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ПРИЛЕПСКИТЕ ГРАФИЧКИ ЛИС ТОВИ НА ВИДЕ ЛИНА

КУЛТУРА
КУЛТУРА

"Графички листови од 
збирката на Музеј При-
леп" беше насловот на 

изложбата која беше от во-
рена во Македонскиот кул-
турен центар во Њујорк. Беа 
презентирани 33 графики, 
кои се дел од збирката што 
брои околу 200 примероци, 
а ја поседува Заводот за за-
штита на спомениците на 
културата и Музеј од Прилеп. 
Комесар на ова ликовно пр-
етставување и автор на ка-
талогот беше Славица Алек-
соска, виш кустос, кој веќе 
дол ги години работи на от-
кри вање и на датирање на 
пронајдените книжни икони.

ОТКРИТИЕ

Сосема случајно, при ре-
кон струкција на крововите 
во црквите "Свети Дими три-
ја" во Варош (комплексна гр-
адба, градена во неколку фа-

СТАРИТЕ СТАРИТЕ 
ЧУДОТВОРНИ ЧУДОТВОРНИ 

КНИЖНИ ИКОНИ КНИЖНИ ИКОНИ 
КАКО МИСИОНЕРИКАКО МИСИОНЕРИ
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Собрани на едно место, од автори и нарачатели 
кои потекнуваат речиси од сите балкански про-
стори, тие говорат за развојот на графичката 
умет ност во двата века (XVIII и XIX).

Уште во 2003 година се почна со истражувачки 
работи, а истовремено врз еден дел реализиран 
е и процес на конзервација и на реставрација на 
библиотечниот материјал во НУБ "Свети Климент 
Охридски" во Скопје.

зи, од кои најстарата датира 
од XIII век) и "Свети Благо-
вештение" во Прилеп (по диг-
ната во 1838 година и прет-
ставува трикорабна базили-
ка со три полукружни апсиди 
на источната страна, со мону-
ментален иконостас, владич-
ки престол и амвон), беа от-
криени графички листови 
(книжни икони), кои датираат 
од XVIII и од XIX век (нај ста-
рата е од 1763 година).  По-
тек нуваат, главно, од све то-
горските манастири "Зограф", 
"Хиландар", "Ватопед" и "Ив-
рион" и на нив се прет ставе-
ни чудотворни ликови на 
светители, религиозни ком-

итн. Поголемиот дел од нив 
беа згужвани фрагменти хар-
тија, оштетени од влага, ин-
секти и прав и врз нив итно 
требаше да се направи кон-
зервација. Во натписите, кои 
речиси секогаш се испишани 
на самата композиција, се 
нао ѓаат имињата на авторите 
и на нарачателите, а поне-
когаш има и опис и легенда 
поврзана со самата компо-
зиција. На дел од нив се зна-
ат авторите. Се спомнуваат 
имињата на Захариј Ор фе-
лин, Партениј од Закинтос, 
монахот Кирил, Антим од Пе-
лопонез. Со оглед на ста рос-
та тие се наоѓаат во лоша со-

позиции и самите манас тир-
ски комплекси. 

"Вкупно на број се околу 
200 цели графички листови и 
фрагмени - вели госпоѓа Ал-
ек соска - на кои се забе лежу-
ваат претстави од Богоро-
дични икони Партаитиса-Ив-
рионска, Тро еручица, Вато-
педини-Заклана, потоа Стра-
шниот суд, Деисиз, Свети Тр-
ојца, Свети Јован Рилски, Ар-
хангел Михаил, Свети Ѓорѓи и 

стојба, но изминативе две го-
дини конзервирани се по ве-
ќе од 40". 

ПАТЕШЕСТВИЕ

Прилепската збирка на 
графички листови во толкав 
обем е единствена во Репуб-
лика Македонија. Според со-
знанијата, во државава вкуп-
но има 30-40 книжни икони. 
Со самото тоа тие се многу 
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значајни како за нас, за на-
шата земја, така и за повр зу-
вањето на Македонија со ос-
танатиот православен свет.

"Нема сомнение - објас ну-
ва кустосот Алексоска - дека 
во XVIII и во XIX век пра во-
славното население од Бал-
канскиот Полуостров нај-
многу податоци за Света Го-
ра добивало токму преку гра-
фичките листови, 'стампи' 
или 'хартиени икони', како 
што популарно биле наре ку-
вани во тој период. Преку 
Халкидик, Тракија и Бугарија, 
монасите од Света Гора доа-
ѓале во Македонија, Србија, 
Црна Гора, Босна и Херце го-
вина и во фрушкогорските 
ма настири. Носејќи со себе 
'хартиени икони', тие го за по-
знавале православното на-
селение со светогорските ма-
настири, култовите на све-
тителите и со чудотворните 
икони. За време на таквите 
посети, светогорските гра фи-
ки им биле поклонувани на 
верниците и на црквите во 
знак на благодарност за да-
ровите, кои народот ги да вал 
како прилог за све тогор ски-
те манастири. При една таква 

мисија на свето гор ски те мо-
наси најверојатно се донесе-
ни и се откриени гра фичките 
листови".

Како што потенцира кус-
тосот Алексоска, графичките 
листови, главно, се работени 
во традиционален стил по 
примерот на византиската и 
на поствизантиската иконо-
графија. Како пример на 
умет ниците речиси секогаш 
им служела некоја стара чу-
дотворна икона, чиј култ на 
овој начин уште повеќе се 
про ширил и се почитувал. 
Повеќе цртачка слобода мо-
же да се забележи во прет-
ставувањето на манастир-
ските комплекси, при што ав-
торите се потрудиле ав тен-
тично да ја претстават нив-
ната архитектура, придру-
жни те објекти и пејзажот кој 
ги опкружува. 

"Често се присутни и жанр 
сцени, како градинари кои ја 
обработуваат земјата, риба-
ри покрај море, овчари кои 
ги чуваат своите стада итн. 
Са мо во поединечни ретки 
примероци присутни се из-
весни барокни декоративни 
форми, инспирирани од за-

падноевропските иконо-
графски решенија", додава 
кустосот Алексоска.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Директорот на прилеп-
скиот Завод и Музеј ини ци-
раше откриените книжни 
икони да ги претстави и пред 
Македонците во САД, по точ-
но во Македонскиот кул ту-
рен центар во Њујорк, каде 
што преку изложбата не са-
мо што имаа можност нашите 
иселеници туку и многу ст-
ранци да видат какво богат-
ство поседува Македонија. 

"Благодарение на Минис-
терството за култура - вели 
директорот Белчески - кое 
от вори неколку македонски 
центри за култура во светот, 
можеме да го презентираме 
нашето културно наследство 
пред светската публика. 
Оваа изложба заслужува да 
биде поставена и во други 
градови во светот, бидејќи е 
единствена, но и затоа што ја 
потврдува и ја прикажува на-
шата припадност кон пра во-
славието и негувањето на 
традициите.

Изложбата беше добро 
при фатена од тамошната јав-
ност. Особено голем интерес 
предизвика кај нашите исе-
леници, но и кај стручната 
јав ност, особено кај Маке дон-
ците кои работат и творат во 
САД, но и кај Американците 
кои во голема мера не раз би-
раат како и зошто се созда-
дени овие дела.

Графичките листови ќе би-
дат претставени пред при-
леп ската и македонската пуб-
лика. Се надевам дека таа ќе 
има можност да се пре зен-
тира и во други градови во 
светот, особено во земји со 
православна вероисповед. 
Ќе продолжиме да ги кон зер-
вираме и останатите икони и 
да ги презентираме".

Заштитени, објавени и 
пре зентирани се само мал 
дел од корпусот графики од 
прилепскиот Музеј. Во наред-
ниот период континуирано 
ќе се продолжи со заштита и 
со презентација и на оста на-
тиот материјал, чие место во 
иднина е во Галеријата на 
графики, која би функ циони-
рала во состав на Музејот од 
Прилеп. 


