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Со претставувањето на 
најразлични крстови од 
сите делови на Македонија, 
дадена е панорама на 
експонати од применетата 
уметност и на уметничките 
занаети, со која ќе се 
прошири и ќе се 
продлабочи сознанието за 
нивната застапеност на 
македонскиот културен 
простор. 

Овој знак се употребувал 
и во претхристијанскиот 
период, во неолитот. Го 
врежувале на мегалитските 
споменици, го има на 
садовите за домаќинство, 

како и на разни 
фигурини.

ИзложбаИзложба

СИНОНИМ ЗА МА   КА И СТРАДАЊЕ, СИНОНИМ ЗА МА 
ЗА ВЕРА И ПРИП   АДНОСТЗА ВЕРА И ПРИП 

М А К Е Д О Н С К И Т Е  К Р С ТО В И  Н И З  В      Р Е М Е ТОМ А К Е Д О Н С К И Т Е  К Р С ТО В И  Н И З  В   

Во Музејот на Македонија беше от-
ворена изложба насловена како 
"Крстови од колекциите на музеите 

во Македонија". Беа презентирани 113  
прекрасни експонати, датирани во пе-
риодот од V до XX век. Изложените пред-
мети се сопственост на музеите во Ре-
публика Македонија, а дел од нив се при-
бирани по пат на археолошки иско пу-
вања, дел се добиени како подарок или 
со откуп, а дел како заштитување на 
црковниот инвентар. Претставени 
се разни типови крстови, раз-
лични по територијални, типо-
лошки, иконографски и стил-
ски карактеристики. Дел од 
експонатите сега прв пат 
може да ги види јав нос-
та, благодарение на ме-
ѓумузејската со ра-
ботка.

Автор на кон-
цепцијата за 
из ложбата е 
Ма рија Мур џе-
ва, виш кустос во 
Одделот за уметност 
при Музејот на Маке до-
нија.

"Крстот, како симбол на 
хрис тијанството, од неговото 
прифаќање како единствен 
препознатлив симбол на ве-
рата, нè следи до денес. Тој е нај-
препознатливиот христијански 
симбол, кој со својата длабока ду-
ховна симболика отвора широк спектар 
на материјализирана духовност, преку 
безброј различни форми на човековата 
уметничка имагинација. 

За христијаните крстот е симбол на 

духовното спасение по физичката смрт. 
Тој ја докажува Христовата човечка при-
рода, чија дематеријализација (Воскре-
сението) ја симболизира победата над 
смртта и ја дава ознаката за Рајот. Прет-
ставува материјализиран белег на рели-
гиозната креативност на христијанскиот 

свет", запишала авторката Мурџева 
во каталогот.

Како што понатаму таа об јас-
нува, крстот, како графичка сли-

ка, како форма, а најмногу како 
предмет е најраспрос тра-
нетиот симбол на светот. 

Составен е од една 
вертикална (па тибу-

лум или хаст) и 
една хоризонтална 

гре да (антена или 
три бикулум), кои 

меѓу себе се спојуваат 
под прав агол. Според 

на чинот на спојување и 
соодносот на тие две гре ди, 
може да се изведат по веќе 

форми. Интересно е што 
овој знак се упо тре бувал и 

во прет христијан скиот пе-
риод, во неолитот. Го вре-

жувале на мегалитските спо-
меници, го има на садовите за 

домаќинство, како и на разни фи-
гурини. Во многуте различни фор-
ми во кои се среќава бил симбол 

на сонцето, среќата, плод носта, здрав-
 јето. 
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"Крстот - додава Мурџева - е основа на 
сите симболи на ориентација во однос 
на самиот себе, како и во однос на не-
бесните и земните стожерни точки. Тој е 
крстосница на патот на животот и на 
патот на смртта. Осудениот Христос бил 
распнат на ваков крст, кој станал сино-
ним за мака и страдање, за вера и при-
падност. Во времето на Константин Ве-
лики, кога христијанската црква е приз-
ната како службена религија, крстот 
почнува да се употребува како симбол и 
тоа во декоративни и симболични цели. 
Оттогаш, Константиновиот моногамен 
крст, украсен со скапоцени камења бил 
пример за изработка на многу крстови, 
особено оние кои се создавани до VII 
век. Со време, се појавуваат повеќе ви-
дови крстови. Неговата едноставност како 
облик дозволува разноликост во умет-
ничкиот израз на формата и декора ци-
јата". 

Материјалот од кој се изработени 
крстовите, исто така, е важна одлика спо-
ред која се одредува староста на крстот. 
Па, така тие се изработени од железо, 
бронза, сребро, злато, дрво. Најчести 
иконографски претстави се Христос, 
Богородица, а на крстовите со побогата 
декорација, чести се претставите на 
четворицата евангелисти и сцени од жи-
вотот на Христос. Други симболи кои се 
среќаваат на крстовите се дрвото на 
животот, гулабот, Адамовиот череп, сон-
цето, ангелите. Поради нивната заш-
титна улога се носеле како приврзоци, 
на монашки капи, на реликвии, како 
амајлии... Во однос на нивната намена, 
употреба и функција постојат 12 одделни 
видови крстови: реликвијари-енкол пио-
ни, приврзоци, процески или литиски 
крстови, крстови-разводници, крстови-
пломби, крстови-апликации, рачни крс-
тови за целивање, иконостасни крс-
тови...

СИНОНИМ ЗА МА   КА И СТРАДАЊЕ, КА И СТРАДАЊЕ, 
ЗА ВЕРА И ПРИП   АДНОСТ АДНОСТ

М А К Е Д О Н С К И Т Е  К Р С ТО В И  Н И З  В      Р Е М Е ТО Р Е М Е ТО


