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Оливера МАКРИЕВСКА,  
Јовица БОГОЕВ,1 
 
ПРИМЕНЕТАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА КАЈ ИСТОРИСКИТЕ 

СЛОЕВИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ВО ЏАМИИТЕ ИСХАК 
ЧЕЛЕБИ И ГАЗИ ХАЈДАР КАДИ ОД XVI ВЕК ВО БИТОЛА 

 
Апстракт 
Џамиите  Исхак Џелеби и Гази Хајдар Кади во Битола претставуваат 
примери на доцниот класичен стил во османлиската сакрална архитектура. 
Гази Хајдар Кади џамијата е изградена  во 1565 година, додека  Исхак 
Челеби џамијата е изградена во 1506 година. Во периодот од 2013 – 2015 
година извршени се бројни конзерваторско реставраторски истражувања  
коишто резултираа бројни податоци за историските, стилско 
уметничките, техничко технолошките  карактеристики  на архитектурата 
и ѕидното сликарство кај двете џамии. Конзерваторско реставраторските 
истражувања  на ѕидното сликарство ја утврдија применетата техника и 
технологија, како и постоењето на повеќе историски сликани слоеви. Во 
приложениот труд ќе бидат образложени: применетите методи на 
констатираните историски слоеви и применетите техники за утврдување 
на техниките на сликање кај двете џамии. 
 
Клучни зборови 
Османлиска декоративна уметност, секо техника, повеќеслојно ѕидно 
сликарство, Исхак Челеби џамија, Гази Хајдар Кади џамија во Битола, XVI 
век  
 
 

Податокот дека Битола припаѓала на областа Румелија како Хас на 
Фатима, ќерката на султанот Ахмед III ни го дава османлискиот патеписец 
Евлија Челебија во патеписната книга ‘Сеjахатнаме’. Имено по неговата 
посета на Битола во 1661, ја опишува како град со убави џамии, безистен, 

                                                 
1 Оливера Макриевска  MFA, Магистер по ликовни уметности од област Конзервација и 
реставрација во темперна и маслена техника на дрвена подлога, Универзитет„ Св. Кирил и 
Методиј“ Факултет за ликовни уметности, Скопје, Р.Македонија  
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола, Климент Охридски бб. 
Битола, улица Козара број 20 Битола, e-mail oliveramakrievska@yahoo.com 
Јовица Богоев Магистер по конзервација и реставрација, “Национална уметничка 
академија’’, Софија, Р. Бугарија; Катедра: Конзервација и реставрација. НУ Завод за заштита 
на спомениците на културата и музеј Битола, Климент Охридски бб. Битола, улица 
Лавчански Пат број 13 Битола, e-mail jovicabogoev@yahoo.com 
 

НУ Завод и Музеј Битола Зборник на трудови бр. 19

129



 
 

медреси, магази, имарети, амами и други јавни и религиозни градби коишто 
биле  во состав на вакафите.2  

Во шеснаесеттиот век обележан како златен период за градителството 
на религиозните градби во Битола ќе бидат изградени неколку монументални 
џамии, коишто претежно биле изградени на десната страна на  реката Драгор, 
како и во горните делови на  левиот брег.3  

Стилски тие и припаѓаат на Селџучката - бурсанска школа, како што 
се Сунгур Чауш и Хаџи Беј, потоа џамиите што припаѓаат на раниот 
oсманлиски стил од Едрене и класичниот османлиски стил од Истанбул, од 
кои се најзабележителни Исхак Челеби, Хаџи Махмуд Ефенди - Јени и Хајдар 
Кади џамија.4  

Гази Хајдар Кади џамија изградена  во 1565 година е пример  на 
комбинација на локалното градежно наследство и архитектонските тенденции  
од преодните фази на раниот османлиски стил од Едрене  со поизразени 
влијанија на класичниот османлиски стил инспириран од школите на 
дворските архитекти мимар Хајредин и мимар Коџа Синан.5 Џамијата е 
изградена во некогашното маало Кара Оглан, во близина на Овчкиот пазар и 
Чифте амамот – Дебој, а денес на улица „Цане Василев“ бр. 14. Припаѓа во 
зоната на Старата битолска чаршија.6 Архитектонски, претставува 
еднопросторна подкуполна масивна градба, издвоена меѓу останатите џамии 
во Битола по својот склад и хармонија. Се состои од молитвен простор со  
скоро квадратна форма, отворен трем и минаре. На северозапад порталот е 
богато украсен со дрвена влезна врата со декорации во плиток рељеф со 
цитати од Ку`ранот. Влезната врата  потенцирана е со мермерни профили, а 
над неа поставена е мермерна плоча  декорирана во плиток рељеф со 
стилизиран арапски натпис.7 Молитвениот дел од џамијата и северната 
фасада декорирани се со ѕидно сликарство од комбинирани геометриски и 
флорални елементи, цветни композиции, архитектонски и природни пејсажи. 
Одредени сликани елементи, се шаблони коишто ритмички се повторуваат 
пратејќи ги и акцентирајќи ги формите на архитектурата. Џамијата била 
обновена во 1851, 1890 година. Се смета дека сите џамии во градот биле 

                                                 
2 Husref  Redžć , Islamska umjetnost,Umetnost na tlu Jugoslavije, Beograd, Zagreb, Mostar 
1982,33.; Robert Mihajlovski, The seventeen-century Ottoman religious architecture of Bito 
la/Manastir, Patrimonium.MK, vol. 7-3, 2012, 289. 
 
 
 
3 Robert Mihajlovski, The The Sixteenth Century Mosques of Bitola / Toli Manastır, 
Patrimonium.MK, vol. 7-8 2010, 365. 
4 Крум Томовски, Архитектурата на почвата на Македонија, МАНУ, книга 9, Скопје  2000, 
175. ; Robert Mihajlovski, nav. delo., 352. 
5  Антоние Николовски, Димитар Ќорнаков, д-р Коста Балабанов, Споменици на културата 
во СР Македонија, Скопје 1971,145-146.; Исто., 352. 
6 Robert Mihajlovski, nav. delo.,362. 
7 Крум Томовски, нав. дело., 181-182.; Robert Mihajlovski,nav. delo., 362 
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апликации од типот кабара украсени со примена на комбинација на  техника 
на позлата и боја.Фотографијабр.2 Вториот период со ѕидна декорација 
којашто е откриена со сондажните истражувања е периодот на посериозна 
обнова на џамијата, односно XIX век, којашто најповеќе е сочувана на 
ѕидните површини во молитвениот простор, како и кај северозападната 
фасада. Применети се претежно растителни мотиви, во комбинација со 
геометриски форми, а на источниот ѕид (втора зона) со сондажните 
истражувања констатирана е ѕидна декорација на краен север и југ (пејсажи 
со приказ на џамиски комплекси). Фотографија бр.3.Пејсаж со џамиски 
комплекс од помал формат, применет е и на ѕидната површина во плитката 
ниша над североисточниот прозорец на северозападната фасада. Декорацијата 
од растителни, геометриски мотиви, пејсажи е скоро целосно применета врз 
ѕидните површини, претежно со хоризонтално и вертикално развлечени 
цветни композиции. Користен е ведар колорит кадешто доминирааат 
светлозелената и портокаловата, но користени се и сината, кафеавата, црната 
и црвената. Период на повторна обнова на ѕидното сликарство од средината 
на XIX  век. Сликаниот слој доволно е сочуван, но е со особено лош 
техничко-технолошки квалитет на применетите материјали. Декорацијата од 
средината на XIX век застапена е во ентериерот на молитвениот простор на 
ѕидните површини, кај тромпите, фрагментарно кај тамбурот, фрагментарно 
на северозападната фасада над прозорците и михрабиите  со стилизирани 
геометриски и растителни мотиви, во внатрешноста на псевдолаците во 
горните зони, во втората зона помеѓу трите прозорци, насликани се по две  
декорации од правоаголни рамки-левхи кадешто обично биле аплицирани 
цитати од Ку`ранот, стилизирана растителна декорација околу прозорците 
којашто ритмички се повторува. Застапена е декорација од насликани велови, 
цветни мотиви-розети, стилизирани геометриски и растителни мотиви, а како  
најпечатливи се пејсажите изведени во картуши во најгорните зони помеѓу 
двата прозорци формирани од растителни елементи лисја и бршленови 
гранки, а во внатрешноста со прикази на пејсажи. Кај ѕидната декорација од 
овој период употребени се претежно тонови на жолт окер, кафеава и зелена, 
такашто доминира тоналитет со кафеаво и жолто окереста гама. Меѓупериоди 
со интервенции на ѕидна сликана декорација: слој којшто се појавува над 
сликаната декорација од вториот период. Истиот е изведен со ултрамарин 
сина (флорална и геометриска декорација), лоциран околу порталот, во и над 
михрабиите на севрозападната фасада; слој којшто стратиграфски е 
паралелен со сликаната декорација од вториот период во вид на досликувања 
на портокалови цветови на површините кај растителната декорација изведена 
со зелена боја, како и цветен фрагмент со портокалова боја од поголем 
формат  на источниот дел од јужниот ѕид помеѓу двата прозорци во втората 
зона. Истиот е единствен мотив којшто не се појавува на друго место во 
распоредот на сликаната ѕидна декорација; досликувања со портокалова боја 
кај призмите на тромпите и михработ. Во тек на своето постоење џамијата 
претрпела разни видови на оштетувања, обнови, реставрации како: поголеми 
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оштетувања на архитектурата кај куполата и минарето коишто настрадале за 
време на двете Светски војни; обнови на ѕидното сликарство од типот на 
пресликување во два релативно блиски временски периоди во тек на XIX век; 
заградување на отворениот трем-средина на XX век, варосување на заднината 
ѕидните површини, премачкување со маслена боја на ѕидните површини во 
долните зони, михработ, влезната врата во понов период и сл. 
Конзерваторско-реставраторски интервенции со цементен малтер извршени 
се во 50-титте и 60-титте години на минатиот век. За некои од овие 
интервенции постојат записи, за некои дознавме по усно кажување,  а за 
останатите зборува состојбата на самиот споменик. 10 Со конзерваторско 
реставраторските истражувања добиени се податоците за вкупната 
квадратура на површини со ѕидно сликарство (ентериер и северна фасада), 
односно околу  600м2; од направените стратиграфски сонди утврдени се 
малтерните и боените слоеви, нивната состојба, квалитетот и квантитетот на 
сочуваноста; направени се проби коишто се во скалд со предложените 
постапки за конзервација и реставрација на повеќеслојното ѕидно сликарство 
во Хајдар Кади џамија. Општата состојба на повеќеслојното ѕидно сликарство 
е лоша. Анализата на техниката поткрепена со резултатите од физичко-
хемиските  анализи  ни ја  потврди техниката на изработка и применетите 
материјали кај ѕидното сликарство од трите временски периоди. Земени се 
вкупно 23 стратиграфски и површински загребени примероци (градежен 
малтер, малтерни, сликарски подлоги, боени слоеви и посебно примероци од 
боен слој и позлата за испитување на квалитативниот и квантитативниот 
состав на: градежниот малтер, малтерните подлоги, сликарската подлога, 
боените слоеви, употребените, бои, врзива и полнила. За нивното испитување 
применети се визуелни и инструментално-аналитички методи (класични 
аналитички тестови, хисто-хемиски боен тест, оптичка микроскопија, 
инфрацрвена и микро-раманска спектроскопија).11 Фотографија 4 и 5. 
Малтерните подлоги за ѕидното сликарство се двослојни и по состав варови 
со додаток на песок и органско полнило како арматура. Првиот слој е со 
розова боја заради додатокот на толчена тула, а вториот е со снежнобела боја.  

 За применетата ѕидна декорација којашто била изведена по изградбата 
на џамијата неможеме многу да зборуваме заради оскудните остатоци од тој 
период. Констатацијата е оправдана од две причини, од коишто едната е 
деградацијата на подлогите и боениот слој со тек на времето предизвикана од 
повеќе причинители, а втората е тоа што техниката на ѕидно сликарство 
познато како калемиши  (kalemişi)  во почетокот било резервирано за 
украсување на горните партии на џамиите со намера да се акцентираат и 
хармонизираат архитектонските форми, функцијата и стилот на објектот.12 

                                                 
10 Крум Томовски, нав. дело, 178.; Robert Mihajlovski, nav. delo., 363. 
11 Испитувањата се вршени во Централната хемиска лабораторија на НКЦ Скопје и Хемиски 
факултет, ПМФ Скопје од д-р Лидија Робева-Чуковска, хемичар советник конзерватор. 
12  Ayşin Yoltar-Yıldırım, Ottoman decorative art, Hand book series 8, Ankara  2009, 21. 
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П11 

П12 
Фотографии 4 и 5 Стратиграфски изглед на примероците сликани под 

микроскоп 
 

Примерок П11 (декорација кај михработ) Микроскопски приказ на 
П11 под рефлектирана светлина на светло поле. Легенда: 1-зелена боја; 2- 
подлога; 3 - црвена боја; 4- кафеава боја; 5- бледозелена боја со сини 
кристали; 6 - фолија (рефлексија која укажува на златна декорација. 

Примерок П12 декорација на јужниот ѕид втора зона во молитвениот 
простор. Микроскопски приказ на стратиграфијата на слоевите под 
рефлектирана светлина. Легенда: 1-прв слој подлога; 2- втор слој подлога; 3- 
црвена боја; 4- подлога; 5- светлозелена боја . 

 
Констатираното ѕидно сликарство од првиот период ( XVI век) кај 

ѕидните површини во ентериерот на молитвениот простор е изведено во секо 
техника нанесена на калцитна основа, а користени се претежно минерални и 
земјени пигменти со врзивен медиум комбиниран од полисахарид и 
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протеин.13 Кај декорацијата над порталот употребена е истата техника, но и 
техниката на позлатување врз болус.14 

Кај ѕидната декорација  од вториот период ( почеток на XIX век ), на 
целокупната површина нанесена е  подлога по состав  вар и гипс, а за 
осликување на декоративните мотиви применета е емулзиона сликарска 
техника (мешавина на пигменти со казеинско врзиво и масло како 
пластификатор).15 

Кај ѕидната декорација од третиот период (средина на XIX век), исто 
така врз целокупната површина на претходниот сликан слој нанесена е  
подлога по состав  вар и гипс, а за осликување на новите декоративните 
мотиви применета е емулзиона сликарска техника (мешавина на пигменти со 
протеинско врзиво и додаток на поголема количина на масло од 
претходното).16 

                                                 
13Со secco техниката или таканаречената ѕидна темпера се изведуваат ѕидни слики насликани 
на сув малтер, со соодветно врзивно средство или медиум за сликање. Кај ѕидното 
сликарство во Хајдар Кади џамија во пигментите констатирана е примена на комплексен 
полисахарид, односно гумарабика. Гумарабиката, сенегалската и кордофанската гума, како и 
трагантот, се сметаат за најквалитетни гуми во сликарскиот врзивен систем. Гумарабиката се 
добива во вид на проѕирни и безбојни грутки, а се топи во вода и во алкохол. Блаже 
Кузмановски, Практична сликарска технологија и сликарски техники, Скопје 2011,29-30, 
160.; N.Brkić, Tehnologija slikarstva, vajartsva I ikonografija, Univerzitet umetnosti Beograd 
1984,16-17. 
14 Црвениот болус и денес се користи како полимент за позлатување, а се препорачува и за 
тонирање на грундот. Во Византија (Источното римско царство), црвената земја се 
нарекувала Volus, додека во Западното римско царство се нарекувала  Bolus. Позлатата на 
полимент или болус се прави откако предвидената препарирана површина е идеално и 
изедначено изнивелирана. Површината каде ќе се позлатува се изолира со 3% туткален 
раствор. По сушењето се нанесува болусот или полиментот. Полимент е специјално 
припремен каолин (болус) обоен црвено, жолто или сиво. Болусот е мека креда која содржи 
соодветно врзиво. Болусот се нанесува со четка во тенок слој. Се премачкува неколку пати на 
растојание од неколку минути. Кога ќе се исуши се полира со мали перничиња од свилена 
или памучна ткаенина. Додека е влажен полиментот  има својство на врзување со златните 
или сребрените ливчиња. Ако е сув тогаш се навлажнува со раствор од алкохол и вода или 
ракија во сооднос 1:2.  Блаже Кузмановски., нав. дело, 140 – 142. 
15 Кај ѕидната декорација од вториот период  применета е класична изолација од вар со 
додаток на  гипс , но за сликањето  употребено е казеинско врзиво  коешто се смета за 
најквалитетно при практикувањето на оваа техника, а тоа значи да се карактеризира со 
цврстина, постојаност и стабилност. Calcium sulphate - gypsum (CaSO4.2H2O), спаѓа во 
групата на сулфиди. Тој е широко распространет на планетата Земја. Заедно со  calcium 
carbonate (Ca CO3) се користат  уште во античкиот период, како полнила во подлогите, но и 
како бели пигменти со водени врзива. James Lagomarsino,  A Concise Guide to Rocks & 
Minerals, Paragorn Books Service,  LTD China 2008, 105-106.; Živoin Turinski, Slikarska 
tehnologija, Beograd, 1987, 16-17.;Блаже Кузмановски., нав. дело,25-28,160.;  N.Brkić.,nav. 
delo,78-79. 
16 Кај ѕидната декорација од третиот период извршена е изолација  скоро слична како во 
претходниот период , но за сликањето со пигментите употребено е веројатно туткал или јајце 
со додаток на масло. Средновековните мајстори го користеле туткалот  како изолациона 
подлога и како врзиво. Исто така и желатинот се користел како изолационен слој или во 
подготовката на употреба на сините бои. Исто., 20-23,160.; Isto., 79. 
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Сликарските интервенции во меѓупериодите во однос на применетата 
техника и технологија се идентични со применетата техника од вториот 
период.  

Применетата ѕидна декорација во  џамијата во двата временски 
периоди во тек на XIX век е со одредени западни влијанија коишто се веќе 
институционализирани во империјата и се разликува од програмата и стилот 
на традиционалните ѕидни декорации во Анадолија и на Балканот.17 Поради 
тоа заклучуваме дека  овој вид на ѕидна декорација не може да припаѓа на 
периодот кога е изградена џамијата, туку со сигурност припаѓа на 
подоцнежните наведени периоди. Во османлиската уметност особено во 
XVIII и XIX век често се применуваат пејсажни мотиви коишто ги наоѓаме 
како примери во Анадолија и на Балканот.18 Растителните мотиви од извиени 
и развиени  гранки и листови, прикази на пејсажи во картуши ги среќаваме и 
кај џамиите Султан Мурат, Мустафа Паша во Скопје, турбињата Харабати 
Баба и Серсем Али Баба во Тетово, Хаџи Махмуд Ефенди–Јени во Битола и 
други. Затекнатата ѕидна декорација претставува пример на традиционален 
стил со влијанија на западната барокна и рокајна култура во Анадолија и на 
Балканот,  такашто се појавуваат извесни измени во применетите техники и 
содржини на сликањето. Кај ѕидната декорација од третиот период запазена е 
ритмиката и симетријата, додека кај ѕидната декорација од вториот 
временски период постојат одредени отстапувања. Во сите уметнички дела  
коишто може да се вреднуваат како компоненти на исламската уметност  се 
гледа феноменот на изоставање на  личноста на уметникот.19 Така и кај 
џамијата Хајдар Кади не постои запис за уметникот или тајфата коишто ја 
декорирале џамијата со ѕидни слики во различни временски периоди. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Ayşin Yoltar-Yıldırım, nav.delo 64 182. 
18 Isto., 164. 
19 Сликарството и скулптурата не се забранети од Кур` анот, туку од традицијата на Божјиот 
пратеник- Мухаммед, а  во голем дел  и од неговата жестока борба против 
идолопоклонството. Оваа забрана, како и да се интерпретира  ги насочила муслиманските 
уметници кон нефигуралната интерпретација. Истакнувањето на личноста на уметникот во 
исламската уметност е поврзана со изреката на Мухамед, дека неговиот лик го образуваат 
неговите дела. Изоставањето на личноста на уметникот во исламската уметност е тесно 
поврзана со филозофијата на исламската религија. Возможно е да се распознае ракописот на 
одредена работилница или уметник поединец којишто работеле во одреден период или 
нивното влијание, особено на дворските уметнички работилници (nakkaşhane)за коишто 
постојат записи во империјалните архиви на Истанбул. Бешир Ајвазоглу, Исламска 
естетика, превод од турски јазик м-р Али Пајазити, Скопје 2002, 15- 21.Ayşin Yoltar-
Yıldırım, nav.delo,10,41-42. 
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Исхак Челеби џамија 
 

  
Фотографија бр. 6 Изглед на ѕидното сликарство во молитвениот простор 
во Исхак Челеби џамија пред отпочнување со конзерваторско 
реставраторските истражувања. 
Фотографија бр. 7 Сонда направена на западниот ѕид во првата зона околу 
отворите на плитките ниши. Констатирано е двослојно сликарство(два 
типа на бордура). Пресликата  е имитативна и грубо ја прати формата на 
оригиналот и се приближува до бојата на оригиналот. 
 

            
Фотографија бр.8 Сонда кај пејсажот под кружната галерија-двослојно 
сликарство кадешто пресликата е имитативна и ја прати формата на 
оригиналот. Оригиналот и пресликата се разликуваат во употребената 
палета на бои. 
Фотографија бр. 9 Испишана година со слободна рака (1850 година) 
откриена во тек на истражувачките работи, кај еден од прозорците на 
тамбурот на југозапад, на внатрешната страна на лакот. Таму, изведен со 
четка и со слободна рака постои запис кадешто е испишана годината и 
насликан е симболичен печат на главниот мајстор во форма на букет со 
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цвеќиња со кафеави бои коишто се употребени за декорирање на ѕидните 
површини во молитвениот простор од тој период. 
 

 Исхак Челеби џамија изградена во 1506 година за време на 
владеењето на султанот Бајазит II, е современик на џамијата Султан Бајазит II 
во Цариград, дело на мимар Хајредин. Годината кога што е изградена го 
означува почетокот на класичниот османлиски период во архитектурата, со 
конструкција  од лонгитудинален простор под една централна купола  и две 
полукуполи коишто се потпираат на лакови на коиишто лежи централната 
купола. Џамијата Кади Исхак Челеби подигната е на северниот брег на реката 
Драгор во непосредна близина и наспроти Безистенот,  Махмуд Ефенди–Јени 
џамија и Саат кулата во Битола. Во минатото оваа област  била позната и како 
Бит пазар во подрачјето на Емир Беј или Исхак Челеби маало. Популарно 
позната како Исакија, а и како Хазрет Исхак џамија, е од типот на соборна и 
чаршиска џамија. Воедно таа е и најголема џамија во Битола.20Нејзиниот 
ктитор, Кади Исхак Челеби Ибни Иса по долгогодишната служба како судија 
во Солун, бил назначен за судија (кадија) во Битола околу 914 / 1508 година. 
На мермерната плоча со димензии 150 х 70 см., над влезниот портал на 
северната фасада  постои натпис кадешто ја пишува годината на изградбата 
на џамијата 24 мај 912 по Хиџра/ 1506. Џамијата е со едноставен, но 
монументален изглед, ѕидана во опус клоазоне, со малтерисани фасадни 
површини кај тамбурот, во подкуполниот појас и северната фасада. Ѕидните 
површини во ентериерот, куполата и северната фасада на џамијата се 
малтерисани со двослоен малтер. Истите се декорирани со декоративно ѕидно 
сликарство. Фотографија бр.6 

Констатираното ѕидно сликарство кај куполата, тамбурот, под 
кружната галерија и ѕидните површини е двослојно, додека констатираното 
ѕидно сликарство кај северната фасада е повеќеслојно, односно нанесени се 
пет слоеви во различни временски периоди. Фотографија бр.7. Вкупната 
квадратура на површини со ѕидно сликарство (молитвен простор и северна 
фасада) изнесува околу  1600м2 . За првиот слој на ѕидно сликарство утврдено 
е следното: за осликување користена е секо техника; применета е претежно 
шаблонизирана  растителна и геометриска декорација и пејсаж под кружната 
галерија наречена донанма; користени се претежно земјени и минерални 
пигменти со додаток на вар21; користени се следните пигменти чисти или со 
мешање (железни оксиди и минерали – хематит малахит, магнетит црна, сина, 
                                                 
20 Радмила Момидиќ –Петкова, Џамијата Исхак Челеби во Битола, Зборник на трудови бр.1, 
Битола 1979, 47-69. 
21  Добиената информација за припремата на пигментите на мешање со вар ни ја потврдува 
една од варијантите  која се применува во  секо техниката. Овде имаме пример на употреба 
на минерално водено врзивно средство. Калцит (CaCO3) природен минерален, бел пигмент 
со примеси. Спаѓа во групата на карбонати. Toa e микронизирана вар, сроден на природната 
креда (калкспат), кој за разлика од кредата по својата структура е грубо кристален и мек. 
James Lagomarsino, nav. delo, 50.;Krsta Andreević, Prirućnik za predmet slikarske tehnike, 
Univerzitet umetnosti Beograd 1983, 5.; Блаже Кузмановски., нав. дело,160. 
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црвена,  црна, кафеава, жолт лимонит, но и церусит за избелување)22Вториот 
слој (пресликата) е изведена во секо техника, кадешто утврденото врзиво во 
боите е ленено масло и глутеин.Подлогата е со сив тон, а пресликата е грубо 
и имитативно изведена над постарите мотиви. Дел од употребените бои се 
земјени или минерални, а дел од нив како хром жолтата се синтетички 
произведени и се со поново потекло (крај на XIX век).23 Пресликувањето е 
вршено со шаблони и со слободна рака. Ѕидното сликарство од периодот по 
градењето на џамијата веројатно не е целосно сочувано. Како можни 
остатоци го констатиравме првиот слој на ѕидното сликарство кај северната 
фасада, бордурите под кружната галерија, внатрешноста на тромпите, 
евентуално пејсажот под кружната галерија.Слојот којшто со голема 
веројатност го датираме од 1850 година го констатиравме кај: куполата, 
ѕидните површини во молитвениот простор, вториот слој на ѕидно сликарство 
кај северната фасада. За тоа ни говори податокот испишан кај внатрешниот 
лак на прозорецот кај тамбурот на југозапад.24 Фотографија бр. 9.Вториот 
слој (преслика) со голема веројатност го датираме во 1911 година.25 Слоевите 

                                                 
22  Констатираните употребени пигменти  се со анорганско потекло, а претежно користени се 
железните оксиди. На пример  црвената земја- хематит спаѓа во црвени земјани пигменти – 
пуцоланска, шпанска, персиска, црвен окер, црвен болус, ретел, синопиа. (хематит-Fe2O3 + 
глина + силикати). Спаѓа во групата на железни оксиди. Најновите истражувања  докажуваат 
дека хематитот  широко е распространет на планетата Марс. Позната била црвената земја од 
Синопиа во Мала Азија, со која бил изведуван цртежот на ѕид во фреско техниките. Додека 
на малахитот хемискиот состав му е базен бакарен карбонат Cu CO3 Cu (OH)2. Се користи во 
темперните техники (туткал и јајчени темпери) и во secco-техниките. James Lagomarsino., 
nav.delo, 79- 80.; Блаже Кузмановски., нав. дело,130. 
23 Хром жолта Pb CrO4 е синтетички минерален пигмент. Токсичен е заради содржината на 
олово. Се користи во темперната техника со туткал, казеин и сл. како врзива, во масленото 
сликарство само за студиски цели, а наоѓа примена и во графиката. Откриена е 1797 година ( 
Vaquelin). Фабрички се произведува од 1818 година. Dr R.F.Symes and the staff of the Natural 
History Museum,  Rock & Mineral, London,199о 24-26.; Блаже Кузмановски, нав. дело, 133. 
24Во архивите на Истанбул нема доволно податоци и документи околу направените 
интервенции. Дел од истражувањата вршени се од експерти – професори историчари на 
уметноста од Р. Турција. За интервенциите од 1850 година во тек на истражувачките работи 
констатиран е фрагмент кај еден од прозорците на тамбурот на југозапад, на внатрешната 
страна на лакот. Таму, изведен со четка и со слободна рака постои запис кадешто е испишана 
годината (1850), со симболичен печат на главниот мајстор во форма на букет со цвеќиња со 
кафеави бои коишто се употребени за декорирање на ѕидните површини во молитвениот 
простор.  Интервенциите од 1910-11 година, претежно се поврзани со султановата посета во 
Битола (поправка на минарето, вметнување на махвилот во ентериерот, пресликување на 
ѕидната декорација). Се споменува дека по нарачка на французите  во 1910 година 
италијански мајстори ја поправале џамијата, односно тоа се однесува на пресликувањето на  
фризот со пејсаж под кружната галерија. Оваа последна информација добиена е по усмен пат 
од страна на Расимовски Мерсим поранешен оџа во Исхак Челеби џамија. Извадок од 
Проектот за конзервација и реставрација на ѕидното сликарство во Исхак Челеби џамија во 
Битола. Носител на проектот е НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј 
Битола, 2014 година.; Радмила Момидиќ –Петкова,нав.дело, 66. 
25 Кај декорацијата (левха) на западниот ѕид  испишана е и годината 1911, кога е вршена 
обновата со пресликување на старата декорација. Во тој период тогаш џамијата ја добива 
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кај северната фасада датираат од XVI век, 1850  - 1959 година. Во 1959 
година сликарите обновители ги испишале своите имиња.26Авторите на 
првиот слој, пресликата и останатите слоеви на северната фасада не ни се 
познати. Со голема доза на веројатност ја нудиме претпоставката за нивното 
локално потекло.Кај михработ, мимбарот и кјурсот констатирана е позлата 
нанесена врз црвен болус, глетовани површини со вар и гипс  и обојување со 
оранж жолта боја кај мимбарот.27 Кај махвилот и капаците на прозорците 
како прв маслен слој констатирани се: сивата, кафеавата боја и црната боја. 
Мушарабиите се само бајцовани со темно кафеав ленен фирнајс. Кај влезната 
врата на север, како и кај капаците на прозорците на југ во правоаголните 
полиња со исппишани цитати од Кур`анот, констатирана е позлата врз црвен 
болус. Кај влезната врата како прв слој на различните елементи констатирани 
се: црна, маслинестозелена, и кафеава. Направени се стратиграфски сонди 
вкупно 108 за утврдување на првобитниот боен слој на различни површини 
во џамијата. Од направените сондажни истаржувања утврдена е 
стратиграфијата на изведувањето на ѕидното сликарство, состојбата, 
квалитетот и квантитетот на сочуваноста на постариот слој. Направени се 
вкупно 13 тринаесет проби на различни површини за отстранување на 
пресликите. Пробите се правени по механички пат со скалпели, користени се 
органски растворители (Etilen celozolf и Ethanol) и механичко доотстранување 
                                                                                                                                        
најрепрезентативната левха, подарок од султанот Решад V чијашто рамка е позлатена и 
поставена е на источниот ѕид, високо над кјурсот. 
26 Во 1959 година џамијата е поправана, односно извршено е боење на северната фасада со 
вар и декорирање околу порталот, прозорите и плитките ниши, каде сликарите оставиле свој 
потпис (Иса, Азиз, Нури, Миле, Нешат). За нивните интервенции не постои запис на кој 
начин и како интервенирале на ѕидната декорација, но според направените истражувања како 
последен стратиграфски боен слој од боја и разредена вар го констатиравме на ѕидните 
површини на северната фасада. Извадок од Проектот за конзервација и реставрација на 
ѕидното сликарство во Исхак Челеби џамија во Битола. Носител на проектот е НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј Битола, 2014 година. 
27 Кај повеќето џамии од овој период, особено кај џамиите чии што ктитори биле еминентни 
личности како што биле Кади Исхак Челеби и Гази Хајдар Кади во градот Битола, михработ, 
мимбарот, кјурсот и поедини елементи кај влезните портали покрај бојата се користи и 
техниката на позлатување. Користена е златна фолија  за потенцирање на претходно 
споменатите декоративни, архитектонски елементи или мобилијар. Златото  е еден од 
најсовршените метали, а во византиската и исламската уметност се користи како симбол или 
одраз на божествената светлина. Златото како метал е благороден и еластичен и со техниката 
на извивање може да се истенчи во многу тенки ливчиња  со дебелина до 0.00011мм. На 
поголемите површини златните ливчиња се нанесуваат така што рабовите се преклопуваат, а 
по полирањето споените места нема да се воочливи. По полирањето се врши матирање, што 
подразбира лакирање на златото со „златен лак“ или шпиртен лак, со што се врши 
пригушување на природниот сјај на златото.Често позлатената површина се премачкувала со 
туткален раствор, маслени лазури, дури и со змејова крв ( пола смола, а пола пигмент)  
којашто на позлатената површина се нанесувала растворена во етил алкохол, така што кога 
алкохолот ќе испарел на површината останувал тенок слој на оваа смола. Со лакирањето на 
позлатата се уништува металниот сјај на златната површина, но сепак лакот се ставал заради 
заштита на златото.  J. Chevalier - A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Zagreb 1983, 792-793.; Блаже 
Кузмановски.,  нав. дело, 127-140.; Nemanja Brkić., нав.дело, 127-129. 
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и калиев сапун со различен процент и времетраење.28 Земени се вкупно 28 
стратиграфски примероци од различни делови на џамијата за испитување на 
квалитативниот и квантитативниот состав на: малтерните подлоги, 
сликарската подлога, боените слоеви и употребените врзива.Извршена е 
идентификација и карактеризација на употребените материјали за изведување 
на ѕидното сликарство од постар и понов период, на боените слоеви кај 
михработ, дрвените капаци, железните решетки и влезната врата со примена 
на визуелни и инструментално-аналитички методи (микроскопски, 
макроскопски анализи, метод на жарење, Spot-staining реакции, Sem – Edx, 
петрографски анализи, Hplc анализи).29  

 
 
Резиме 
Опсежно направените мултидисцлипинарни истражувања кај џамиите 

Исхак Џелеби и Гази Хајдар Кади од XVI век во Битола во многу придонесоа 
во донесувањето на одлуките за нивна конзервација, реставрација и 
презентација. Податоците со коишто се утврди техниката и технологијата на 
изведеното повеќеслојно ѕидно сликарство помогнаа во утврдување на 
методите за конзервација и реставрација рачунајќи ја сложеноста на оваа 
проблематика. Техниката на сликање кај едната и другата џамија е secco, 
односно ѕидните слики се изведувани врз сува малтерна подлога. Подлогите 
на повеќеслојното ѕидно сликарство се слични. Малтерните подлоги за 
ѕидното сликарство се двослојни и по состав варови со додаток на песок и 
органско полнило како арматура. Во првиот слој има додаток на толчена 
тула, а вториот е со снежнобела боја. Подлогата за сликање од XVI век и кај 
двете џамии содржи гипс или калцит, а кај одредени слоеви се среќава во 
комбинација.Употребените пигменти претежно се со анорганско потекло, 
додека врзивата се различни во различните периоди ( гумарабика, казеин, вар, 
туткал, масло, глутеин и сл.). Техниката и технологијата на применетите 
материјали за изведување на ѕидното сликарство и кај двете џамии во многу 
не се разликува. Применетата техника од периодот на нивното градење со 
мали отстапувања го следи примерот на империјалните работилници. 
Понатамошните историски интервенци претежно се должат поради 
настанатите оштетувања.Применетата техника останува иста, но одредени 
                                                 
28 Предложените растворувачи  се органски течности, кои можат да растворат други 
супстанци без да предизвикаат хемиски  промени кај нив. Тие едноставно се дисперзираат во 
супстанцата што треба да ја растворат. Етанолот-ethanol, спаѓа во групата на алкохоли и 
брзоиспарливи. Етилен целозолфот или Ethylene glycol monoethyl ether, спаѓа во групата на 
етери и бавно испарува. G. Torraca, Solubility and Solvents for Conservation Problems, 
ICCROM, Roma 1990.; Paolo Cremonesi, Collana I Talenti, metodologie, tecniche e formazione 
nel mondo del restauro, Padova, 2000, 9-33.; H.Valot, Compositions gėlifiėes neutres pour l΄ 
ėlimination des vernis, repeints, mastics, huileux, ou non, Conservation-restauration des bien 
culturels, A.R.A.A.F.U., Paris 1991,14. 
29 Сите видови на споменати испитувањата се вршени во лабораторијата за рестврација и 
конзервација КУДЕБ, општина Метрополит, Истанбул, Р. Турција во 2013 година. 
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материјали (особено тоа се однесува на употребените пигменти) се 
комбинираат со индустриски произведени. Целокупните истражувања со 
многубројните нови податоци ќе останат во историјата на конзервацијата и 
реставрацијата на ѕидното сликарство и архитектурата кај двете џамии. 
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