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Последините децении видни се настојувањата 
на светогорските манастири за презентирање и  
промовирање на своето големо уметничко на-
следство, собирано и напластувано изминатие 
1000 години преку систематско проучување и мо-
нографско објавување. 
Истовремено, трезорите на светогорските мана-
стири се отворија и нивните непроценливи вред-
ности, икони, минијатури, ракописи, богослужбе-
ни предмети, се претставија на повеќе изложби во 
големите светски музеи (Солун, Лондон, Њујорк), 
пропратени со волуменозни каталози и учени ко-
ментари на угледни светски византолози. 
Истовремено, се објавија  неколку извонредни мо-
награфии за светогорските манастири, моногра-
фија за манастирот Ватопед, Хиландар, Зограф, 
монографи за фрескоживописот на Протатон, 
Ваатопед, Григоријат, Ставроникита, Донисијат, 
како и претставување на иконите на манастирите 
Ватопед, Хиландар, Пантократор.
Во низата на овие вредни изданија како најнова 
публикација се приклучува и монографијата за 
иконите на манастирот Каракалу.
Монографијата за иконите на манастирот Карака-
лу е плод на повеќегодишни научни истражувања 
на повеќе автори, афирмирани во своите научни 
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средини и добри познавачи на уметноста на све-
тогорските манастири.
Под непосредно раководство на проф. Ефтимиј 
Н. Тсигаридас, како главен уредник, тие  пружија  
студиозни и учени прилози за одделни хронолош-
ки целини на иконописот на Каракалу манастирот.
Уредникот на оваа монографија, Евтимиј Н. Тси-
гаридас, (EÙqÚmioj N. Tsigar…daj) професорот на 
Солунскиот универзитет, долгогодишен истражу-
вач и веројатно најдобриот познавач на византи-
ското уметничко наследство на Света Гора Атон-
ска, изминатите години објави неколку значајни 
монографии за спомениците на Света Гора, Со-
лун и Костур. Меѓу другото тој е автор и на извон-
редната книга за иконите од манастирот Ватопед. 
Долгата и немирна историја на манастирот, кој 
првпат се спомнува во изворите од XI век, него-
вото рушења и обнови во XIII и XIV век, падови 
и подеми сè до времето на доцниот среден век, 
најдобро се отсликува низ сочуваните иконопис-
ни дела, фрeскоживописот, богата ризница со над 
300 манускрипти, 40 пергаментни, десетици по-
велби и други официјални исправи.
Во книгата се презентирани 152 икони, хроно-
лошки селектирани од XIV до XIX век.
Првото поглавје за историјата на манастирот низ 
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вековите го обработува еден од најдобрите позна-
вачи на историјата на Света Гора, Критон Хрисо-
хоидис. (Kr…twn Hrusoco…dhj).
Тој ги следи историските извори и најраните 
спомнувања на манастирот во XI век, 1018 г. и 
1087. За жал, овој најстар период е најенигматич-
ниот бидејќи не дозволува континуирано следење 
на настаните и историјата на манастирот. 
После овој ран период на постоење на манастирот, 
авторот се задржува на историјата на манастирот 
во XIII век кога се случуваат и првите драматични 
настани и рушењето на манастирот од Латините, 
како и првата поголема обнова која се случува за 
времето на Андроник II и Јован V Палелог во XIV 
век. Тешките и неизвесни времиња на првите ве-
кови на османлиската власт, до времето на обно-
вата на манастинасрот и неговиот подем во XVI 
и XVII век, кога се обноува католиконот на ма-
настирот помеѓу 1548 – 1563 год., во овој период 
се градат и кулата и пиргот со манастирските ѕи-
дини, како и манастирската арсана покрај морето. 
Главни донатори се влашко-молдавските војводи, 
посебно војводата Петру Рареш, како и богатите 
донатори меѓу христијаните во XVIII век, од Тра-
кија и Пропонтида.
Следните три поглавја кои ги издвојуваме како 
носечки во монографијата, се посветени на 
најстарите иконописни дела во манастирот и се 
авторство на Евтимиј Н. Цигаридас (EÙqÚmioj N. 
Tsigar…daj).
Второто поглавје е посветено на најстарите икони 
во манастирот датирани од втората половина на 
XIV до крајот на XVI век, времето на големата 
обнова. Најстарата икона во манастирот потек-
нува од времето на Палеолозите, тоа е икона на 
Христос Пантократор која авторот, според стил-
ските особености, ја датира во третата четвртина 
на XIV век. Тоа, всушност, е и единствената ико-
на која потекнува од времето на Палеолозите кога 
светогорските манастири бележат виден умет-
нички подем со бројни иконописни дела.   
Првите децении и векови под османлиската власт 
и тешките услови за светогорските манастири 
се одразуваат и во интензитетот на уметничката 
активност во манастирот, што условува и многу 
скромна, незначителна продукција на новоос-
ликани икони. Во книгата од овој период 1424 – 
1550/60 се нотирани и објавени три икони: ико-
ната на св. Атанасиј Александриски од втората 
половина на XV век, Гостољубието Аврамово 
(Старозаветна Троица), на кои сè уште јасно се 
видливи особеностите на стилот на Палеолозите, 
исто така од втората половина на XV век. Иконата 
со апостолите Петар и Павле, патрони на мана-
стирот, авторот ја датира во првата половина на 
XVI век, која стилски веќе го најавува времето на 

критските зографи и особеностите на нивниот ли-
ковен и стилски израз.
Пред средината на XVI век во манастирот се из-
ведуваат поголеми градежни работи на обнова и 
реконструкција на католиконот, а се гради и ку-
лата-пиргот, како и манасирската арсана. На овој 
период на обновата на манастирот припаѓаат два-
есетина икони, проскинитарни со повеќе икони 
на Христос, Богородица, св. Никола, како и два-
наесетте празнични икони.
Иконите од XVI и XVII век, како и иконографски-
те и стилските особености, се под силно влијание 
на критското сликарство и делото на Теофан, како 
и неговите продолжувачи, главно атонски зогра-
фи кои го следат неговиот сликарски манир.
Поволните историски прилики во XVII век ќе 
придонесат за економски подем на манастирот и 
одредени градежни активности, при што се обно-
вува старата трпезарија во 1687 г. која истовре-
мено се живописува, а се сликаат и повеќе икони 
во манастирот, како и манастирските параклиси и 
ќелиите на манастирот во Кареја, административ-
ното средиште на Света Гора.
Периодот од почетокот на XVIII век сè уште е во 
знак на подемот на манастирот од претходниот 
век и се одбележува со една интензивна уметнич-
ка активност. Тоа е време кога сликаат фреските 
во главниот католикон во манастирот, како и дру-
ги бројни икони кои ги задоволувале литургиски-
те и култните потреби на манастирот. 
Во 1717 г. игуменот Неофит од островот Милос 
го ангажира јеромонахот Дамаскин од Јанина да 
го фрескоживописа наосот на католиконот. Исти-
от зограф, Дамаскин од Јанина, слика и дваесет 
и пет икони за иконостасот во главната црквата,  
како и седум икони за капелата на Св. Пантелеј-
мон. Освен зографот Дамаскин кон средината на 
XVIII век, поточно во 1767 г., зографите Козма и 
Серафим од Јанина го живописуваат и егзонар-
тексот на црквата. Следната, 1768 г., се живопи-
сува и гробната црква посветена на Сите Свети. 
Освен ова во XVIII век во манастирот се живопи-
сува капелата на Јован Милостив, како и паракли-
сот на Благовештението.
Посебно поглавје во книгата е посветено на ико-
нописот на Дионисие од Фурна, кого игуменот 
Неофит го поканува да наслика четири престолни 
икони за новиот иконостас во католиконот, икони-
те на Христос, Богородица, св. Јован Крстител и 
Собор на апостолите,  како и две престолни икони 
за иконостасот во параклисот на Јован Милостив. 
Дионисие од Фурна ќе биде ангажиран и на сли-
кање икони во параклисот на Успение на Пресве-
та Богородица во манастирската куќа во Кареја. 
Овдека, во административното средиште на Све-
та Гора, Дионисиј ќе ги наслика Царските двери 
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и Деизисот со претстави на дванаесетте аппстоли 
на епистилот на иконостасот.
Авторот на текстот, Ефтимиј Н. Цигаридас 
(EÙqÚmioj N. Tsigar…daj), со право иконописот 
на Дионисие од Фурна го има издвоено во посеб-
но поглавје, бидејќи сочуваните икони без сом-
нение ги претставуваат најдобрите иконописни 
остварувања на овој познат светогорски зограф од 
првите децении на XVIII век, автор на познатиот 
сликарски прирачник Ерминија.
Поглавјето за иконописот од првата половина и 
средината на XVIII век е авторство на Ангелики 
Страти (Aggelik» StratÁ)
Освен иконите на Дионисиј од Фурна, првите де-
цении на XVIII век ги одбележува и иконописот на 
веќе спомнатиот зограф Дамаскин од Јанина кој, 
покрај фрескоживописот во католиконот, околу 
1717 г. слика уште триесетина икони. Петнаесет 
икони се за иконостасот во католиконот, дванае-
сет празнични, царски двери и надиконостасниот 
крст со Распетие Христово, како и проскинитар-
ната икона на Филоксенијата Аврамова.
Истиот зограф, Дамаскин од Јанина, слика и че-
тири престолни икони за иконостасот во парак-
лисот на Св. Пантелејмон, како и иконата на св. 
Јован Милостив за иконостасот на истоимениот 
параклис.
Кон средината на XVIII век авторот ги датира 
царските двери со претстави на Благовести и про-
роците, како и поединични претстави на пророци 
сликани за иконостасот во параклисот на Варлам 
и Јоасаф. 
Иконите од втората половина на XVIII век во 
монографијата се проучени и претставени од 
Параскеви Х. Пападимитриу (Parasken» C. 
Papadhmhtr…ou) и Александра Трифонова 
(Alexandra Trifonova ).  

Од овој период во книгата се објавени 38 икони, 
најмногу сликани за манастирските параклиси.
Повеќето од нив се потпишани и точно датирани, 
а најголем број се дела на зографот Митрофан од 
Хиос кој во манастирот работи од 1769 до 1776 г.
Четири икони се дело на познатите зографи од 
Корча, браќата Константин и Атанас Зографи. 
Една посебна целина од десетина икони наслика-
ни во 1776 г. авторот на ова поглавје (А. Трифо-
нова) ги припишува на локални атонски зографи. 
Авторот Г. Фустерис (Geèrgioj Foustšrhj) ги 
објавува иконите од почетокот на XIX век кои во 
севкупниот иконописен фонд се издвојуваат како 
значајна целина. Г. Фустерис издвојува повеќе 
икони на зографи од Галатиста и Карпенсијанис. 
Овие зографи, пред сè Венјамин и Макариј од 
Галатиста, како и Дамаскин од Карпенсис, се по-
движници-монаси во манастирската ќелија во Ка-
реја и освен за својот матичен манастир во првите 
децении од XIX век, ќе сликаат и повеќе икони за 
други атонски манастири. 
Книгата за иконите на манастирот Каракалу, по 
својот визуелен формат, техничкото и графичкото 
обликување, го задржува високото ниво на пре-
тходните изданија на светогорските манастири. 
Текстуалниот дел со описите на иконите е конци-
зен и јасно срочен, без долги и непотребни описи 
кои би ја оптовартувале наративноста на изла-
гањето. 
Илустративнот дел е беспрекорен со извонредни 
фотографии кои го надополнува севкупниот впе-
чаток на оваа монографија.
Веруваме дека во наредниот период ќе се објави и 
фрескоживописот во католиконот и параклисите,  
како и манастирските ќелии во Кареја, со што би 
се заокружила една целина за уметничките вред-
ности на манастирот.

Сашо Цветковски
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