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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Оливера МАКРИЕВСКА 1 

 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА НА ИКОНАТА 

КАКО РЕЛИГИОЗЕН И ИСТОРИСКИ ПРЕДМЕТ 
 
Апстракт: Во приложениот труд ќе бидат разгледани два битни аспекти на 

иконата коишто се однесуваат на нејзиниот техничко-технолошки развој низ 

историјата како религиозен и историски предмет.  Најнапред ќе бидат 

образложени почетоците и причините за нејзиното  создавање како источнохрис-

тијански религиозен предмет,  процесот на нејзиното воспоставување,  пропратен 

со жестоки иконокластички борби, политичко-богословски кризи, филозофски раз-

мислувања, се до нејзината конечна обнова во 843 година. Значењето и функцијата 

на иконата како религиозен предмет во византиската епоха не се променети до 

денес. Вториот аспект се однесува на нејзиниот  техничко-технолошки развој низ 

историјата, каде се  објаснети применетите методи и материјали, нивните 

измени и дополнувања во обликувањето на нејзината анатомија.  Нивната популар-

ност и широка намена кај христијанскиот свет на некој начин  ји  дикрирала упо-

требата на  најразлични материјали за нејзината изработка кои ја одредувале и 

нејзината техника. Со тек на времето иконите изработени на дрво во темперна 

техника станале синоним за источнохристијански култен предмет. Поради тоа 

иконописците,  се обидувале техничо-технолошки да ја усовршат иконата со што 

ќе ја обезбедат и нејзината долговечност. Некои од нив своите искуства ги прене-

сувале по усмен пат или писмено ги забележувале во различно именуваните книги кај 

истчонохристијанскиот и западнохристијанскиот свет како манускрипти, трак-

тати, ерминии, типици и сл.  

 

Клучни зборови: Икона, техника, технологија, иконопоклонство, источно 

христијанство,  

 

Техничко- технолошка еволуција на иконата како религиозен и 

историски предмет
2
 

„Го прифаќам прикажувањето на слика изработена од било каква 
материја  на ликовите на Господ наш Исус Христос и света Богородица ... 
исто така на слика може да се прикажат и делата на светите и благословени 
апостоли, пророци и маченици, за да бидат познати нивните дела и нивните 

                                                           
1
 MFA, Магистер по ликовни уметности од област Конзервација и реставрација во темперна 

и маслена техника на дрвена подлога, Оливера Макриевска; НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј Битола, Климент Охридски бр. 18,7000 Битола. e-mail 
oliveramakrievska@yahoo.com;  улица Козара број 20 Битола.  
2 Извадок од магистерски труд на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултет за ликовни 
уметности, Скопје, Р. Македонија; Одбрана на  магистерски труд под наслов „Дополнителни 
сликарски интервенции на иконата свети Наум Охридски“, датум на одбрана  21. 11. 2014, 
Факултет за ликовни уметности, Скопје, Р.Македонија. 
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борби.“3 Визнатискиот збор είκών ( еикон - слика ), со значење на лик или 
образ се однесува и се употребува за насликани дела со религиозна 
содржина.4 Раѓањето на иконата ќе започне во специфичнјо историско миље, 
а кај насјстарите икони се идентификувани елементи кои се протолкувани 
како влијанија од ориенталната уметност, особено од фајумските и египет-
ските портрети насликани на капаците на погребните саркофази во 
енкаустична техника од II и III век од нашата ера.5 Почитувањето на иконите 
како култни предмети ќе започне најнапред со користење на крстот како 
симболична претстава на Бога и други реликвии со христијански симболи во 
IV-от век, а првпат ќе се спомене во списите на Августин, Епифание од 
Саламина, но не пред V - от век. Денес е раширено мислењето дека зборот 
икона претставува насликана религиозна слика на штица , но на почетокот тој 
збор се однесувал и на мозаиците, рељефите, скулптурите, ѕидното 
сликарство и сл. Во првата половина на VI  век почитувањето на иконите се 
врши со проскинеза или церемонијално поклонување и бакнување  на 
иконите коешто се практикува и денес., додека во втората половина на VI  
век сė почесто се наведуваат иконите и нивното чудотворно дејство, како на 
пример иконите на Богородица, која се појавува како заштитничката на 
Цариградските  бедеми за време на аварските опсади во 626 година.6 Иконата 
како религиозен предмет најнапред била средство за остварување на 
политичките цели на царската власт, којашто е и зачетник на иконокластич-
ката криза Иконата како религиозен предмет, најнапред била средство за 
остварување на политичките цели на царската власт, којашто е и зачетник на 
иконокластичката криза. Така, иконата од крајот на VI  век ќе стане оружје за 
пропаганда и полемика.7 Процесот на воспоставувањето на иконата како 

                                                           
3  Цитатот е изречен од бившиот иконоборец  Теодосие од Аморион, запишан во одлуките на 
Седмиот вселенски собор во Никеја, 787 година. Георгије Острогорски, О веровањима  и 

схватањима византинаца, (прев. д-р Лињана Црепајац), Београд, 1970,  86. 
4 Леонид. А, Успенски, Теологија на иконата, Скопје, 1994, 13.; Георгије Острогорски., нав. 
дело, 184. 
5 Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidacis, Krsto Miatev, Svetozar Radojčić, Ikone sa Balkana, Sinaj, 

Grčka, Bugarska, Jugoslavija, Beograd-Sofija, 1979, 10. 
6 Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidacis, Krsto Miatev, Svetozar Radojčić., nav. delo, 7-9. 
7  Монетите на Јустинијан II се типичен пример  на политички гест, каде покрај царевиот 
портрет е и Христовата слика, а натписот на монетата ја подвлекува  тесната врска помеѓу  
земниот цар- servus Christi  и небескиот цар - rex regnantium, со што сака да  го нагласи 
триумфот на монархиската  влада. Подоцна, по победата на култот  на иконата 843 година, 
повторно како политички гест ќе се појави Христовиот лик на монетите  на византиските 
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објект на особена почит во христијанстовото   бил долготраен и пропратен со 
жестоки иконокластички борби, филозофски размислувања, полемики и 
политичко - богословски кризи во текот на византиската историја.8 Обновата 
на култот кон иконите во Византија ќе се воспостави по големите внатрешни 
превирања, кои проследиле по војните со исламскиот Исток и со романо-
германскиот Запад, како и со иницијативата за ширење на византиската 
доминација по пат на покрстување на Јужните и Источните Словени. 
Обновата на иконопчитувањето ќе започне по смртта на царот Теофил, за 
време на владеењето на неговиот син Михајло III и царицата Теодора. Со 
поставувањето на Методиј за патријарх, во март 843 година свечено е 
прогласено чествувањето на иконата.9 Поради бројните несогласувања со 
иконокластите, истовремено сфаќајќи го значењето и моќта на иконата, 
црквата како институција ќе заземе поодреден став во однос на сликањето на 
светите претстави, така што ќе бидат воспоставени одредени ограничувања 
во сликањето на ликовите, нивните атрибути, симболиката на боите и сл. 
Догматските, филозофските и естеските прашања како и бројните полемики 
водени од првиот Вселенски собори во Никеја (325 г.) па се до соборот од 843 

                                                                                                                                                                 

владетели Теодора и Михајло III и на емисијата на монетите  на Василие I. Георгије 
Острогорски, нав. дело, 372 -376. 
8 Најзначајни извор за историските случувања во времето на иконоклсатичките цареви се 
хрониките на патријархот Никифор и Теофан, Симеон Логотет, Лав Граматичарот, арапскиот 
историчар Табари, житието на Стефан Новиот, Константин VII Порфирогенит и други (не е 
лошо да наведиш референци за изворите https://en.wikipedia.org/wiki/ Byzantine_ 
Iconoclasm#Sources види ги фуснтите на прилогот во википедија). Иконокластичката 
атмосфера покрај  другото, донекаде е и резултат на источното потекло на владеачките 
цареви, каде бездруго се гледа еврејското и муслиманското влијание, за разлика од 
владетелите со тогашно локално потекло кои го подржуваат иконопоклонувањето. Во секој 
случај  не е лесно да се разберат различните страни на иконокластичкото движење во 
вистинска смисла на зборот, бидејќи голем процент од царските повели, акти, донесени на 
иконокласните собори (753-54, 815 г.) се уништени. На Вселенскиот собор во 754 година  
покрај другото, занаетот на сликарите иконописци наречен е „проколнат занает“. 
Меѓудругото, интересна е и судбината на браќата Граптои чии чела биле истетовирани со 12 
реда стихови со погрдна содржина, како казна што биле страсни иконопоклоници. Василиј 
Татакис, Историја на византиската филозофија, (превод Благоја Велковски - Краш), Скопје, 
1998, 134 -135. ;  Георгије Острогорски,  Историја Византије,  Београд, 1959,  157- 161. 
9 Актите   донесни на Вселенскиот собор во 843 г., конечно ќе го реставрираат култот кон 
иконата со исклучок на извесни иконокластички епизоди (борбата со павликијанската секта) 
за време на столувањето на цариградскиот патријарх Фотиј, а подоцна (X век) појавата на 
богомилското движење, како антицрковна секта, која ќе има повеќе социјален карактер. Меѓу 
најгорливите бранители на иконопоклонството, на независноста на црквата и воопшто на 
православието од VII - IX век се споменуваат сириецот Јован Дамаскин и Теодор Студит. 
Георгије Острогорски,  нав. дело., 214-219, 259.; Василиј Татакис., нав. дело, 138-164. 
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г. кој се одржал во Цариград.10 Духовниот став на источнохристијанскиот 
свет создава   независна позиција помеѓу Истокот и Западот, кој првенствено 
наследил, но во голема мера и ги отфрлил ориенталните  влијанија,  
зацврстувајќи ја  својата власт во целото Византиско царство. Според 
сфаќањето на иконофилите, сликата – иконата,  не е еднаква на својот 
прототип по суштина или природа туку само по името. Иконата со прециз-
ност на портрет, нужно треба да ги прикаже индивидуалните црти на светите 
лица.11 Така, непречено  од 11 март 843 година до денес со векови се слави 
иконата како предмет на почитување во христијанскиот религиозен свет. 
Иконите  долговековно ќе ги повторуваат основните верувања на источно-
христијанската религија., започнувајќи со христијанските симболи, Нерако-
творените Христови икони и иконите направени од раката на свети Лука.12 

Строгото придржување кон иконографските типови без никакви измени 
според византиското сфаќање, претставува потврда за реалното Христово 
постоење и затоа  сликата - иконата треба да ги пренесе реалните црти  на 
архетипот колку што е можно поточно.13 Може да се менува начинот на 
сликање, стилот, колоритот, меѓутоа иконографскиот тип останува 
непроменет.14 “Честа што ѝ се укажува на иконата преоѓа на прототипот“, 
односно на личноста што е претставена на иконата. Оваа реченица напишана 
од Василие Велики, како лајтмотив се повторувала во сите дела на 
иконофилите. Истата со одредено дополнување ја наведува и Дионисиј од 
Фурна во XVIII век во својот сликарски прирачник. „По светиот Василие 
Велики, почитувањето и честа што ѝ се укажува на иконата, му се укажува на 
порототипот, а навредата на иконата често доведува до навреда на самиот 

                                                           
10 Терминот Вселенски собор за првпат го споменува во IV век историчарот Евзевие за да го 
опише соборот во Никеја во 325 г. чија главна цел била утврдување на симболите на 
христијанската вера. Покрај решавањето на бројните прашања околу организацијата на 
црквата како институција и дефинирањето на црковното учење за фундаметалната доктрина 
на христијанската вера, предмет на останатите Вселенски собори биле и  бројните 
христолошко-догматски расправи, како и расправите околу прикажувањето  на сликата на 
Исус Христос и светите лица. Во еден од каноните на Трулскиот Вселенски собор  692 
година  зачнато е едно иконографско прашање за прикажувањето на Исус Христос, но не за 
иконата како целина, односно донесеното 82. правило го забранило прикажувањето на  Исус 
Христос  во облик на јагне, а наместо тоа  пропишано е да се претставува на иконите во 
склад со човеката природа. Георгије Острогорски,  нав. дело,  372-373.  
11 Георгије Острогорски, нав. дело., 100. 
12 Леонид. А, Успенски., нав. дело, 27 – 37.; Георгије Острогорски, нав. дело., 186. 
13 Георгије Острогорски, нав. дело., 180. 
14 Исто., 180. 
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светител“.15 Поаѓајќи од ваквиот став иконата треба да се сфати како предмет 
кој посредува помеѓу верникот од материјалниот свет и невидливото, 
недопирливото, во нематеријалниот/духовниот свет. Од периодот на 
создавањето на иконата до денес иконографските типови  во голема мера 
остануваат непроменети, за разлика од уметничкиот ракопис и изборот на 
техниката кои се условени и променливи.16 Иконата во византиската епоха 
станала составен дел од животот на византинците и на народите под 
византиска територијална и духовна доминација. Цариград како творечки 
центар ќе биде доминантен и влијателен  во периодот до неговото освојување 
1453 година, а понатаму неговата традиција ќе  продолжат да ја негуваат 
периферните центри.17 Иконите имале широка намена. Се изработувале 
икони што се чувале дома, икони наменети за украсување на  храмовите, 
икони што се носеле за успех во воените походи, се подарувале за здравје и 
сл.  

Иконите се изработувале од најразлични материјали што ја одредувале 
нејзината техника, како: керамика, свила, слонова коска, седеф, емајл, 
полускапоцени камења, сребро, злато, восок, боја. Но, најпопуларни и 
најмногубројни станале иконите изработени на дрво во темперна техника. 
Зборот темпера произлегува од средновековниот латински збор temperare, 
што значи нештото да се измеша.18 Мајсторите иконописци се труделе да ја 
усовршат технологијата на изработка на иконите испробувајќи разновидни 
рецептури кои ќе ја овозможат трајноста на иконата. Поради тоа до денес 
имаме сочувани дела од VI и VII век, како што се  иконите од Синај во 
манастирот „Света Катарина“ кои  потсетуваат на фајумските портрети и по 
стилот и по техниката (енкаустика) на изработка.19 На територијата на Р. 

                                                           
15  Познатата реченица  на Василие Велики се содржи во писмото упатено до Амфилох, каде 
тој расправа за Светиот Дух. Оваа и слични на неа изјави, од учените бранители на иконата 
како на Јован  Дамаскин, Теодор Студит, подоцна ќе бидат преземени  во подоцнежните 
расправи и донесени одлуки за иконата како што е рускиот „Стоглав“ од 1551 година и 
упатствата во сликарските прирачници. Георгије Острогорски, О веровањима  и схватањима 

византинаца, (прев. д-р Лиљана Црепајац), Београд, 1970, 188 – 197. 
16  E.M. Meletinski, Poetika Mita (prev. Jovan Janičević), Beograd,  21 -22.; Георгије 
Острогорски, нав. дело.,  99. 
17   Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidacis, Krsto Miatev, Svetozar Radojčić., Ikone sa Balkana, 

Sinaj, Grčka, Bugarska, Jugoslavija, Beograd-Sofija, 1979,23. 
18 Блаже Кузмановски, Практична сликарска технологија и сликарски техники, Скопје , 
2011, 15. 

19  Fridrih Gerke, Kasna antika I rano hrišćanstvo, Novi Sad, 1973,  236- 240.; Kurt Weitzmann, 
Manolis Chatzidacis, Krsto Miatev, Svetozar Radojčić., nav. delo, 9-12. 
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Македонија вистинско откритие се и виничките теракотни икони, кои  
датираат од IV -VI век.20 

Техниката и технологијата на иконата во многу е условена од 
нејзината примарна мисија, така што сликарот на икони има задача да го 
поведе човекот - набљудувач од материјалистичкиот поглед на светот на 
реалноста  во духовниот свет. Како повеќекомпонентен култен предмет, 
нејзини основни елементи се: основата, грундот, живописаниот слој и 
заштитниот слој. Постојат и дополнителни елементи како што се опковите 
претежно изработени од метал.21 Византиската икона  од техничко – техно-
лошки аспект во голема мера води потекло од надгробните фајумски 
портрети изработени во техника на енкаустика. Под влијание на Истокот со 
тек на времето дошло до формални промени што произлегле од 
хеленистичката уметност до стилот на фајумските портрети, а подоцна до 
византиската икона. Поради тоа фајумските портрети може да се сметаат како 
една зачувана врска  што го поврзува класичното со византиското штафелајно 
сликарство.22 Најраните христијански икони што се споменуваат во III и IV 
век биле изработени во релјеф од слонова коска и во техника на енкаустика. 
Меѓутоа најстарите сочувани икони изработени во техника на енкаустика 
потекнуваат од VI и VII век. Оваа техника се споменува во сликарскиот 
прирачник „Lucca Manuscript“.23 Кај сочуваните икони што биле сликани по 
иконокластичките борби (726 - 843), а потекнуваат од VIII, IX век и од 
подоцнежниот период  не е  применета енкаустичната техника. За потребите 
на црквата ќе започнат да се изработуваат икони во темперна техника со 
којашто претходно веќе биле создадени значајни дела во египетската, грчката 
и римската уметност.24 Постапката на сликање исто така, наследена е од 
антиката.25  Поради проблемите со кои се соочувале сликарите, во одредени 

                                                           
20 Kosta Balabanov,  Freske I ikone u Makedoniji, Zagreb 1983, 21-22. 
21 В.В. Филатов, Реставрация станковой темперной живописи, Москва, 1986, 13.  
22  За примената на енкаустичната техника пишува Плиние Постариот. Фајумските портрети 
биле изработени  од тенки штички, премачкани со тенок слој на туткал, а сликањето било 
изведувано на два начини. Боите се мешале со ладен-пунски восок со додаток на сапун, 
масло и жолчка од јајце или со затоплен пчелин восок. Милорад Медић, Стари сликарски 

приручници I, Београд, 1999, 63-64. 
23  Ракописот на Лука од VIII  век содржи податоци за техниките и материјалите за сликање. 
Metka Kraigher-Hozo., Slikarstvo/ Metode slikanja/ Materijali, Sarajevo, 1991, 8. 

24   За почеток таа била постапка која фајумските сликари ја користеле за сликање портрети 
на платно. На тенка гипсена подлога на платно ставани се тенки слоеви на боја   мешани со 
емулзија од  гумарабика и јајце  или јајце и масло. Милорад Медић., нав. дело, 69. 
25 Цртежот најчесто е изведуван со четка со црвен или жолт окер. Првите слоеви на боја 
(подсликување) вршено е со нанесување на изедначени средни тонови на боја на 
предвидената површина, а за обликување користени се два до три тона потемни со што се 
постигнува длабочина на сенките, потоа некоку тонови посветла за истакнување на 
релјефноста. За бојата на човечкото тело - карнатион  и проплазма се користела  зелена земја 

150



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

 

 

периоди, биле принудени да ја менуваат и техничката постапка, која на некој 
начин го менувала и стилот на сликање. Тоа најмногу се однесува на 
врзивното средство, бидејќи применетото врзиво не било подеднакво добро 
за сите видови на пигменти. Така, веќе во XIV век сликарите почнале да 
употребуваат масла како врзивни медиуми во пигментите и да припремаат 
маслено-смолни лакови. Тие се додавани во јајчените врзива, или во 
смолните лакови.26 Во XV и средината на XVI век започнува нов период во 
однос на техничко-технолошкиот развој, но тој повеќе ќе најде примена кај 
фламанското и венецијанското сликарство.27 Традицијата на темперната 
техника на териториите што биле под византиска доминација  се негува  до 
денес, со извесни отстапувања во периодот на индустриска револуција  со 
развојот на хемиската индустрија.28  

Секој што сакал да се посвети на зографскиот занает најнапред 
требало да помине низ некој вид на припремен курс за просторачно цртање. 
Потоа следувало запознавањето со приборот за сликање, копирање, припреми 
на дрвените табли, припреми на подлогите, грундирање, позлатување, 
припремање на боите, врзивата, лаковите и методите на сликање на ликовите, 
облеките, деталите, заднината.29   

Во византиската пракса иконите биле изработувани претежно од 
радиално или тангенцијално пресечени иглолисни или листопадни дрвја. Во 
периодот по иконокластичките кризи се користела претежно туткално-кредна 
подлога, а кај некои икони како посредник меѓу дрвото и туткално-кредната 
подлога се ставало платно, поретко импрегнирана хартија. Полумасниот 
грунд се користел при изработката на иконопис на дрвени носачи во 

                                                                                                                                                                 

или темножолт окер, за посветли  полутонови - гликазма  се користел светложолт  или 
розеникав окер.  Исто., 69 -70.; Nemanja Brkić, Tehnologija slikarstva vajarstva i ikonografija, 
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1984, 134- 136. 
26  Милорад Медић., нав. дело, 71. 
27 Во тој период ќе започне примената на новата постапка на сликање со употреба на маслото 
како врзиво, а дрвениот носач ќе биде заменет со платно. Исто., 71. 
28 Денес прашање е на избор на иконописецот, дали ќе ја подготви и наслика иконата на 
традиционален  византиски начин,  ќе користи фабрички подготвени традиционални 
производи, или  современи бои и врзива, како што се акрилните бои, врзива и лакови. Во 
периодот на Индустриската револуција, односно XIX и почеток на  XX век,  во Европа ќе се 
случат епохални откритија во  скоро сите научни дисциплини што ќе доведе до рапиден 
техничко - технолошки напредок. Со развојот на хемиската индустрија ќе започне и 
производството на синтетички материјали кои ќе започнат да ги користат и сликарите 
иконописци.  Čedomir Popov, Građanska Evropa (1770- 1871), Prva knjiga, Osnovi evropske 
istorije XIX veka, Novi Sad, 1989, 308-362. 
 

29 Nemanja Brkić., nav. delo, 123 -138.; Милорад Медић., нав. дело, 7-8; 84- 91. 
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периодот од почетоците на создавањето на иконата на дрвена табла во 
византиската пракса. Истата рецептура се користела и во понатамошниот 
период, а ја користат и денешните иконописци. Оваа подлога е составена од: 
туткал, (креда, гипс) или (литопон, оловно бела или цинков оксид), превриено 
ленено масло и сапун. Позлатувањето се вршело на подлога од црвен, кафеав 
или бел болус. Лепилото се правело од: а) белка, вода и алкохол; б) сок од лук 
и гумарабика; в) згуснато ленено масло. За позлатување се користела фолија 
од златни ливчиња, а некогаш се користеле сребрени, бакарни или оловни 
тенки фолии, кои биле премачкувани со специјални лазури. Изведувањето на 
ситните детали и буквите со злато се изведувало со втривање на златното 
ливче во гумарабика разредена со малку вода. Сликањето со боите било 
претежно со техника на темпера, а изборот на  врзивото го одредувало 
карактерот на техниката на сликањето.30 Во средновековното сликарство 
главно се користат истите пигменти кои биле познати и во класичните 
времиња. Во почетокот на XVIII век со развојот на хемиската индустрија 
доаѓа до откритија на нови пигменти и материјали произведени по 
синтетички пат кои започнале да се користат во иконописувањето. Меѓу 
првопроизведените синтетички бои се пруско сината, кобалт зелената, цинк 
белата, а во XIX век пронајдена е кобалт сината, хром жолтата, мовеинот и 
други. 31  

Така, температа се правела по избор со мешање на разновидни 
емулзии како: раствор од смола или масло и врзивно средство (цело јајце од 
кокошка, само жолчка од јајце, само белка од јајце, јајце и ленено масло, или 
растворена смола); казеин и жолчка; гумарабика со ленен фирнајс, восок и 
растворен туткал и сл. Поради тоа техниката на темпера се нарекува:  јајчена, 
маслена, јајчено-маслена, емулзиона, восочна, гуместа, казеинска, туткална, 
скробна и др. Денес под зборот темпера се подразбира повеќеделно врзиво 
кое е составено од хидрофилно и хидрофобно врзиво. Тоа се стабилни смеси 
на две течности кои не се мешаат, туку се во облик на ситни честички 
распрснати една во друга. Со дејството на емулгаторот остануваат трајно 
поврзани една со друга како густа млечна стабилна смеса - емулзија. 
Лакирањето или заштитата на боениот слој и позлатата е последен чин во 
изработката на иконата на дрвена табла. Припремата и начинот на 
нанесување била скоро иста.  

                                                           

30 Врзивата ги поврзуваат меѓусебно честиците на пигментите во фина суспензија и имаат 
функција на нивна заштита и заштита на подлогата од надворешните влијанија. Теофилус 
уште во IX век го опишува процесот на триење на пигментите со ленено или ореово масло, а 
во манускриптите од XIV век опишан е процесот на брзо сушење на маслото со помош на 
металните оксиди. Блаже Кузмановски., нав. дело, 34-36. 
31 Блаже Кузмановски., нав. дело, 110 -111. 
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Сите видови на темпера не се погодни за лакирање. Најпогодни се 
јајчената и казеинската темпера како и нивната комбинација. Така на пример 
обично не се лакирала температа направена со цело кокошкино јајце, туку по 
сушењето само се полирала со свилена крпа. За да се избегнат наглите 
промени на тоновите на сликата со лакирањето, кај повеќеслојното сликање 
можат да се користат и меѓулаковите од дамар, мастикс, венецијански 
терпентин, желатин и др.(пр. 0,5% раствор од желатин кој се фиксира со 
формалин). Лакирањето на златото се вршело одвоено од боениот слој со 
таканаречениот „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 (пр. еден дел 
смола и еден дел пигмент). Оваа лазура на позлатената површина се 
нанесувала растворена во етил алкохол, така што, кога алкохолот ќе испарел 
на површината останувал тенок слој од оваа смола. Со лакирањето на 
позлатата се уништува металниот сјај на златната површина, но сепак лакот 
се ставал заради заштита на златото. До откривањето на синтетичките 
полимери се користеле природни смоли за лакирање (мастикс, сандарак, 
колофониум, дамар) или фосилни смоли (копал, амбра), потоа од типот на 
маслени лакови, смолни, восочни и водени, или привремени. Понекогаш се 
користел и восокот за заштита на иконите како додаток во смолата, за 
матирање на лакот. Кога сликата е потполно сува може да се лакира. Обично 
го користеле и шелакот (рубинов, бел) како припремен или меѓулак пред 
конечното лакирање. Лакот се нанесувал со четка и прскалка во два до три 
потенки слоеви, а некои иконописци најнапред лакот го наливале врз 
водоравно поставената икона и по неколку саати вишокот го отстранувале со 
дланка. Лакирањето се вршело во чиста проветрена и затоплена просторија, 
или по лакирањето иконата ја изложувале на сонце.32 

На развојот, унапредувањето и промените во сликарските техники и 
технологии, најмногу влијаеле еминентните сликари на своето време. 
Занаетчиската умешност се пренесувала по усмен пат, а одредени рецептури 
биле тајна на секоја сликарска или мајсторска работилница. Со тек на 
времето започнале да се пишуваат и зографски прирачници кои 
препорачувале придржување кон каноните и традицијата, или правила и 
упатства коишто се однесуваат на цртежот, боите, текстот, изгледот и 
распоредот на светителите, композициите и другите материјали за нивна 
изработка. Овие сликарски прирачници на територијата под византиска 
доминација, познати се под името Ерминии.33 Сликарските прирачници во 
                                                           
32 Metka Kraigher-Hozo., nav. delo, 113 -137.; Nemanja Brkić., nav. delo, 123- 138.; Блаже 
Кузмановски., нав. дело, 97-104., 150-151. 
33 Зоран Бошковски,  Лексикон на поими и изрази од книжевноста и јазикот, Скопје, 1999, 
64.  
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одреден период и во источните и во западните христијански земји претежно 
биле пишувани од главните мајстори на одредена сликарска работилница, 
или од поединечни монаси-сликари. Многу од  Ерминиите биле преписи од 
претходните периоди кои биле дополнети со сопствени рецептури и искуства. 
Најпознати пишани дела во кои се зборува за техниките, методите и 
материјалите за сликање се: од античкиот период на Витрувие „Десет книги 
за архитектурата“ I век пр. н. е. и Плиние Постариот, „Историја на 
природата“ од I век, „Манускриптот на Лука"од VIII век, Ираклие X век, 
„Белешки за разни вештини“ на Теофилус од IX век, „Трактатот за 
сликарство" на Ченино Ченини од XIV век, „Ерминија или поука за 
сликарската уметност  составена од јеромонах и живописец Дионисие од 
Фурна од 1701- 1733 година“, „Типикот на епископот Нектарие“ од Велес од 
1599 година, „Трактатот за сликарство" на Леонардо да Винчи од XV век, 
„Страсбуршкиот манускрипт“ од XV век, „Болоњскиот манускрипт“ од XV 
век, делото на Џорџо Вазари од XVI век, на Де Мајерн од XVII век, 
Ерминијата на фамилијата Зографски од 1727 година, записот на Сер Чарлс 
Лок Истлејк, „Методи и материјали во академиите и школите за сликарство" 
од XIX век, Ерминијата на Дичо зограф од XIX век и други.34  

На територијата на Балканскиот полуостров, претежно ќе се користат 
Ерминиите на Дионисие од Фурна, Нектарие од Велес и на фамилијата 
Зографски од кои ќе учат нивните  современици и идните иконописци. Денес, 
некои од иконописците ја применуваат и негуваат средновековната техника и 
технологија на сликање на икона, што значи дека долговековната традиција 
сеуште опстојува. 

 

РЕЗИМЕ 

Иконата претставува  слика со религиозна содржина, почитуван 
источнохристијански и историски предмет. Таа  станала  битен  продукт  
заради нејзината посредничка улога меѓу небото и земјата, врска  помеѓу 
верникот од материјалниот свет, со духовниот свет, но и како  средство за 
остварување на политичките цели на актуелната царска власт. Во трудот 
раскажан е трнливиот пат на нејзиното раѓање и воспоставување пропратено 
со бројни теолошки и филозофски полемики  разгледувани на Вселенските и 
останатите Екуменски собори, така што со тек на времето  ќе стане составен 
дел од животот на византинците и на народите под византиска територијална 
и духовна доминација. Иконите кои најнапред се појавуваат се со политичка 
или религиозна порака, како што е сликата на Христовиот лик на кованите 

                                                           
34  Metka Kraigher - Hozo., nav. delo, 8-13.; Блаже Кузмановски., нав. дело, 15. 
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монети на византиските владетели. Најраните христијански икони што се 
споменуваат во III и IV век биле изработени во релјеф од слонова коска и во 
техника на енкаустика, но најстарите сочувани икони изработени во техника 
на енкаустика потекнуваат од VI и VII век во манастирот Св. Катерина на 
Синај. Во Р Македонија мошне ретки се виничките теракотни икони, 
датирани од IV -VI век.   

Понатаму, направен е пресек на техничко-технолошката еволуција на 
иконата со приказ на византиската пракса, а образложени се и 
понатамошните промени во применетите техники и технологии што биле 
усовршувани или изменети од еминентните живописци на своето време, но 
востановените иконографски типови во голема мера остануваат непроменети. 
Тие своите искуства ги пренесувале по усмен пат или писмено ги 
забележувале во различно именуваните книги кај истчонохристијанскиот и 
западнохристијанскиот свет како манускрипти, трактати, ерминии, типици и 
сл.  

Византиската икона подоцна модифицирана, од историски и техничко 
- технолшки аспект најнапред во голема мера е наследничка, или е 
инспирирана од античката (грчко-римското портретно сликарство) и 
ориенталната уметност односно од надгробните фајумски и египетски 
портрети изработени во техника на енкаустика од II и III век од нашата ера.  
За тоа ни сведочат сочуваните синајски икони  од VI и VII век, кои  стилски 
(градацијата на светлината и сенката) и техничко-технолошки се блиски  на 
фајумските портрети. Кај иконите  од VIII, IX век и од подоцнежниот период  
напуштена е примената на енкаустичната техника, а за потребите на црквата 
ќе започнат масовно да се изработуваат икони во темперна техника. 
Техниката и технологијата на темперната техника впрочем била практикувана 
и во класичниот период и продожува да се применува кај  средновековното 
сликарство, се до почетокот на XVIII век кога со развојот на хемиската 
индустрија доаѓа до откритија на нови пигменти и материјали произведени по 
синтетички пат  што започнале да се користат во иконописувањето. Во XV и 
средината на XVI век започнува нов период во однос на техничко-
технолошкиот развој, односно примена на маслената техника која ќе најде 
примена кај западното сликарство. Примената на традиционалната темперна 
техника на териториите што биле под византиска доминација  се негува  до 
денес. 
 

 

RESUME 

 
 The icon is an image with a religious content, a respected Eastern 
Christian and historical object. It became an important product because of its 
mediating role between heaven and earth, a connection between the believer from 
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the material world, and the spiritual world, but also as a means of achieving the 
political goals of the current imperial government. This work speaks about  the 
thorny path of its birth and establishment accompanied by numerous theological 
and philosophical controversies discussed at the Ecumenical gatherings, so that in 
time it will become an integral part of the life of the Byzantines and the peoples 
under Byzantine territorial domination and spirit. The icons that first appear have a 
political or religious message, such as the image of Christ on the coins of the 
Byzantine rulers. The earliest Christian icons mentioned in the III and IV century 
were made in ivory relief and in the technique of encaustics, but the oldest 
preserved icons made in the technique of encaustics date from the VI and VII 
centuries and are preserved in the monastery of St. Catherine of Sinai. Vinica 
terracotta icons, dating from the IV-VI century, are very rare in the Republic of 
Macedonia. 
 Furthermore, a cross-section of the technical-technological evolution of 
the icon is made with a representation of the Byzantine practice, and further 
changes in the applied techniques and technologies were explained, which were 
perfected or changed by the eminent painters of their time, but the established 
iconographic types remained unchanged. They transmitted their experiences orally 
or recorded them in writing in the differently named books of the Eastern Christian 
and Western Christian world, such as manuscripts, treatises, ermines, typologies, 
etc. 
 The Byzantine icon was later modified, from a historical and technical-
technological point of view, first of all it is largely hereditary, or it is inspired by 
the ancient (Greek-Roman portrait painting) and oriental art, like Fayum and 
Egyptian funerary portraits made in II century AD. This is evidenced by the 
preserved Sinaitic icons from the VI and VII century, which are stylistically (the 
gradation of light and shadow) and technically-technologically close to the Fayum 
portraits. The application of the encaustic technique has been abandoned for the 
icons from the VIII and IX century as well as from the later period, and for the 
needs of the church, icons in the tempera technique will start to be made en 
masse.The technique and technology of tempera technique was practiced in the 
classical period and continues to be applied in medieval painting, until the 
beginning of the XVIII century when by the development of the chemical industry 
there were discoveries of new pigments and materials produced synthetically that 
began to used in icon painting. In the XV and the middle of the XVI century a new 
period begins in terms of technical-technological development, actually application 
of oil technique will find application in Western painting.The application of the 
traditional tempera technique to the territories that were under the Byzantine 
domination is nurtured to nowadays. 
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Прилог со фотографии 

Фотографија бр.1 Диптих Барберини, рељеф изработен од слонова коска од 
првата половина на VI век, од работилница во Константинопол (сега се наоѓа 
во Лувр, Париз). 
Фотографија бр. 2. Виничка теракотна икона Цар Константинов крст, од крај 
на VI до крај на 7 век 
Фoтографија бр. 3 Икона  Исус Христос Пантократор во техника на 
енкаустика од манастирот Света Катерина на Синај од VI век. 
Фотографија бр. 4. Икона Свети Василиј Велики и Свети Никола, галерија на 
икони во   црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, прва половина на 
XI век, техника на темпера и позлата на дрвена штица. 
     

1.               2. 

3.                    4. 
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