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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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Паре ЗАРЕВСКА
1
 

 

Приказ на публикацијата Керамичката уметност од 

византиски Серес 
 

(Ceramic Art from Byzantine Serres, Demetra Papanikola - Bakirtzis, Eunice 
Dauterman Maguire, Henry Maguire) 

 
Апстракт: Оваа публикација промовира пристап кон византиската 

глазирана керамика како кон индивидуално уметничко дело, нејзината про-

дукција и користењето на современи научни техники во анализирање на 

глината и глазурата претставуваат клучни елементи на делото Керамич-

ката уметност од византиски Серес – придружна публикација на првата 

Северно Aмериканска изложба на византиска керамика одржана во Кран-

нерт Арт музејот на Институтот Илиноис во Урбана Шампањ
2
. 

Во првото поглавје Е. Д. Магуире и Х. Магуире дискутираат за 

естетиката, дизајнот и релациите на византиската керамика со онаа од 

Блискиот Исток и Западна Европа, особено Италија. Во поглавјето за 

технологија на керамика Д. П. Бакирѕис ги искажува своите согледувања за 

археолошките ископувања на локалитетот Серес, каде, покрај глазираната 

керамика, пронајдени се триподи и макарести глинени сепаратори на 

садови. Таа покажува како фрагментираната керамика може да биде иско-

ристена во реконструкција на процесот на нејзино производство. Каралмбос 

Бакиртѕис
3
 дава осврт на историските околности во кои се организира 

керамичкото производство. Апликацијата на технички и хемиски анализи 

врз користената глина и глазура, ја елаборира Сара Вајсман
4
. Четирите 

поглавја се аргументирани со 31 црнобела илустрација и 4 во боја. Ансамб-

лот на сереската работилница е илустриран со 25 католшки единици про-

следени со детален опис, фотографија и цртежи на профилот, сместени во 

каталагот кој претходи на речник на изрази и избрана библиографија за 

византиска керамика. 

 

Клучни зборови: Kерамика, глазирана керамика, среден век, Византија, изло-

жба, монографија, уметничко дело, Серес, работилница, институт Илиноис, 

хемиски анализи на керамика и глазирана керамика, среден век, Скопје, Прилеп.    

 

                                                 
1 Магистер по археологија, Паре Заревска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата 
и Музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 400, Прилеп; ,,Борис Кидрич“ бр. 46 
Прилеп; pare.zareska@gmail.com 
2
 Krannert Art Museum, University of Illinois Urbana Champaigna  

3 Charalambos Bakirtzis 
4 Sara Wisman 
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Приказот на оваа публикација е неопходен заради неколку аспекти и 
тоа: согледaните непосредни аналогии на керамичките наоди од Македонија, 
посебно наодите од Маркови Кули - Прилеп и средновековниот град Скопје 
со наодите од Серес; заради новиот приод кон византиската глазирана кера-
мика како кон индивидуално уметничко дело; за првпат примена на технички 
и хемиски методи во анализа на керамиката и глазурата; заради недостап-
носта на оригиналниот примерок во нашите библиотечни фондови5 и на крај 
заради јазичната бариера6. 

Монографскиот труд е резултат на непосредната соработка на Универ-
зитетот од Илиноис - одделот за византиски студии и грчката служба за 
археологија од Кавала. Изложбата е насловена Керамичка уметност од 

Византиски Серес реализирана во 1992 година во периодот од октомври до 
ноември7. 

Публикацијата е во формат А4 и содржи вкупно 74 страници, на кои, 
покрај текстот, поместени се и 31 илустарција, 4 табли во боја, со фотографии 
од нај репрезентативните трпезни садови, а останатите 14 табли содржат црно 
бели фотографии, профил на садот и краток стандардизиран текст за секој 
сад: физичи опис на садот: што подразбира дијаметар на отворот, дијаметар 
на дното; делови што недостасуваат, преземени интервенции врз садот, деко-
ративна техника, инвентарен број, локалитет од каде е ископан садот, боја на 
глината од која е изработен садот, форма, декорација и бојата на глазурата. 

Куратор на изложбата е д-р Деметра Папаникола Бкирциз, која, 
воедно, го направила и изборот на материјал од скорешните археолошки 
истражувања во северна Грција. Изложените експонати се производ на една 
идентификувана работилница од Серес, чија продукција е датирана во перио-
дот на последната деценија од XII и полн XIV век.   

Публикацијава е од особено значење затоа што во секое поглавје про-
мовира поинаков пристап кон обработката на византиската глазирана кера-
мика, посебно нагласувајќи го патот што археолошките наоди треба да го 
изминат за да станат музејски експонати. Имено, изложбениот експонат прет-
ходно треба да биде подложен на сите видови анализи, така што од него ќе се 
                                                 
5 Во оваа прилика искажувам благодарност до д-р Марија Хаџи Пешиќ која посветено и 
широкоградо ми помагаше во разрешување на дилемите и проблемите со кои се соочував во 
текот на изработката на магистерскиот труд Грлазирана керамика од Македонја во периодот 
од 12 до 14 в., под менторство на д-р Елица Манева, мојата професорка и менторка ,,- Ви 
благодарам, професорке, за Вашето разбирање, за критичките дискусии, за упатства, поуките 
и насоките, за Вашето инсистирање во Белград да ја сретнам д-р Бајаловиќ каде пак добив 
луксузни и раритетни подароци меѓу кои и публикацијата што е предмет на овој приказ.   
6 Јазичната бариера не се однесува толку на англискиот како јазик, но на несоодветниот и 
неофицијализиран превод на стручната терминологија најмногу отсуството на усвоена тер-
минологија која најчесто се сведува на индивидуални преводи на авторите на текстови, што е 
случај и во овој текст. 
7 Изложбата е организирана под кураторство на Demetra Papanikola Bakirtzis, со заложба на 
Charalambos Bakirtzis, благодарение на Владата на Грција  преку Грчката  Археолошка служба. 
Благодарност е изразена и до директорот на Karnnert Art Museum Sterhen C. Prokopoff што 
изложбата ја реализирал како проект на музејот. 
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извлечат сите релевантни податоци во интерес на археолошките претпо-
ставки или пак ќе се отворат нови барања на кои треба да се одговори. 
Анализи на глината и глазурата на оваа група керамика е направена во рам-
ките на програмата антички технологии и археолошки материјали при 
Универзитетот Илиноис, под раководство на Сара Вајсман8. Овој процес е 
можен само со тесна соработка на еден интердисциплинарен тим составен од 
археолози, археометри, крамолози, петрогеолози, инженери, хемичари, исто-
ричари, социолози, социантрополози, етнолози и сл., како и нивен крајно 
одговорен пристап при извршувањето на поставените задачи.  

Во Воведот авторот нé запознава со наоѓалиштето на наодите – градот 
Серес, нагласувајќи дека сите експонати се производ на една работилница, 
чија продукција ја датира во периодот од крајот на XII до XIV век. Имајќи 
предвид дека станува збор за производство, коешто пред сé, е наменето за 
локални потреби, не треба да се очекува ексклузивност во декорацијата, но да 
овозможи реконструкција на процесот на изработка, што подоцна во посебно 
поглавје ќе биде поопширно опишан. Текстот продолжува со првата глава 
под наслов Византиска керамика во историјата на уметноста 9. Првото 
поглавје ги третира ,,слободата и инвентивноста” видени од посебен уни-
катен агол од кој авторите и приоѓаат на византиската глазирана керамика, па 
настојувајќи своите размислувања да ги поделат со нас ја организираат 
изложбата, што треба да ја поттикне промената на вековните ставови за 
византиската глазирана керамика од следниве аспекти: пред сé византиската 
креативност во голема мера се раководи од мистиката и инспиративноста; 
второ, дека уметноста открива неземски квалитети ,,византиски менталитет”, 
приврзаноста на уметникот кон строгите конвенционалности на формална 
контрола се спротивност на спонтаниот израз кој ги застапува достигнува-
њата на една цела цивилизација и третиот најшироко прифатен аспект дека 
Византија во XIV век практикува рестриктивни и поттикнувачки сили што 
доведуваат до извесна деклинација во уметноста.  

Византискиот стил, во најголема мера, е познат според неговата рели-
гиозна уметност, особено според иконите и фреско декорациите. Конзерва-
тивната форма на иконата, длабоко соодветствува со барањата на византис-
киот ритуал и има моќ да ги окупира набљудувачите во естетски емоцио-
нален и духовен поглед. Но, постои еден друг аспект на византиска уметност, 
изразен преку речиси тотално анонимната – декорација на глазирана кера-
мика што изобилува со квантитет и разноликост. Овие керамички садови, од 
групата трпезна глазирана керамика (чинии, паници, бокали), користени во 
византиските домаќинства, претставуваат контрапост на вообичаеното пои-
мање за византиската уметност. Креирањето глазирана византиска керамика 

                                                 
8 Авторот изразува благодарност до раководитеолот Sara Wisman и сите учесници во 
проектот, како и до Sheldon Landesberg и одделот за нуклеарно инженерство при 
Унивезитетот Илиноис. 
9 Во натамошниот текст користам болдирани фонт и наводници за зборовите кои во 
оригиналниот текст се поднаслови на поедини поглавја. 
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бара инвентивност, што уметниците–творци на делата ја црпат од секојднев-
ното живеење, современата поезија, народните песни или од декоративниот 
ирански речник, ликовниот речник на Исламскиот Блиски Исток…, за на 
крајот да нурнат во сопствената имагинација, којашто сé уште не може да 
избега од апотропејските симболи и да создаде чист производ.   

Врз база на овие ставови, авторите заклучуваат дека Византиската 
керамика е своевидна авангарда, што успешно избегала од стегите на строго 
формалните канони, во чиј дух се настанати религиозните мозаици и фреско 
декорации во црквите, па се приклонила на случајноста и импровизацијата, 
квалитети кои почесто асоцираат на пост ренесансна одошто на среднове-
ковна уметност. Овој пристап својствен за индивидуалната креативност на 
ликовениот творец кон индивидуална творба, во која е вткаен моментот на 
инспирација и целокупниот креативен потенцијал на уметникот, (во случајов 
на глазирана керамика – декоратерот е оној што ја изведува декорацијата) 
глазираната керамика ја подига на ранг на уметничка творба. Авторите ком-
плетно ќе нé уверат во неопходноста глазираната керамика да го добие 
третманот на уметничко дело.  

Понатаму, во поглавјето насловено Техника и естетика, се следи 
гледиштето на глазираната керамика како кон форма на популарна уметност, 
произведена од професионалци а, наменета за широка публика. Воочлива е 
лепеза на различни вкусови, карактеристични за доцновизантискиот период, 
втемелени на љубовта кон бојата и движењето. Византиската глазирана кера-
мика познава два типа зграфито декорација: еднобојна и полихромна згра-
фито декорација. Од средината на XII па во полниот XIII век се практикува 
декорирање со жолто кафеав-железен или зелен-бакаров оксид, чиј презент се 
т.н. зеухипос садови. Во периодот на XIII I XIV век се користат две бои кои 
често се преклопуваат, збогатувајќи го колоритниот ефект. Вака декорира-
ните садови изгледаат слободно скоро импресионистички обоени, спротивно 
на прецизниот крут цртеж врежан во цврстата глинена површина. Впечатокот 
го надополнува ефектот на светло сенка, што се создава за време на печењето 
кога оксидот е во интеракција со оловната глазура, што ја прекрива површи-
ната на садот. Никој од византиските уметници во овој период не смее да си 
дозволи такви отстапувања од предодредената шема. Tворецот - декоратер на 
византиски глазирани садови, за да ја декорира површината на садовите, се 
инспирира од ,,Природата и дизајн”, што е наслов на следното поглавје. 
Доминираат теми од светот на природата, животни и растенија, слободно 
исцртани и светло обоени. Комбинацијата на флорални елементи доведува до 
претставување на нови форми. Неретко се илустрираат современите поеми, 
народните песни, деструктивната моќ на природата или пријатните задовол-
ства предизвикани од неа, а не се запоставени ни анималните апотропејски 
симболи. 

Во овој текст византиската глазирана керамика е дефинирана како 

производ од евтина суровина наменет за широка публика, дефиниција што ќе 
биде детално аргументирана во поглавјето ,,Трговија и распространување”. 
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Археологшките истражувања ги потврдуваат просторите каде се произведува 
византиската керамика: Коринт, Солун, Серес, Дидимотеихон во Грција, 
Енкомос и Липитос на Кипарските Острови и, највројатно, во Константино-
пол. Пишаните извори потврдуваат постоење на локални работилници со по 
два - три керамичари. Наодите се среќаваат во Константинопол како и на 
Балканскиот Полуостров, во Антолија, Сирија, Палестина и северна Италија. 
Вака широката распространетост, византиската керамика ја прави значителен 
фактор во пренесувањето на керамичката технологија од Источниот Меди-
теран кон Западна Европа, заради географска положба меѓу исламскиот свет 
и Западна Европа. Влијанието на византиската керамика пулсира кон Запад, 
посебно кон урбаните центри на Северна Италија, во време на Крстоносните 
војни (XII и XIII в.) кога Венеција и Ѓенова го контролираат пазарот на 
византиска керамика. Географската местоположба подразбира компарирање 
на ,,Византиската керамика со Источната”. Овој однос посочува дека не 
станува збор за директна имитација на ориенталната од страна на визан-
тиската керамика, но се работи за спој на дизајнерски принципи што ја 
корелира византиската керамика со традициите на исламот, во некои рамки 
дури и со Кина. Врските се поприсутни во византиските т.н. секундарни 
уметности одошто во религиозната уметност што директно зависи од Римско-
Грчката традиција на фигурална композиција. На овие страници се преферира 
врската на византиската керамика со Блискиот и Далечен Исток. Авторите се 
согласуваат дека глазираните садови се работени според “мостри од метал-

ните садови”, со што му оддаваат должно почитување на Давид Талбот Рајс, 
авторитет кој ги постави основите на проблемот на византиската глазирана 
керамика во светски размери. Врската со металните садови води до кинеските 
керамичари кои се порасположени да копираат, конкретно обработено злато и 
сребро, одошто да откриваат. Но, врежаната линја од кинеските керамичари 
има и практична функција да ги задржи боите во врежаното поле, оневозмо-
жувајќи го разлевањето предизвикано од слојот на оловна глазура.  Изведува-
њето на “паралели со Танг садовите од Индија” продолжува преку “бојата 

и нејзините преседани”, што на Танг садовите ја следи линијата, до моно-
хромните садови, присутни во Рим и Византија каде ја прекрива целата повр-
шина на садот па до полихромните Византиски садови, каде до израз доаѓа и 
чисто естетскиот ефект што се постигнува со веќе спомнатото мешање на 
боите. Кон крајот на ова фундаментално поглавје авторите заклучуваат дека 
бојата и зграфито декорацијата, застапена на сереските садови се базираат на 
добро втемелените византиски традиции и трпезната керамика од Далечниот 
Исток. Мотивите на: птици, лозови ластари, цветови, кругови и ѕвезди се 
добредојдено ехо во фолклорната култура на византиската историја. 

Втората глава ,,Серес како центар за производство на глазирана 

керамика во доцно византискиот период”, претставува целина што преку 
кратка хронологија на византиската керамика, воопшто, ќе ги сублимира 
разликите и сличностите на сереската керамика за да го наметне издвојува-
њето на локалната продукција организирана во Серес, во период од средината 
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на тринаесетти и полн четиринаесетти век. ,,Техниките за производство на 

византиска глазирана керамика”  започнуваат со фаза на ,,подготвување на 

глината”, потврдена во Серес каде се пронајдени најразлични алатки за 
обработка на глината. Целосната реконструкција изостанува заради отсуство 
на грнчарското коло, коешто се изработува од дрво, материјал кој под усло-
вите што владеат на овие простори е порозен, па исклучителна реткост се 
наодите од дрво. Но, авторите мошне досетливо ни повлекуват паралела со 
денешна работилница на островот Тасос. ,,Обработката” на садовите, пото-
чно речено, анализата на отисоците од колото покажува дека се работи за 
ножно брзо ротирачко грнчарско коло, соодветно на денешните примитивни 
грнчарски кола, движени со помош на ножна педала. Во прилог на наведе-
ниве индикатори за локална продукција, се и декорациите изведени во 
зграфито техника. Хронолошкиот развој на зграфито декорацијата започ-
нува со линеарниот стил, практикуван во XI и XII век. Тенката, прецизна, 
плитко врежана линија се користи за претставување на спирали, медалјони 
палмети, како и фигурални претстави на животни, птици, змејови и поретко 
луѓе. Од средина на XII век посебни детали се потенцираат со задебелена 
линија, за кон крајот на векот целосниот мотив да се претстави со подебела 
линија. Со длабоко врежување претставувани се едноставни линеарни 
мотиви, птици со карактеристични долги клунови и опашки, претстави на вој-
ници со копје и штит. Овие претстави се објективизирање на хероите преда-
дени во хеленистичките средновековни народни песни, во кои се прославу-
ваат подвизите и љубовните авантури на чуварите на источните граници од 
Византиската Империја. Уште една придобивка на зграфито техниката е 
поширокото отстранување на ангобата, што оддава впечаток на плиток 
релјеф, а се именува со францускиот термин шамплеве (champleve). Во оваа 
техника се прикажувани зајаци, танчери и разни човечки фигури. Употрбата 
на бојата како да го следи развојот на линијата, така што монохромните 
садови на преминот од XII во XIII век сé повеќе отстапуваат место на поли-
хромните садови. Сереските садови се декорирани со слободно нанесени бои 
што најчесто не ја следат линијата. Бојата е сочинета од стаклеста смеса, со 
тенденција да се разлее и импрегнира со глазурниот премаз. Византиската 
,,глазура” е оловна маса. Заради високиот сјај и транспарентност, добиени 
при печење на ниски температури, нејзината употреба продолжува и до ден -
денес на просторите на Грција и Средниот Исток. Најупотребувани се окси-
дите на бакар и железо. Во ,,процесот на печење” користени се триподи – 
глинени направи што овозможуваат вертикално сложување на садовите еден 
врз друг и рационално користење на тесниот простор во грнчарската печка. 
Кон крајот на оваа глава следува одредување на карактеристиките на 
сереската продукција и тоа во однос на глината – користена е црвена глина, 
груба и богата со лискун; формата – паниците се хемисферични со едно-
ставни или вертикално извлечени горни завршетоци со нагласено ребро, 
додека чиниите имаат благо конусно тело со вертикални ѕидови и широки 
хоризонтални горни завршетоци; многу поретки се затворените садови какви 
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што се бокалите. Внатрешната страна на садовите е прекриена со бела ангоба, 
додека на надворешната стана ,,декорација е изведена со ангоба”. Најчесто 
тоа се композиции на кругови во низа или преплет, а поретко се дифузно 
нанесени петна. Внатрешната страна на садовите е исполнета со ,,зграфито 

декорација”,  а ,,декоративните мотиви”  се најразлични видови птици, во 
медалјон или слободни, преплети, триаголни и спирални геометриски при-
кази. Колоритот го чинат боите препознатливи за византиската глазирана 
керамика, добиени од оксиди на железо за жолто кафеава боја и бакарен 
оксид за зелена боја. Тие се јасни и интензивни. Глазурата ја прекрива вна-
трешноста на садот и најчесто е со добар квалитет. Понатаму се пристапува 
кон Лоцирање на работилницата во Серес заради највисоката концентрација 
на наодите, заради многубројните недовршени и шкарт примероци, купови 
глина и сл. Поставувањето аналогии со непосредното соседство ја илустрира 
дистрибуцијата на примероците во наоѓалиштата во Мелник, Солун и 
Филипи, Маронеа и Мосинопл во Тракија, Коринт и Византиските Скупи и 
Прилеп во Македонија. Без двоумење со сереските наоди се поврзуваат и 
наодите од Епир, и еден многу малечок примерок од Венеција пронајден при 
чистењето на лагуната10.  

Заради несигурната стратиграфија, направен е краток хронолошки пре-

глед кој треба да го потврди датирањето на наодите. Палмети, сплетовите на 
кругови, стилизирани ластунки и непрекинати спирали се појавуваат во време 
на Палеолозите време на еклектицистичкиот манир, но и поширока примена 
на шамплеве техниката. Сите овие фактори го одредуваат датирањето на 
сереската продукција во втората половина на тринаесеттиот век. Период кога 
се датирани и наодите од Мелник, а во Коринт е пронајден примерок атри-
буиран со сереските наоди. Коринтскиот примерок е датиран во време на 
доцен тринаесетти или ран четиринаесетти век.  

Третата глава е дело на К. Бакирѕиз со наслов Белешка за историјата 

и културата на Сререс за време на доцно византискиот период. Во регио-
нот северно од Панагејската Планина, или 95 км североисточно од денешен 
Солун, Херодот го спомнува местото под име Сирис. Во раното христијан-
ство, серескиот бискуп Максимус, во Серес имал намера да го одржи никеј-
скиот собир од 451 година. За врме на четвртиот крстоносен поход, Серес е 
дел од солунската држава. Потоа е под власта на Бугарите, за во 1230 г. по 
битката кај Клокотница, Јован II Асен на Теодор Дука да му ја конфискува 
државата со градот Серес во неа. Серес станува главен центар на темите 
Серес и Стримон во време на Михајло VIII Палеолог во 1261, економски и 
културно повторно расцветува, сé до конфликтот меѓу Јован V Палеолог со 
Јован VI Кантакузин. Српската властела, поточно Стефан Душан и неговите 
наследници (1345-71), раководеле со Серес сé до 1383 кога потпаѓа под 
Турците. Во градот се откриени четири цркви: Св.Ѓорѓи Крионеритес, 

                                                 
10 Овој текст завршува на страна 35. каде е прикажана и карта (под илустрациски број 23) со 
споменатите наоѓалишта 
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Св.Димитрија, Св. Никола од Кастро, и погрбната капела во старата кате-
драла на двајцата св. Теодор Тирон и Стратилакт. Во тој контекст е пронај-
дена и градската цитедела, истовремено слики и скулптури, како и литерарни 
креации на Теодор Педиасмос.  

 
Пред четвртата глава поместен е каталог, а авторот на оваа глава, С. 

Вајсман, прави ,,анализа на материјалните наоди на византиска кера-

мика”. Во ова поглавје главен збор имаат аналитичарите од центарот за 
нуклеарно инженерство при Универзитетот во Илиноис. Посебно внимание е 
посветено на одредување на елементарниот состав на глината, сликовито 
прикажано во одредувањето на отпечаток на глината користена за производ-
ство на сереските садови. За таа цел користен е метод на спектроскопија на 
оптичка емисија. Со што јасно се одредени најблиски можни наоѓалишта на 
глина. Хемиската анализа е направена и на глазурата, при што се издвоени 
оксиди на бакар и железо, како и хемиската дефиниција на користената 
ангоба. Ова поглавје им овозможува на авторите на оваа изложба со сигур-
ност фундирана врз интердисциплинарен пристап во третирањето на архео-
лошкиот материјал, да го претпостават и да го потврдат постоењето на сере-
ска локална работилница за производство на средновековна глазирана 
керамика11.       

 

Резиме  

 

 Во овој суштински текст, кој балансира меѓу луксузната, популарна 
и професионална научна публикација, се промовира еден сосема поинаков 
пристап кон средновековната глазирана керамика, дефинирајќи ја како произ-
вод на ефтина суровина, наменета за широка потрошувачка, а украсена со 
индивидуална слободоумна но мошне храбро од срце украсена, од страна на 
илустратори, уметници. Византиската глазирана керамика се издигнува на 
ниво на уметнички дела 
 Ова уметничко дело е создадено од анонимни автори на кои аноним-
носта им овозможува слобода во креацијата која е инспирирана од природата, 
мистицизмот, поетскиот фолклор или украсниот ирански речник, уметнич-
киот речник на исламскиот Блискиот исток ..., за на крајот да се нурне во соп-
ствената имагинација , но сè уште не можат да избегаат од влијанието на 
апотропските симболи и да создадат плод на чиста креативност 
 Керамичките садови, од групата на глазирана кујнска керамика 
(садови, послужавници, чаши) што се користат во византиските домаќинства, 

                                                 
11 Можеме да го искажиме задоволството дека и кај нас се направени хемиски анализи на 
глазирана керамика во лабораториите на хемискиот факултет и резултатите се објавени под 
овој наслов Characterisation of pottery from the Republic of Macedonia: Raman analyses of 
Byzantine glazed pottery from Prilep and Skopje (12th –14th century) Vinka Tanevska, Philippe 
Colomban, Biljana Minceva Sukarova, Orhidea Grupce, Journal of Raman Spectroscopy, 
27.05.2009. 
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се контрапункт на вообичаеното разбирање на строгата византиска, претежно 
религиозна уметност. 
 Врз основа на овие погледи, авторите заклучуваат дека византиската 
керамика претставува еден вид на авангарда, која успешно избегала од огра-
ничувањата на строго формалните канони во чиј дух имало религиозни моза-
ици и фреско украси во црквите, и чија уметност се приклонила на случај-
носта и импровизацијата, квалитети што почесто се поврзуваат со пост-рене-
сансата отколку средновековната уметност 

 

Summary  

 

In this essential text, which balances between a luxurious, popular and 
professional scientific publication, a completely different approach to medieval 
glazed ceramics is promoted, defining it as a product of cheap raw material, 
intended for consumption, and decorated with individual free-minded brave deco-
rators, illustrators, artists. Byzantine glazed ceramics are raised to the level of 
artwork.  

An art piece created by anonymous authors to which the anonymity allows 
for freedom in the creation inspired by nature, mysticism, poetry folklore or the 
decorative Iranian vocabulary, the artistic dictionary of the Islamic Middle East ..., 
eventually to dive into their own imagination, but not yet able to escape the 
influence of the Apotropic symbols and to create the fruit of pure creativity. 
Ceramic vessels, of the group of table glazed ceramics (dishes, panes, glasses) used 
in Byzantine households, are a counterpoint to the usual understanding of the strict 
Byzantine, mostly religious art. 

On the basis of these views, the authors conclude that the Byzantine 
ceramics represent a kind of avant-garde, which successfully escaped from the 
constraints of strictly formal canons in whose spirit there were religious mosaics 
and fresco decorations in churches, which acceded to randomness and 
improvisation, qualities that more often associate post-Renaissance than medieval 
art. 
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