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КУЛТУРА
ИЗЛОЖБА "КРСТОВ    

Археолошките сознанија говорат дека крстовите из ложени во оваа ко лек-
ција се создавани во период од 15 века, и тоа од V до почетокот на ХХ 
век. Нивното повеќеслојно значење има појдовна улога во истра жу-
вањата посветени на средновековната проблематика, при што се оп-
фаќа и улогата која ја имаат во тамош на та култура, уметност, историја, 
општес тве но уредување итн. 

Овие ексклузивни раритети временски нè по вр зуваат со дамнешните ци-
вилизации, култ ни те историски и просторни настани, при тоа ука жу-
вајќи на интензивната комуникација на нашите предци со водечки 
империи од тој период. Документите со духовна те ма ти ка упатуваат на 
Палестина и на Ерусалим, а тие претставуваат најзначајното јадро во 
де финирањето и потврдувањето на маке дон ските религиозни ре лик-
ти и верувања.

Неодамна во Музејот на 
Македонија прв пат бе-
ше презентирана из-

лож  бата "Крстови од Ма ке до-
нија", како дел од приватната 
колекција на господинот Три-
фун Костовски, а со статус на 
заштитено културно нас лед-
ство. Семејството Костовски 
несебично ја отстапи оваа екс-
клузивна колекција на увид на 
поклониците на богатото ма-
кедонско културно нас лед-
ство. Изложбата свечено ја 
отвори Неговото Блаженство 
Архиепископот Охридски и 
Македонски Г.Г. Стефан. 

На изложбата се прет ста-
вени 200 крстови како реп ре-
зенти на богата збирка, која 
брои двојно повеќе. 

Оваа ретка и по многу неш -
та уникатна колекција на крс-
тови претставува своевидна 
апотеоза на христијанскиот 
на чин на живеење и опстој 
на овој народ низ исто рис-
ките епохи. Колекцијата бит-
но придонесува да се попол-
ни празнината во следењето 
на културните слоеви на ма-
ке донскиот простор испол-
нет со христијански свети-
лиш   та од најраниот период. 

Крстот има исклучително 
значење во христијанството, 
како најстар и единствен сим-
бол, избран да ги претставува 
темелните догми на цр ков но-
то учење. Тој има функција на 
заштитно обележје со самиот 
факт што перманентно ука-
жу ва на исклучителната жрт-
ва на Исус Христос за спас на 

човечкиот род и на секој пое-
динец кој го примил чинот на 
крштевање. 

Крстовите од оваа колек-
ција се пронајдени во на ша-
ва земја, создавани во пе ри-
од од 15 века, од V до по че-
токот на ХХ век. Како под виж-

на реликвија има голема уло-
га во научното следење на 
средновековната уметност. 
Драгоцени се крстовите кои 
укажуваат на непосредните 
врски со Палестина и со Еру-
салим, покажувајќи ги ин тен-
зивните комуникации на на-
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   И ОД МАКЕДОНИЈА"

Крстот го имало уште во праисторијата, во палеолитот 
се сретнува кукастиот крст како знак на летниот Са ус ти-
циј, во леонитот го има како мотив, знак во различни 
култури, во микенскиот период е најден на островите во 
Егејското Море, во египетската култура во вид буквата 
"т" го сретнуваме како хиероглиф со значење на жи во-
тот, во железното време крстот го има на предмети од 
древните народи. Римјаните, пак, во законот имале каз-
на: распнување на крст. Таа казна ја извршувале врз пи рати, крадци, непослушни 
робови и била позната како ропско измачување. Казнетите, распнати со врзување на 
крстот, умирале од жед, а за забрзување на смртта им ги кр шеле коските на нозете. 
Таквиот начин на казнување бил во сила сè до 21 март 315 година, времето на им пе ра-
торот Константин Велики, кога е укинат законот за каз ну вање со распнување на крст. 

Значи, крстот како симбол е постар од крстот во христијанството од крстот Христов. 
Иако како знак бил многу распространет во претхристијанскиот период, крстот во 
христијанството добил друга, нова и подлабока смисла. Тој е единствениот знак пред 
кој се клечи веќе 20 века. Нашата, а и многу други истории, како и поголемиот дел од 
светот, се под знакот на крстот. Така, крстот како совршен симбол, ги претставува 
просторните и временските поими на Вселената, четирите страни на светот и времето 
наспроти вечноста. 

Христос кој умрел на крстот како човек, а Христос е Христос кој воскреснал како Бог. 
Така, на крстот се вкрстиле, се сретнале, временото и вечното, земното и небесното. Тој 

шите предци со клучните кул-
турни и духовни артерии. 

Намената им била раз лич-
на, биле носени како привр-
зоци, реликвии, мали крс то-
ви закачени на свештеничка 
(монашка) капа, крст икона, 
литиски крстови и престолни 
крстови за светење вода.

Тие се изработувани од 
нај  различни материјали, ка-
ко: бронза, железо, сребро, 
дрво, злато. Високото ниво 
на нивната обработка, збо га-
тена со апликации со ска по-
цени камења, говори дека крс-
товите се дела на мајсторски 
работилници од највисок ранг. 

Изложбата беше реали зи-
рана под покровителство на 
Министерството за култура 
на Република Македонија, а 
автор на концепцијата на из-
ложбата е Марија Мурџева, 
виш кустос на Одделот за умет-
ност при Музејот на Маке до-
нија. 

знак на срамот и пони жува њето 
пре ку жртвата на Хрис та и осо бе но 
по признавањето на хрис ти јан ство-
то за сло бод на ре ли гија во Рим ското 
царс тво, станува сеопшта порака 
за спасението, ста нува жив знак и 
брана против сите зла. 

Со крстот почнува нова ера. Но-
вото време се раѓа од жрт вата, и 
тоа од жртвата во која жртва е и 
самиот Бог. Голгота, местото каде 
што Христос бил распнат, преку крс -
тот станал центар на светот на вер-
ните во Христа. Големата тајна на 
крстот це лосно ќе ни се открие во 
пос ледниот ден од светот. Крстот е 
знак на синот човечки, кој својот 
живот и својата лич ност ги иден ти-
фикува со крстот. Крс тот е вратата на 
духовниот жи вот преку која хрис -
тијанинот влегува во црквата. Крс-
тот е неискажливата тајна на Но ви от 
Завет, недоречлив до мос трој на спа-
сението, знак кој ја потврди бес мрт-
носта на ду ша та и вос кресе нието 
на те лото. Крстот ја основа црк ва та 
што е темел на добро де те лите и 
клуч кој го отвора рајот.

Во православната црква крстот 
се почитува со по себна бого вдах-
новеност. Крс тот Христов е непо-
бед лива победа на побож нос та, по-
бедител на сите непри јатели, иску-
шенија, побе ди тел на гревот, злото 
и смрт та. 

КРСТОТ Е ВЕРАТА НА ДУХОВНИОТ ЖИВОТ
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