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О ПОРТРЕТНОМ СТВАРАЛАШТВУ ЂОРЂИ
ЗОГРАФСКОГ – УОПШТЕ И О ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ
ГРУПНОМ ПОРТРЕТУ – ПОСЕБНО
Сажетак: У овом раду говори се уопштено о портретном стваралаштву македонског уметника Ђорђи Зографског (1871–1945), а сва пажња је посвећена једном
његовом групном портрету, откривеном половином 2011. године у Алексинцу. Портрет је насикан 1910. године у Нишу, док је Зографски живео и радио у овом граду.
На слици је представљена петочлана породица једног трговца из Ниша.2 Ђорђи Зографски је током своје сликарске каријере насликао пет групних портрета, aли су на
овом, и на портрету Ђурђе Бранковић окружен својом породицом, фигуре приказане
у целини. То је једино дело откривено након уметникове смрти, на простору три балканске земље у којима је живео и стварао. Платно је сигнирано и датирано, у десном
доњем углу.
Ђорђи Зографски се родио у селу Папрадиште, у околини Велеса. Његов отац Јаков, био је мајстор-градитељ, резбар и живописац, успео је да још у најранијем детињству
сину усади љубав према уметности. Основну школу је изучио у свом родном месту, а потом је захваљујући руском конзулу Ивану Јастребову отишао 1887, на десетомесечни боравак у Москву и Петроград.
1
2

kamenkom@sbb.rs
У тексту слика ће носити назив Портрет чланова трговачке породице.
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Кључне речи: Ђорђи Зографски, Папрадиште, Велес, Москва, Петроград, Софија, Ниш, портрет, портрет чланова трговачке породице.

ПОРЕКЛО И ЖИВОТ
Ђорђи Зографски је један од утемељивача профаног сликарства у македонској уметности, и један од најдоследнијих следбеника дела Димитра АндоноваПапрадишког (1859–1954),3 са којим де факто почиње нови период у развоју ликовне уметности у Македонији.4 У односу на нешто старијег, Андонова, иако припада истој генерацији, истој духовној клими и времену, Зографски је своју уметничку личност и развој формирао другим путевима, имајући у виду друштвенополитичке и културно-уметичке прилике у срединма у којима се он кретао или дуже време живео и стварао (Македонија, Русија, Бугарска и Србија).
Ђорђи Зографски рођен је 1871. у селу Папрадишту, у непосредној
близини Велеса. Отац његов, Јаков Зографски, потицао је из Рензовско-Зографског рода,5 који је дао бројне способне и талентоване мајсторе свог заната, један од њих је чувени зограф Дамјан Јанкулов (1770–1830), био је познати мајстор-градитељ, резбар и живописац, а мајка Ката, домаћица.6
Основну школу je завршио у свом месту, учећи и читајући „старе старословенске књиге“, од којих је већина била црквеног карактера. Од најранијег детињства је помагао оцу, а када је одрастао, пратио га је и на путовањима, и
учио од њега зографски занат. У тринаестој години живота Ђорђи Зографски
је био сведок једног крвавог догађаја у свом родном месту, што га је усмерило ка историјским темама и сликању тог трагичног догађаја.7 Наиме, једна
албанска дружина предвођена Фазлијом из села Црнилиште (околина Преспе), опљачкала је породицу Дела Тримчевског, и том приликом побила бројне чланове поменуте породице, поштедевши само најстаријег сина Нацета и
његову породицу. Један број младих жена насилно је био одведен, а кућа запаљена.8 Након овог догађаја Јаков Зографски је био принуђен, као и други
3
Он заузима челно место међу македонским зографима, а под утицајем руске уметности (боравио је на усавршавању у Киеву и Москви), и српске уметности уноси дух промена у
црквено сликарство, и слови за једног од оснивача профаног сликарства у Македонији.
4
Антоние Николовски, Македонските зографи од крајот на XIX и почетокот на XX
век, Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр.
145.
5
Род Рензовци је много година касније добио додатно име Зографски. Потомци су користили фамилијарно име, додајући понекад и назив рода „Рензо“ (на пример Стојан Станко
Рензо из Крушева). Сва је прилика да је ову промену начинио баш Ђорђи Зографски. Погледати: Антоние Николовски, Македонските зографи од крајот на XIX и почетокот на XX век,
Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр. 167.
6
У доњем делу фреске архангел Михаило, на јужној страни цркве Св. Пантелејмон у
Велесу, Зографски је исписао имена чланова своје уже и шире породице.
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његови мештани, да се исели из Папрадишта, и пресели у Велес, 1884.9 У новој грађанској средини, млади уметник је доживео први срећан и можда, преломан тренутак у свом животу. Наиме, 1887. године руски конзул Иван
Јастребов, који је у то време службовао у Призрену, боравећи у Велесу видео
је сликарске радове Ђорђи Зографског и изразио жељу да му помогне да оде
на школовање у Русију. Патријахално васпитани родитељи, нису се лако мирили с тим да њихов шеснаестогидишњи јединац оде толико далеко од куће.
Али захваљујући подршци свог стрица Даме Андреева, који је у то време радио на изградњи цркве Св.Ђорђа у Призрену,10 и тај проблем је био решен.
Ђорђи је исте године отишао у Солун, и у руском конзулату добио потребна
документа. Родитељи су потом, дозволили сину да оде на школовање у Русију. И тако је млади уметник добио прилику да проведе десет месеци у Москви и Петрограду.
7

Ђорђи Зографски је дуго радио на реконструкцији овог догађаја, и од 1907. до 1940,
насликао га је три пута под различитим називима. Прва верзија је настала у Нишу, и носи назив: Истинити догађај 1884 у селу Папрадиште, уље на платну, 139,5 x 99 cm. Дело је сигнирано и чува се у Даут-пашином амаму у Скопљу, а власништво је Националне галерије Македоније. Припремајући се да наслика ову композицију, Зографски је проучавао литературу,
како би могао да што реалистичније наслика албанску ношњу, фотографисао је лица у различитим позама за потребе слике, а његова друга жена Роса Вецова позирала му је за лик младе
жене Досте, коју су албанци насилно одвели. Друга верзија носи назив: Истинит случај (Разбојништво арнаутско у Папрадишту 1884. год.), уље на хамеру, 84 x 57cm., збирка Данча Зографског, Скопље. Трећа верзија овог догађаја носи назив: Македонско страдање под турским ропством 1884. у селу Папрадишту, уље на платну, 84,5 x 57cm. Дело је сигнирано, а
настало је 1940. по поруџбини једне докторске породице из Велеса. У односу на прву верзију
из 1907, овде постоје неке разлике у детаљима и квалитету израде, што је резултат сликарвог
настојања да што истинитије реконструише овај догађај. Композиција је у највећој мери идентична са првом верзијом, са малим изменама у елементима које видимо и на другој верзији
(један Албанац носи котао у руци, на тавану куће има мање греда). На основу сведочења
Ђорђи Поп-Стефанова из Велеса, платно је наручио његов стриц Коце Поп-Стефанов, лекар-физиолог. Слика је власништво породице Ђорђи Поп-Стефанова из Велеса. Погледати:
Дарко Николовски, Дела од приватни колекции во р. Македонија, у: „Патримониум. мк“, Центар за културу и духовно наследтво, бр. 7–8, Скопје 2010, стр. 389–390.
8 Анонимус, Једна слика Ђ. Зографског у Музеју Јужне Србије – сећања на један разбојнички напад, који су извршили арнаути у с. Папрадишту 1884 године на кућу Дела
Тримчевског, „Вардар“, 18 јануар 1934, бр. 171; Б. Антић, Велешки сликар и зограф Ђ. Зографски, овековечио је једну трагичну епизоду из живота нашег народа на Југу – Истинит догађај у Папрадишту 1884 године, „Политика“, Београд, 7. јуни 1938.
9
А. Василиев, Български възрожденски майстори, София, 1965, стр.174.
10
Ђорђи Зографски се писмом обратио свом стрицу Дами Андрееву у Призрену,
молбом да посредује код Ивана Јастребова, око добијања пасоша. Јастребов је због болести у
то време био у Солуну. Погледати: А. Николовски, Македонаките зографи од крајот на XIX и
почеткокот на XX век, Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје,
Скопје, 1984, стр.168.

442

Зборник радова Филозофског факултета XLI / 2011

О времену које је провео у Русији, нема никаквих писаних трагова.
Познато је да је био пријатељ са Иваном Димитриевим, академским сликарем из Бугарске, са којим се договорио да раде заједно по одласку из Русије.11
Они су заједно и радили у Софији, све док Димитриев није постао професор,
1888. године. Ђорђи је, потом, једно време сам радио фреско-декорације по
кућама богатих македонских породица (у кући генерала Рача Петрова), портрете својих сународника који су живели и радили у Софији.12 У том периоду
је изучио и фотографски занат, јер су наручиоци портрета тражили да најпре
виде своју увећану фотографију, по којој би им Зографски насликао портрет.
Из овог периода потиче Женски портрет,13 можда прва уметникова љубав.
Путовао је у Самоков, Ђустендил и друга места, и живео немирним и неуредним животом.14
Нема прецизних података о томе, где је био и, шта је све радио Ђорђи
Зографски у периоду од 1888. до 1899. године. На основу онога што је у једном кратком тексту под насловом „Успомене на мог оца Ђорђи Зографског“,
изнео Тодор Зографски, сазнајемо нешто више података о животу и раду његовог оца.15 Тодор наводи да су Јаков и Ђорђи заједно радили у Македонији
и Софији, и да се њихова сарадња наставила и касније у Србији, све до смрти
Јакова, 1907. године.
11 У литератури се спомиње Иван Димитров (1850–1944), познати бугарски уметник,
портрертист, иначе дворски сликар, који се школовао у Паризу и Букурешту. У питању су два
различита уметника. Погледати: В. И. Михалчева, Портретъ в българската живопис, София, 1968, стр. 17.
12 Ђорђи Зографски није ништа говорио о радовима које је реализовао заједно са Иваном
Димитровим. Димитар Андонов-Папрадишки, у својој Аутобиографији (рукопис), Скопље 1946,
I, помиње једну непријатност која се догодила Зографском у Софији. Наиме, по повратку из Русије,
Ђорђи се уортачио са неким познаником, који се бавио молерисањем великих зграда. Комисија
која је оцењивала завршене радове није била њима задовољна, па је Зографски као носилац кредита морао да плати направљене трошкове. Разочаран радом „неодговорног ортака“, очајан напустио
је Софију. Немамо доказа за тврдњу да је његов ортак у овом послу могао да буде његов познаник
из Русије – Иван Димитриев. У сваком случају, овај пример показује да су уметници, поред сликарских послова, бављења фотографским занатом, били принуђени да раде и као молери, како би себи обезбедили средства за живот.
13 Уље на платну, 29,5 x 20,6 cm, 1894. Сигнирано. Уметничка галерија, Скопље.
14
А. Николовски, Македонските зографи од крајот на XIX и почетокот на XX век, Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр. 169.
15
Тодор Зографски је на захтев Антониа Николовског, написао машином текст: Успомене на мога оца Ђорђи Јаков Зографског, Скопје, 1976, где је изнео неке податке о животу и
раду свога оца, уз извесна ограђивања у погледу тачности података, будући да је читаву деценију био одвојен од породице Зографски. (Ове податке сазнали смо из разговора са А. Николовским, концем 1983. године у Скопљу).
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Године 1907. Ђорђи Зографски је напустио Велес и са женом Росом и
троје деце дошао у Ниш, у намери да остане дуже време. Породица је живела
у непосредној близини Саборне цркве, а једна од просторија у њој била је
претворена у сликарски атеље. Поред црквеног сликарства16, које заузима
прво место у његовој стваралачкој активности, историјских тема17, мртвих
природа18, ретких пејзажа19, он се подједнако бавио и сликањем портрета високих црквених достојанственика, свештеника, пријатеља и познаника.

ПОРТРЕТИ
(прва фаза)
Изучавање портретног сликарског дела Ђорђи Зографског је због низа
објективних околности, у великој мери отежано. Значајан број његових портрета је у поседу приватних лица, људи који нису вољни да те радове ставе
јавности на увид, с друге стране, многи од тих радова нису сигнирани, или
датирани. У више наврата Ђорђи Зографски је таксативно набрајао места и
цркве у којима је радио иконостасе, иконе или фреске, међутим, никада није
16
Осликањем иконостаса у цркви Св.Тројице у Сурдулици, 1899. године, Ђорђи Зографски је започео каријеру живописца, а окончаће је сликањем живописа у цркви Св. Пантелејмона у Велесу, 1945. године. Та врста уметности технички је по правилу добро изведена,
цртачки тачна, колористички складна и допадљива. Често понављање једних те истих ликовних решења сведочи, или о неинвентивности аутора и жељи да се са најмање труда задовоље
потребе наручилаца, или о његовом страху од ризика који собом носи ново и непознато.
17
Македонска ликовна уметност у прелазном периоду, није била заинтересована за
сликање историјских тема из своје даље и ближе прошллости. Политичке (не)прилике нису
биле погодне за сликање тема којима би се исказивала национална осећања.
18
Насликао је само једну мртву природу, 1933. године, по сопственој жељи, као дар
свом сину Тодору. Она је сигнирана и датирана. Тек појавом прве генерације македонских
школованих сликара, мртва природа као самостална ликовна тема добија на значају.
19
Судећи по броју сачуваних радова, пејзаж је као самостална сликарска тема, веома
ретка појава у стваралаштву Ђорђи Зографског. Пејзаж, уље на платну, 42,5 x 32,4 cm, без
сигнатуре, власништво муеја у Смедереву, је насликан тек 1932. године. Средишњи део слике
обухвата стари дрвени мост из јужног дела Велеса, са групом старих кућа, на левој и десној
обали Вардара, и џамијом у позадини. Неспорно је, да је насликан на основу фотографије,
која је највероватније, потицала из првих деценија XX века. Погледати А. Николовски: Македонските зографи на крајот на XIX и почетокот на XX век, Републички завод за заштита на
спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр. 223.
Други пејзаж под називом Поред Вардара, уље на шпер-плочи, 32,6 x 31,2 cm, Зографски је насликао највероватније, крајем 1941. или почетком 1942. године. Платно је сигнирано.
У овом случају, фотографија је била само полазна тачка, читав пејзаж је насликан под утиском
доживљеног. У неку руку ми пред собом имамо једну шире схваћену варијанту импресионистичког бележења предела. Остварена је задовољавајућа дубина простора, планови су логично постављени, перспектива је мајсторски решена, а колорит је у односу на друге радове,
знатно богатији и интензивнији. Платно је саставни део богате збирке Дончета Зографског,
Скопље.
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помињао своју активност у домену „чистог“ сликарства. Изложбом „Македонски портрет XIX–XX век“, 1962. године у Скопљу, начињен је покушај да
се да оцена девет изложених портрета, утврди време њиховог настанка, јер
неки од њих нису били датирани, и одгонетну аутори, будући да су неки били
без сигнатуре.20
Занимљив је начин на који је Заографски радио портрет. Он би најпре
фотографисао модел, па га потом сликао у настојању да постигне што већу
физичку сличност. Независно од начина рада, код Зографског се уочавају три
фазе.
Првa фаза је започела Женским портретом (1894), који се убраја у интимне портрете аутора, а завршила се 1912. године. Сва је прилика, да је ова
портретисана млада жена, ретке лепоте, у ствари прва љубав Ђорђи Зографског, коју је упознао у време свог боравка у Софији. Грађанска одећа коју носи ова млада девојка послужила је као аргумент Јелени Мацан за тврдњу да
је он настао неколико година касније, почетком XX.21 С друге стране, ми
срећемо сличну одећу коју су носиле младе девојке у последњој деценији
XIX века, па чак и раније. Портрет се одликује минуциозним цртежом и у односу на мушке портрете „делује“ као дело другог аутора. Али, овде нема места за такво размишљање, будући да је портрет и датиран и сигниран. У том
периоду сликар је на реалистичан начин третирао модел, и само се овлаш дотицао психологије. За шест година боравка у Нишу, Зографски је насликао
више портрета својих пријатеља – кумова Које и Милице Вучковић, власника
куће у којој је живео са породицом, појединачне портрете брачног пара Каргови, који су били родом из Велеса, портрет једног проте, портрет једног
свештеника, портрет нишког епископа Никанора, портрет краља Петра
првог (сликан по поруџбини). Нажалост, осим ових елементарних података о
овим делима, нисмо успели да уђемо у траг ниједном од њих.
Из Ниша породица Зографски се вратила у Велес, где је Ђорђи насликао још неколико портрета, од којих се извдвајају: Портрет сељака,22 Портрет Тодора Зографског,23 најстаријег Ђорђијевог сина из првог брака, који
за разлику од других портрета, није сликан по фотографији. Тодор је насликан као дечак између 4 и 5 година, око 1900. или најкасније 1902. године, и
превише је идеализован.
20

Е. Мацан, Македонскиот портрет XIX–XX век, Уметничка галерија, Скопје, 1962,

стр. 5–6.
21

Исто дело, стр. 6.
Уље на платну, 60 x 45 cm. 1898. Сигнирано. Уметничка галерија, Скопље.
23
Уље на картону, 25,4 x 21,2 cm. Без сигнатуре. Збирка Тодора Зографског, Скопље.
22
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Око 1904, Зографски је насликао интиман портрет Росе,24 његове друге жене. Очигледно је, да је портрет рађен према фотографији, са које су, на
дескриптиван начин пренете све црте лица ове младе жене.
Допојасни портрет двогодишњег Јована Зографског,25 најстаријег сина из другог брака, насликан је 1907, и спада у боље портрете.

ПОРТРЕТИ

(друга фаза)
Другој фази припадају портрети настали од 1921. до 1930. године. У
овом периоду он слика појединачне портртете угледних занатлија из грађанске средине – трговце, занатлије различитих занимања, богате земљораднике
– искључиво из Велеса.26 То су свечани – парадни и интимни портрети на којима су модели представљени на репрезентативан начин, у свечаној пози –
коју су сами одабрали. На тим портретима су представници једне нове класе
људи у успону, који су се радом и доброчинствима изборили за свој углед у
средини у којој живе.
Такав је портрет Димче Левкова,27 на чијем лицу лебди смешак задовољног човека. Некадашњи мануелни грнчарски радник постао је руководилац грнчарске радионице у Велесу. Успешно насликани лик не успева да компензује недостатке у ракурсу фигуре, у крупним и незграпним шакама, у
тврдо насликаној драперији. Имајући у виду оскудно знање, Зографски није
успео да унесе никакве колористичке новине, он боји, не слика, док му светлост пада на лице, као и код Јакова Зографског, са леве стране. Поред свих цртачких недостатака, недостатака у скраћењу, лоше решеног простора у који
је смештена фигура, насупрот колористичкој јасноћи са којом је насликано
лице, портрет Димче Левкова се убраја међу боље портрете, иако је рађен
према увећаној фотографији.
Значајно место у стваралаштву Зографског заузима портрет Димка
Чокала,28 великог добротвора и угледног трговца из Велеса. Насликан 1922.
године, убраја се као и претходни у „репрезентативно-реалистичке“ портрете. И поред лепо опсервираног лица, Зографски није успео да избегне све оне
24 Уље

на картону, 41,6 x 29,5 cm. Око 1904. Без сигнатуре. Збирка Данча Зографског,

Скопље.
25

Уље на платну, 26,6 x 20,3 cm. Сигнирано. Збирка Томислава Зографског, Скопље.
Средином XIX века Велес је постао познат трговачки центар у Македонији. На основу података путописаца, Велес је у том периоду имао 4000 кућа и 20 000 житеља. Велешки
трговци су имали пословне односе са Аустријом, Италијом, Солуном и Цариградом. Погледати: Коста Балабанов, Антоние Николовски, Димитрие Ќорнаков, Споменици на културата на
Македонија, „Мисла“, Скопје, 1980, стр. 137.
27
Уље на платну, 95,7 x 58,3 cm.1921. Сигнирано. Збирка Благоја Левкова, Скопље.
28
Уље на платну, 145,8 x 88,7 cm. Сигнирано. Гимназија „Кочо Рацин“, Титов Велес.
26
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пропусте које смо констатовали код портрета Димче Левкова: лоше скраћене
руке, предимензиониран волумен фигуре, лоше решен простор.
Године 1924, Зографски слика портрет Димитрија Аџи Манчев – Давчева (познатог у Велесу као Манче кујунџија), обученог у градску велешку
ношњу. Ликовни поступак је исти као и код претходних портрета.
Портрет Диме Јовева29, угледног земљорадника и црквеног добротвора из Велеса насликан је у периоду од 1925 до 1926. године.30 Портрет у природној величини приказује Јовева обученог у свечану велешку одећу како седи за столом.
У периоду између 1925 и 1930. године насликан је портрет Михаила
Чекрдекова,31 трговца ситном робом из Велеса, познатог црквеног добротвора. По концепцији и реализацији, он је веома сличан портрету Диме Јовева,
односно портрету Димитрија Манчева, кујунџије. И овај портрет је рађен
према фотографији, што се између осталог, може закључити по старој велешкој одећи коју носи Михаило. Најбоље је истакнут стамени израз лица овог
човека утонулог у позне године.
Претпостављамо да је у овом временском интервалу насликан и портрет Јовача Хаџипанзова, оца Ганча Хаџипанзова, шпанског борца из Велеса. Овај рад је 1975, однет из Скопља у Софију, а 1983. године, поново је
враћен у Скопље, у кућу Хаџипанзових.
У години којом завршава другу фазу портретног стваралаштва, Зографски је насликао допојасни портрет Риста Копанданова,32 обученог у
савремену градску одећу. Оштар поглед, снажно истакнути делови лица: широк пљоснат нос, истурена брада – верно приказују карактер насликане личности, али без унутрашње снаге коју поседује портрет Диме Јовева.
Године 1934, Зографски је насликао композицију на којој је представљен српски деспот Ђурђе Бранковић окружен својом породицом. Ликови
су реконструисани на основу повеље Ђурђа Смедеревца, коју је дао манстиру Есфигмена на Светој Гори. О овом групном портрету старе и угледне српске породице, знамо само на основу текста објављеног у часопису „Вардар“
29

Уље на платну, 60 x 47,5 cm. Без сигнатуре. Збирка Виолете Богеске, Титов Велес.
На основу истраживања Виолете Јовеве, удате Богеска, унуке Диме Јовева, портрет
је настао у време кад је њен деда имао 70 година( умро је 1943. године). На једној фотографији, на којој је фотографисан са познатим велешанима, распознаје се лик Диме Јовева, идентичан са портретом. На основу мишљења Пера Коробара из Скопља, који је препознао и свог
оца на фотографији, она потиче с краја двадесетих година XX века Погледати: Антоние Николовски, Македонски зографи од крајот на XIX и почетокот на XX век, Републички за завод за
заштита на спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр. 213.
31
Уље на шпер-плочи, 100 x 72,5 cm. Без сигнатуре. Црква Успење Богородичино, Титов Велес.
32
Уље на платну, 60 x 47,5 cm. Без сигнатуре. Народни музеј, Титов Велес.
30
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исте године. Отуда сазнајемо да су ликови били аутентични а одећа оригинална. Сликар је успешно пренео ликове и радњу са повеље на платно, при
чему је истакнута њена „документарна и декоративна“ вредност.33 Немамо
сазнање где се данас налази овај рад Ђорђи Зографског.
Трећа, последња фаза у стваралаштву Зографског трајала је од 1930. до
1940. године. То је време пуне зрелости уметника, када се он својски трудио
да што дубље проникне у психологију сликаног модела. Такав је Аутопортрет из 1932,34 Портрет игумана Спиридона,35 и Портрет Саве Мицајкове.36
Портрет Саве, прве уметникове жене, поседује сигуран цртеж и истовремено, чврсто и једро пластично обликовано лице. Глатка фактура, са акцентима црвеног, гради лапидарну архитектонику лица, при чему су истакнуте најкарактеристичније индивидуалне Савине црте: благо шпицаста и
истурена брада напред, истакнуте јабучице, наглашене обрве и високо чело.
Оштре линије лица ублажене су дискрентим осмехом и широким погледом.
Музеј у Смедереву поседује седам радова Зографског, шест портрета
историјских и других личности и један пејзаж. Слике су рађене на основу фотографија и цртежа објављених у радовима путописаца Аменског и Пусквила37 по поруџбини Милана Стојмировића-Јовановића, власника и уредника
листа „Вардар“ у Скопљу, 1932. године.38
Портрет Карађорђа39 једини је сигнирани и датирани рад међу њима,
настао по једној старој руској литографији.40 Зографски је насликао Карађорђа како седи на једној стени и прати борбу са Турцима. Обучен је у народну ношњу, са дугом пушком у десној руци, капом у левој, мачем заденутим за појас, и поштољима у појасу. Истакнуте су битне карактеристичне
33
Погледати: Једна наша стара владалачка породица, чији су ликови реконструисани
по једној старој светогорској повељи, „Вардар“, 8. новембар 1934. године.
34
Уље на платну, 44 x 34 cm. Без сигнатуре. Збирка Данча Зографског, Скопље.
35
Уље на платну, 157,5 x 85cm. 1932. Сигнирано. Манастир Јован Бигорски.
36 Уље на платну, 58 x 41,5 cm. 1938. Сигнирано на реверсу: покојној Сави, супрузи Ђ.
Зографског, умрлој 29. маја 1898. год. Збирка Тодора Зографског, Скопље.
37
Ове податке саопштила је Антониу Николовском Милена Сенеши Максимовић,
историчар уметности у музеју у Смедереву. Погледати: Антоние Николовски, Македонските
зографи од крајот на XIX и почетокот на XX век, Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје, Скопје, 1984, стр. 215.
38
Почетком 30-тих година XX века М. Јовановић и Ђорђи Зографски су успоставили
пријатељске односе, а потом и сарадњу. М. Јовановић је у неколико наврата писао о животу и
раду Ђорђи Зографског. Погледати: Исто дело, стр. 215.
39
Уље на платну, 40,5 x 24,9 cm. 1932. Сигнирано. Музеуј у Смедереву.
40
Литографија по којој је Зографски насликао овај портрет, објављена је у листу „Вардар“, као и портрет Карађорђа са пригодним објашњењима. Погледати: Карађорђе од Зографског, „Вардар“ од 19. јануара 1893.
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црте портретисаног: високо чело, истакнут нос, стиснута уста, истурена брада, продорне очи; лице из кога зрачи унутрашња снага и одлучност.
Портрет Миленка Стојковића41, команданта Пожаревца, насликан је
по једном цртежу из 1808. године, у стојећем ставу, док у десној руци држи
дугу, до земље спуштену лулу. Слика је допуњена продубљивањем планова
композиције, без истанчаног осећања за димензије и волумен. То се нарочито
види код насликаног коња кога држи слуга и шатора.
Много инвентивније је насликана фигура младе жене Катарине Вучковић42 из Смедерева. Моделација лица и врата је добро решена, а линија цртежа сугурно прати контуре волумена. Сугестиван поглед, стиснута уста, самоуверен став откривају сву дубину карактера ове елегантне фигуре. Судећи
по насликаној дубини пејзажа, сва је прилика да је овај портрет сликан на
основу фотографије. Независно од тога, овај рад је један од његових бољих
остварења духовно близак бидермајеру, али са реалистичким детаљима.
Исте године Зографски је насликао портрет кнегиње Персиде Карађорђевић43 на основу фотографије начињене по једном старом цртежу. Реч
је о једном бидермајерском портрету, на којем су истакнути лепо насликани
детаљи градске одеће и накита.
Други Аутопортрет44 Зографски није ни сигнирао ни датирао. Наше
је опредељење да он потиче из 1938, односно 1939. године, и то повезујемо са
изгледом Зографског, у односу на први аутопортрет. На овом другом аутопортрету, Зографски одаје утисак човека у пуној зрелости, седе косе, прошараних бркова и видљивих бора на омлитавелом лицу.
Године 1939, Зограски је насликао портрет кнеза Михаила III Обреновића.45 Рад је настао по цртежу једног аутора који је живео у Западној Европи.46 Кнез је обучен у официрску униформу, у стојећем ставу, на тераси двора, погледа упереног ка граду. Начин сликања подсећа на портрет Катарине
Вучковић и кнегиње Персиде Карађорђевић.
У време Другог светског рата (1941–1945), Ђорђи Зографски је насликао мали број портрета, радио је само оно што је волео и што га је испуњавало задовољством. С краја 1941, или почетка 1942, потиче једно веома ин41

Уље на платну, 49,5 x 27,8 cm. 1932. Без сигнатуре. Музеј у Смедереву.
Уље на шпер-плочи, 31,7 x 19,9 cm. 1932. Без сигнатуре. Музеј у Смедереву.
43
Уље на шпер-плочи, 31,8 x 19,7 cm. 1932. Сигнирано. Музеј у Смедереву.
44
Уље на платну, 58,7 x 41,5 cm. Без сигнатуре. Збирка Тодора Зографског.
45
Уље на платну, 50 x 34 cm. Музеј у Смедереву.
46
Милена Максимовић мисли да је портрет Михаила Обреновића начињен по гравири
једног аутора који је живео у Западној Европи. Фотографија гравире се налази у збирци М. Јовановића у Смедереву. Погледати: А. Николовски, Македонските зографи од крајот на XIX и
почетокот на XX век, Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје,
Скопје, 1984, стр. 218.
42
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тересантно дело Папрадишко-велешки црквени градитељи, зографи и
резбари.47 На паноу средњег формата Зографски је насликао 14 ликова градитеља, зографа и резбара који су потицали из Рензовско-Зографског рода.
Ликови су насликани у форми медаљона и бисти, а око њих су исписани текстови, док су на лентама исписана имена најстаријих представника рода.
Сликар је текст на платну исписао мешавином македонског и бугарског језика, што је један од доказа да је дело настало убрзо након окупације.
У исто време Зографски је, највероватније, насликао групни портрет
Николе, Андрије Ђорђа и Косте.48 То су допојасни портрети обучени у врло
декоративну одећу из Галичника.
Током 1942. године Зографски је направио реплику композиције Папрадишко-велешки црквени градитељи, зографи и резбари.49 Слика је већих
димензија, али је на њој задржан ранији распоред медаљона, са већом дистанцом један од другога. Ликови су урамљени у барокне рељефне орнаменте уместо обичних ленти, као на првој композицији, а плава и пепељастоплава освова у медаљонима сада је замењена плавом и тамноцрном позадином
на слици. Ликови у поређењу са првом композицијом, делују „дотераније и
лепше“, у знатној мери измењени, дати безизражајно и насликани „без жара
и душе“.
Исти случај имамо и код портрета Јакова Зографског50 из 1942, који
је реплика истоименог портрета из 1895. године. Он је обновљен и очишћен
од „патине времена“, његово лице је освежено и делује виталније, док су линије цртежа оштрије и тврђе.
Из исте, 1942, године потиче портрет Петра Здравева,51 насликан,
као што је забележено на слици, „по жељи игумана Алексија“ из манастира
Св. Димитрија у Велесу, а као поклон кафанског еснафа града. Лице је коректно насликано, одећа је декоративна и насликана хладним тоновима. Опште
посматрано, Зографски је и на овом портрету поновио исте грешке у вези са
пропорцијама руку, и организацијојм композиције, истичући елементе другостепеног значаја у први план.
47 Уље

на шпер-плочи, 62 x 49,7 cm. Без сигнатуре. Збирка Тодора Зографског, Скопје.
Рад се највероватније налази код Асена Василиева у Софији. Погледати: А. Василиев, Български възрожденски майстори, София, 1965. стр. 159.
49
Уље на шпер-плочи, 108,2 x 74 cm. 1942. Сигнирано. Збирка Јордана Зографског,
Скопље.
50
Уље на шпер-плочи, 37,5 x 28,2 cm. Без сигнатуре. Збирка Данча Зографског, Скопје.
51 Уље на шпер-плочи, 49 x 39,5 cm. Сигнирано. Портрет је власништво манастира Св.
Димитрија у Велесу, зато што је Петар Здравев са једном групом угледних велешана новчано
помогао обнову овог манастира. Погледати: Коста Балабанов, Антоние Николовски, Димитар
Ќорнаков, Споменици на културата на Македонија, „Мисла“, Скопје, 1980, стр. 148.
48
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Портрет Данча Зографског,52 најмађег сликаревог сина, наслиан је
током 1943.године. Слика је малог формата и последње је остварење Ђорђи
Зографског у домену портретне уметности. Понесен младошћу свог 23-годишњег сина, слично као и код Женског портрета, Зографски веома пажљиво слика лице. Мека линија цртежа и фина обрада лепих црта лица, косе и
обрва, глатка фактура упућује на упоређење са делима академски школованих сликара између два рата. Насупрот оних тврдих волумена и сиромашне
палете на портретима насталим 1941. и 1942. године, овде се сусрећемо са
цртачки простудираним и колористички хармонизованим делом. То је изванредан рад; син је позирао оцу.
Ако посматрамо ове портрете са формалне стране, Ђорђи Зографски се
изражава ликовним средствима једног зографа. Тек портртет Данча Зографског, по третману и ликовном доживљавају стоји најближе новим покретима у македонској уметности.
Ђорђи Зографски је током своје сликарске активности, која је трајала
пола века, насликао око 48 појединачних и групних портрета, што га сврстава
у врло плодне портретисте.

ПОРТРЕТ ЧЛАНОВА ТРГОВАЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Све до половине маја 2011, није се знало за постојање групног портрета који је Ђорђи Зографски насликао 1910. године, док је живео и радио у Нишу. Реч је о портрету једне трговачке породице, на коме је представљен брачни пар који седи, са троје деце – два сина и ћерком, који стоје.53 Нема сумње
да је овај портрет, величине 78 x 92 cm, настао, као и већина његових портрета, на основу фотографије. Увећана фотографија је послужила Зографском да на реалистичан начин наслика овај групни портрет, који има све
одлике свечаног-парадног портрета. Платно је сигнирано и датирано, у десном доњем углу.
На слици је трговац представљен као оштроуман, не баш мршав човек
од неких тридесет и осам–девет година. Његово румено лице, мајсторски моделовано, једро, пуно живота, одаје утисак једног задовољног, богатог, породичног човека. Оштар поглед уперен у даљину, и став, одају утисак енергичног и одлучног мушкарца. Сасвим је извесно, да је овај трговац, обучен у
отмену одећу, затражио да га сликар портретише тако да га „потомство памти“ као успешног човека. То је једна од најбоље насликаних мушких фигура
у читавом опусу Ђорђи Зограског. Између супружника, сликар је сместио
њихово најстарије дете – ћерку, које се десном подлактицом ослања на оца –
стуб породице, док у левој држи цвет, и само драперијом која покрива ту крх52

Уље на платну, 25 x 17,5 cm. Сигнирано. Збирка Данча Зографског, Скопље.
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ку, белу ручицу, овлаш дотиче мајку. Њена глава је одлично запажена и добро
насликана. Сместивши је у центар композиције, сликар је симболично показао да је дете карика која нераскидиво повезује супружнике. А супруга трговчева, жена крхке грађе, свечано обучена, није успела да сакрије неко унутрашње незадовољство које се разлило преко њеног уског лица боје дувана.
Своју леву руку ставила је преко подлактице најмлађег сина, док јој десна,
мало повијена, лежи на бутини. Њена шака десне руке је најлепше насликана
шака на слици, можда и због тога да би се истакао веренички прстен на њој.
Портрет најмлађег сина је површно запажен и лоше насликан, па с тога и цела фигура делује неуверљиво. Свечано обучен за ову прилику, дечак држи у
левој руци сламни шешир, и гледа у нешто неодређено. На другој страни слике, са очеве десне стране, је њихов старији син занимљивог изгледа и помодно обучен. Попут млађег брата, и он, али у десној руци, држи шешир од сламе истог изгледа. На овај начин сликар је успоставио изванредну равнотежу
на слици.
Што се композиције тиче, то је добро „скројена“ слика која одише ритмом. Али на портрету, као целини, могу се уочити и неки недостаци. Пре свега, фигуре су обрађене на скулпторски начин, свака од портретисаних личности има лоше насликане шаке, а превласт линеарног над пиктуралним у
обради драперије, и настојање уметника да све буде „као на фотографији“,
допринели су да овај групни портрет остане „без довољно костију и ткива.“
Када се свему томе дода „скулпторски“ третирана драперија на трбуху тргов53

Настојања да сазнамо о којој је породици реч нису уродила плодом. Слика је пронађена у кући Горана Митровића из Алексинца, који нам је испричао „историју ове слике“,
коју је чуо од свог деде. Наиме, слику је 1945. године „добио на чување“ његов деда по мајци
(угледни Алексиначки трговац пре Другог светског рата) од млађег трговчевог сина.
Доносилац слике је тада рекао деди, да му је мати умрла током рата, а отац погинуо
приликом немачког бомбардовања Ниша, 4. 4. 1944., у кући која се налазила у непосредној
близини Саборне цркве, да му је брат одведен у Немачки логор, а да о сестри удатој у Скопљу,
не зна ништа. Тешко сам болестан човек, казао је, умрла ми је жена, а порода нисмо имали.
Чувајте ову слику и ако се мој брат једнога дана врати из Немачке, дајте му је. Од оца сам чуо
да сте му, пре рата, били искрен пријатељ. Оштећења на слици потичу од гелера авионских
бомби.
Деда је слику чувао као светињу, а пред крај свог живота, њу је дао на „чување“ мом
старијем брату, али никада ништа није говорио о слици, нити је помињао неко име у вези са
њом. У братовљевој кући она је била све до његове смрти 1999. године. Од тада па све до половине 2011, слика се налазила у мом дому. У међувремену, разговарао сам са неким људима
из нишког народног музеја, у настојању да њима уступим на „чување“ слику, под условом да
се одмах приступи њеној конзервацији. Нису показали никав инерес, па сам био приморан да
ступим у контакт са једним колекционаром уметничких слика (који ми је обећао да ће слика
одмах бити дата рестауратору), јер нисам више могао мирно да гледам како оштећени делови
слике труну, а нисам био у прилици да платим рестаурацију, и на тај начин зауставим њено
даље пропадање.
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чеве жене, и лоше скраћена десна рука на портрету најмлађег сина, листа неуверљиво насликаних елемената је готово исцрпљена. Па ипак, овај портрет
заслужује да се уврстити међу најбоља остварења Ђорђи Зографског. На реверсу слике нема никаквих забелешки.
Што се колорита тиче, слика је изузетно сиромашна (то је општа одлика свих његових портрета), њена позадина је само овлаш премазана бојом,
која је на неким местима, због тога што је платно попустило – испуцала.
На слици су видљива поред једног броја ситних и три озбиљнија оштећења; прво, у висини главе старијег сина, платно је исцепано у дужини од
дванаест сантиметара; друго, много озбиљније је на лицу трговчеве жене и
треће, на шеширу најстаријег сина. Сва ова оштећења потичу од гелера немачких бомби.54 Иако старо више од једног века, платно је свеукупно посматрано у врло добром стању. Када се на њему изврше све рестаураторске интервенције, и слика очисти од наслага прљавштине, историја македонске
уметности биће богатија за још једно изузетно дело – једино портретно
остварење откривено након уметникове смрти на простору три балканске
земље у којима је Ђорђи Зографски живео и радио (Македонија, Бугарска,
Србија).
На крају, треба истаћи и то да се Ђорђи Зографски, у суштини, као
уметник, мало мењао током своје дуге сликарске каријере. Женски портрет,
насликан 1894, скоро на почетку његовог сликарског пута, без икакве сумње
је његово најбоље портретно остварење. Портрети који су потом настајали,
све до портрета Данча Зографског (1943), имали су увек исте недостатке.
Ђорђи Зографски није имао ни снаге ни знања да их елиминише. У основи он
је био зограф, који је годинама радио са самоуким зографима, формираним у
духу традиционалног поимања уметности.
Жанровско богатство његовог стваралаштва показује да је он био свестан улоге коју су му наметнуле традиција, економске, политичке и све друге
околности, и зато је ишао, корак по корак напред у освајању нових тема које
су, премостиле два раздобља у македонској ликовној уметности.
Што се групних портрета тиче, Зографски је насликао пет таквих радова: Портрет чланова трговачке породице, Ђурђе Бранковић окружен
својом породицом, Папарадишко-велешки црквени градитељи, зографи и
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Немци су окупирали Ниш 9. априла 1941, и за све време окупације држали у Нишу
велике резерве војних снага, које су по потреби слали на фронтове или за борбу са Народноослободилачком војском. Откако су пак савезнички авиони почели да надлећу и да бомбардују Ниш – Немци су најчешће паркирали своје аутомобиле око Саборне цркве, а у порти су
складиштили бензин. Савезници су били обавештени о овоме па су 4. априла 1944. године бацили из авиона бомбу већег калибра која је срушила североисточни део Саборне цркве, и један број кућа око храма. Погледати: Петар В. Гагулић, Велики нишки саборни храм, Српска
Православна црквена општина, Ниш, 1961, стр. 18.
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резбари (две варијанте) и групни портрет Николе, Андрије, Ђорђа и Косте,
с том разликом што су Портрет чланова трговачке породице и Ђурђе Бранковић окружен својом породицом – једини на коме су фигуре приказане у целини.
Насликан пре 101 године, портрет чланова трговачке породице, показује да би Ђорђи Зографски имао можда, другачији развојни пут да су економске и све друге околности биле нешто повољније, да није морао да слика
све оно што му је доносило зараду, од које је преживљавао, да није морао да
слика онако како се од њега захтевало.
Увек је поучно поставити питања пред уметничким делом, ма које врсте оно било. Знати ко му је аутор, како је дело начињено, када, где и за кога.
Често одговори не отварају одмах нове видике, али је неспорно да уметничко
дело великим делом зависи од материјалних услова под којима уметник ради
и друштвених услова који њиме управљају. Ако тешко живи, на делу се то види, оно или скрене странпутицом или подбаци.
Да би живео, уметник је завистан од наручилаца. Страшна реч која
вређа осетљиве уши. Она изазива помисао на радње, дућане, трговину, али, у
недостатку друге, погодније речи, приморани смо да се њом, и тако ружном,
послужимо. Наручилац је индивидуалан или колективан. То може бити мецена, трговац, занатлија, државни великодостојник, држава, црква, удружење. Није важно. Наручилац омогућава уметнику да живи. Запитајмо се од
кога зависи наручилац и какви су друштвени, економски и политички услови
у којима он живи. Када добијемо одговоре на та питања, видећемо да је уметничко дело добрим делом потчињено истим законима који управљају и животом наручилаца. Када све ово имамо у виду, стваралаштво Ђорђи Зографског нам постаје и ближе и пријемчивије.
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збирка Владе Станимировића

Портрет је сигниран и датиран
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Kamenko Marković
ABOUT PORTRAIT CREATIONS OF GORGI
ZOGRAFSKI – IN GENERAL AND ABOUT AN
UNKNOWN GROUP PORTRAIT – IN PARTICULAR
Summary
One of the most important Macedonian artists from the first half of the twentieth
century, Gorgi Zografski (1871–1945), spent a part of his life in Nis, painting icons and
frescoes in this town and around it. He also worked in the area of Southern Serbia (Surdulica, Kursumlija). While he was living in Nis, he painted a few portraits, however, they
disappeared without a trace.
One of his pieces, made in 1910, was discovered in Aleksinac in the mid 2011. It is
a group portrait of a merchant family. The painting shows a married couple, elegantly
dresses with three children. The work I signed and dated. It is a formal, ceremonial portrait
based on a photograph. Although the coloring is rather poor, the figure of the merchant is
considered to be the best painted nail portrait in Gorgi Zografski’s opus.
The „Portrait of the Members of a Merchant Family“ is a piece of art found after
the death of this artist. Gorgi lived, worked and created in the area of three Balkan countries (Macedonia, Bulgaria and Serbia).
The portrait is seriously damaged at three places by bomb shrapnels during the
bombardment of Nis on 4th, April, 1944. When it has been cleaned of dust and some restoration interventions been carried out, Macedonian art will certainly be one outstanding
piece richer.
Key words: Gorgi Zografski, painter, XX century, Nis, portrait, portrait of the members of a merchant family, 1910, Aleksinac.

