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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

ПИСМА
АНТИЧКИТЕ  КОРЕНИ  НА  АНТИЧКИТЕ  КОРЕНИ  НА  

МАКЕДОНСКОТО  КОПАНИЧАРСТВОМАКЕДОНСКОТО  КОПАНИЧАРСТВО
Досега пронајдените фак-

ти, кои најчесто ги пре зен ти-
раат музеите, литературата и 
медиумите, зборуваат за те-
мата која сигурно ја инте ре-
сира јавноста, а особено ко-
паничарите. Со сигурност мо-
жеме да тврдиме дека не 
постои опипливо живо за-
чувано копаничарско дело 
од античко време, поради 
краткиот век на живот од 
максимално 900 години при 
одредени услови на дрвото, 
од кое се прават копа ни чар-
ските дела, но ќе се обидеме 
преку компарации и истра-
жувања да ги докажеме ан-
тичките корени. Бидејќи ма-
те ријалите за делата во ко-
паничарството се од дрво, 
истите се подложни на при-
родно стареење (распаѓање-
разградување), на гниење, на 
црвојади и на други чести 
ош  тетувања од виши сили 
или човечки намерни или не-
намерни дејства и др. Мо же-
би поради наведените при-
чини не останале и не се за-
чувани резбани дела од ан-
тичко време.

За да ги пронајдеме коре-
ните на древното македонско 
копаничарство мораме да се 
послужиме со археолошките 
пронајдоци - ископини на на-
шата етничка територија, а и 
пошироко во светот. Ар хео-
лошките пронајдоци збо ру ва-
ат за големо културно исто-
риско богатство и за ни за 
предмети и детали, из ра бо-
тени од камен, мермер, кера-
мика, метал и др. Дрвото кое 
било застапено сигурно се 
распаднало и затоа не пос тои, 
за да посведочи за не говата 
уметничка и исто рис ка вред-
ност.

Пронајдената кралска гроб -
ница во Кутлеш зборува за 
високо културно и историско 
богатство со врвни умет нич-
ки елементи и детали и тоа: 

на ковчегот е претставено 
шеснаесетзрачното сонце, де-
коративна плитка пластика 
во огледален образ со богати 
орнаменти, ногарки со за вр-
шеток на лавовски шепи. Ис-
то така, пронајдени се златни 
желади и дабови лисја во ре-
ална големина. Ако нап ра ви-
ме споредба со античките 
пронајдоци во Кутлеш и со 
сегашните резбани дела и 
елементи во црквите и во ма-
настирите на иконостасите, 
ќе забележиме видна слич-
ност, блискост и истоветност. 
Желадите и дабовите лис то-
ви во злато и желадите и 
дабовите листови на ико-
ностасите во дрво слободно 
можеме да речеме дека се 
исти и подеднакво упот ре бу-
вани и застапени во умет-
носта во етничките граници 
на Македонија.

Сонцето (шеснае сеткра ко-
то), какво што има на ков че-
гот од Филип II, се наоѓа во 
речиси сите цркви и манас-
тири во Македонија, изрез-
бано во дрво, од различни 
мајстори од XV век до денес. 
Големината и формата, се 
разбира, е различна, но во 
основа приказот на симбол 
на сонцето е исто. Лавовските 
шепи од ковчегот и денес се 
резбаат и како декор на ме-
бел (столици, маси и сл.) Фло-
рата и фауната во античко 
време врежана е во мо заи-
ците, мермерите, монетите, 
ке рамиката и слично. Тие 
еле менти на приказ на рас-
тителен и животински свет 
денес се најчести мотиви во 
иконостасите. Ќе наброиме 
најзастапени елементи во ко-
паничарската уметност, кои 
се среќаваат во античкиот и 
во сегашниот период. Од жи-
вотинскиот свет тоа се: риба, 
елен, ламја-андрогин (дра-
кон), сатир, кентаур, грифон, 
лав, орел, паун, змија и дру-

ги, а од растителниот: лис-
тови, цветови и плодови од 
различни растенија - смокви, 
лоза, афион, даб и други.

Во античко време, на вле-
зовите на царските дворци и 
царските престоли се поста-
вувале по два лава - чувари 
во скулптура. Таа традиција 
продолжила низ вековите, а 
денес во старите и во новите 
цркви и манастири се ставаат 
како задолжителни копа ни-
чар ски елементи покрај вла-
дичките престоли (тронови).

Еден пример наведува де-
ка Александар Македонски, 
опколувајќи го градот Тир, 
наишол на силен отпор, па 
помислувал да се повлече и 
да ја прекине опсадата. Така, 
една вечер го сонувал Сатир 
(satyros - шумски бог со козји 
нозе, мали рогови, со коњска 
или козја опашка, разбуша-
вена коса, симбол на несим-
патично суштество, полужи-
вотно - получовек), како три-
умфално танцува. Интерпре-
тацијата на сонот најавила 
победа Са-Тир. Сатирот, гри-
фонот, кентаурот и други ми-
толошки суштества во ико-
ностасите се често практи-
кувани елементи и ги има 
насекаде, во различни мо ди-
фикации, изрезбани во дрво. 
Ова е уште еден знак за ан-
тичките корени на копани-
чарството во Македонија. Ли-
кот на ламјата - андрогин е 
добро познат во уметноста 
на многу древни народи, 
како и во средните векови 

во Европа. На Балканот ин-
тересот кон него сигурно бил 
силно поттикнуван од че ти-
вата за походите на Алек сан-
дар Македонски во Индија, 
каде се спомнуваат суштес-
тва - уроди, андрогини и сл. 
Порано и денес ламјата се 
става до распетието на ико-
ностасите.

Многу често во античко 
време се ковани и се леани 
монети во злато, сребро и 
друго, со ликови на маке дон-
ски кралеви, грбови на маке-
донски царства, а најве ро-
јатно се резбани и во дрво, 
но истите не се зачувани. Де-
нес многу често тие ликови и 
грбови копаничарите ги вре-
жуваат во дрво. Мисте риоз-
ното преселување на мош ти-
те на нашиот крал Алек сан-
дар III Македонски од мес то-
то на смртта до Македонија е 
опишано од повеќе автори, 
каде се спомнува неговиот 
дневник со најверојатно де-
ко ративно резбани корици, 
кочијата (колата) најверојат-
но резбана и како најатрак-
тивен дел, како и централен 
дел ковчегот (саркофагот), кој 
сигурно бил богато украсен 
со релјефи и резби од дрво и 
злато.

Пронајдениот саркофаг, кој 
се чува во Археолошкиот 
музеј во Истанбул, за кој не 
знаеме од каков материјал е 
изработен, зборува за рез-
барско-скулптурална ор на-
мен тика, која кореспондира 
со денешните и со пора неш-

Во бројот 605 во писмото "Милан Стојадиновиќ за Маке-
донија" од Глигор С. Ралповски направена е техничка грешка 
во годината (треба да стои 1282 наместо 1928).
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ните копаничарски дела. На 
саркофагот забележителни се 
елементи на плитки резбани 
делови и борби на Алек сан-
дар во скулптурална форма. 
Во Македонија продолжува 
практиката на правење рез-
бани саркофази, а за тоа збо-
рува и изработениот сар ко-
фаг за моштите на великанот 
Гоце Делчев, кој е изрезбан 
во оревово дрво од позна-
тиот копаничар Нестор Алек-
сиев. На ковчегот се изрез-
бани симболи од Македонија, 
растителни елементи и ликот 
на Делчев. Употребата на пог-
ребални запрежни коли во 
резба од античко време трае-
ше сè до крајот на минатиот 
век, кога низ Битола минуваа 
поворки на луѓе со кола во 
целосна резба во длабок 
релјеф, во која се транспор-
тираше резбаниот ковчег со 

посмртните останки на по-
чинатиот.

Како ексклузивно откри-
тие во "Дневник" беше обја-
вено дека во античкиот град 
Баргала е пронајдено архео-
лошко откритие, резба стара 
17 века. На таа резба на дрво 
се претставени луѓе, лавови 
и геометриски декорации од 
крајот на IV век. Изрезбаните 
симболи и елементи во јаг-
ленисаното дрво зборуваат 
за тесната врска меѓу древно 
- античките, тогашните (во IV 
век) и сегашните резби.

Поврзаноста на античкиот 
период и на копаничарските 
школи (Прилепско - Слеп-
ченската, XV, XVI век; Све-
тогорската - Атос, XVII и XVIII 
век; и Дебарско-Охридската, 
XIX век; Здружението на ко-
паничари на Македонија), из-
разена и видлива е преку 

приказ на елементите, сим-
болите и мотивите, кои се 
користеле во античко време 
и потоа сè до денес. Како до-
полнување и поткрепа де ка 
корените на македонското 
копаничарство се во анти-
ката докажуваат и научните 
истражувања за потомците 
на Александар Македонски 
на лингвистот Илија Чашуле, 
за кои е објавено во "Маке-
донско сонце" и на новина-
рот Марина Дојчиновска во 
"Дневник". Во објавените ста-
тии тие тврдат дека резбата, 
која ја виделе во куќите на 
Хунзите и на Калашите во 
Пакистан, е иста со нашата 
резба во Македонија. Од еми-
туваниот документарен филм 
"На крајот на светот" ги ви-
довме ковчезите за умрените 
Калаши, врз кои беше из рез-
бано шеснаесеткракото сон-

це. Ова е уште еден непо би-
тен доказ за континуитетот 
на македонското копани чар-
ство од античко до сегашно 
време. Со употребата на ко-
паничарските елементи од 
античко време во сегашноста 
ги продолжуваме многу ве-
ков ната традиција и конти-
нуитет, која ја прават маке-
донската резба различна и 
посебна од другите, но сепак 
автентична за нашето под-
небје. Од ова произлегува де-
ка е потребно да се направи 
една поопсежна научна сту-
дија, како би се проучила и 
би се докажала врската меѓу 
античката и сегашната резба 
во Македонија на етничките 
простори, па и пошироко.

Злате Крстески,
Битола
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