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“NOS VETERA INSTAURAMUS
NOVA NON PRODIMUS”

 
Ние възстановяваме старото, а не показваме новото.

Еразъм Ротердамски

По-старите проучвания върху българското възрожденско изкуство са дотолкова консервативни и така 
идеологически пристрастни, че провокират радикална преоценка. По същия начин може да се възприема 
и самото изкуство. Лишено от приповдигнатия патриотичен патос на изследователите от близкото минало, 
днес то изглежда донякъде скучно, неуко и „примитивно“ – изкуство, за което се смята, че безвъзвратно 
е загубило връзката си с византийската традиция и все още не е осъществило пълноценен контакт с 
професионалната художествена практика на западноевропейския ХIХ в. И ако до скоро българското 
изкуствознание разглеждаше това изкуство като свързано с културата на Новото време, то целта на тази 
книга е именно обратната. Да проследи историята, архитектурата и стенописната програма на централния 
паметник на българското възрожденско изкуство – главната църква на Рилския манастир, от гледна точка на 
съхранените по онова време у нас средновековни традиции. 

Разбира се, църквата не бива да бъде смятана за типичен поствизантийски паметник – такъв какъвто 
може да се срещне в периода ХV–ХVІІІ в. Тя е ясно отражение на непрестанните промени в социалния и 
духовния живот на българския ХIХ в. Като главна църква на най-популярния и посещаван по онова време 
манастир по нашите земи, тя е създадена и устроена в услуга на поклонниците. Но наред с това, църквата 
е тясно свързана със средновековната култура поради няколко причини, които обикновено не се отчитат 
в литературата. Тя е издигната в религиозен център, чиито традиции винаги са били строго съхранявани. 
Те изискват съобразяване с основните монашески ценности, с типичното манастирско устройство, с един 
непривичен на светското общество начин на мислене и живот. Колкото и относителни да изглеждат днес тези 
понятия, отнесени към религиозността на ХIХ в., те не могат и не трябва да бъдат пренебрегвани, защото 
съставляват органичния контекст, в който се създава главната църква на манастира.

Консерватизмът на тази среда е силно обвързан със светогорските манастири, където поствизантийският 
православен светоглед намира своята най-адекватна изява чак до началото на ХIХ в., когато там се създават 
последните средновековни паметници на православното религиозно изкуство. Църквата в Рилския манастир 
е не само продължител на тази традиция, но и последният ѝ мащабен пример на Балканския полуостров. Тя 
е паметникът, с който един прочут френски историк може би трябваше да завърши теорията си за дългото 
източноправославно средновековие1.

1   Вж. Льо Гоф, Ж. Въображаемият свят на Средновековието. С., 1998, 39–45.
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УВОД
През 1898 г. С. Бобчев отправя упрек към нехайството на тогавашните фотографи, които не са си дали 

труда даже и да помислят за едно „албомче съ хубавите и величествени видове на Великата Рилска Пустиня 
и с изображенията от манастирската църква“2. Двадесетина години по-късно бележитият наш учен Й. Иванов 
отбелязва в своя труд за Рилския манастир, че архитектурата и особено живописта на църквата заслужават 
обстойна научна монография3. През 1946 г. на свой ред и В. Киселков с много патос изисква да не остане 
нито една фреска или икона в манастирския храм, която да не е проучена4.

Днес, около 150 години след изграждането и изписването на главната църква „Рождество Богородично“ в 
Рилския манастир, тези призиви все още звучат актуално, защото в изкуствоведската литература продължава 
да липсва специално проучване, посветено на нея, а стенописите ѝ още не са изцяло документирани и 
публикувани. Вероятно мащабността на църквата, която според любопитната статистика на Н. Додов 
включва около 300 сцени и 700 отделни образа5, е възпирала поривите на редица учени да се заемат и 
преди всичко да завършат едно такова изследване. Настоящата книга ще се опита да реши донякъде тази 
задача или поне да постави основата за бъдещите проучвания. За съжаление, тук не може да бъде обхванато 
цялото художествено наследство, свързано с църквата. Не са разгледани например иконостасите, църковният 
мебелиар и иконописната продукция, предназначени за нея, въпреки че на места се привеждат някои примери. 
Архитектурните планове на църквата и манастира са заети от по-стари издания. Представеният илюстративен 
материал не е правен систематично, а схемите, придружаващи описа на стенописите, не са дадени в мащаб. 
В края на книгата са събрани всички надписи, свързани със стенописите в църквата, някои от които се 
публикуват за първи път, но и те не са обработени епиграфски от професионалист. Макар и много належащи 
и назрели от гледна точка на публикуваните изследвания, тези начинания ще изискват обединените усилия на 
екип от специалисти в различни области на изкуството, които да анализират и представят цялостно паметника. 
Затова настоящият труд не бива да бъде смятан за класическо монографично изследване. По-скоро той е сбор 
от идеи и хипотези, основани на запазените извори и факти, чиято цел е да бъдат възстановени, доколкото е 
възможно, събитията по време на издигането и изписването на новата главна църква, както и почти всичко, 
свързано с нейните стенописи. Те са разгледани в контекста на архитектурната и ритуалната среда, в която 
са възникнали и съществуват. Тази цел определя и структурата на текста, който, въпреки че е подразделен на 
глави, занимаващи се с историята, архитектурата и стенописите в църквата, включва и отделни подглави, в 
които се разкрива специфичният функционален смисъл на стенописите. На извеждането на този смисъл са 
подчинени и схемите, представящи разполагането на изображенията по стените на храма.

Може би прилагането на подобен подход спрямо възрожденската живопис ще изглежда крайно неподходящо 
в контекста на голяма част от по-старата литература, чиито автори простират своето въображение и интереси 
единствено в границите между „светското“, стила и атрибуцията. Но живяли и писали в по-особена социална 
среда, те са „пропускали“ факта, че живописта в християнския храм е по правило църковна и трябва да 
се проучва в контекста на религиозните възгледи на своето време, а не чрез художествените възгледи на 
нейните изследователи. 

Въпреки сравнително ясната предварителна цел в процеса на работа текстът достигна огромни размери и 
засегна редица въпроси, които в началото изглеждаха напълно тривиални и добре познати. Сред тях специално 
внимание трябва да се обърне на дълбоко залегналия в обществото ни възглед за уникалното значение, 
2 Бобчев, С. Поклонение на светата Рилска обитель. – БС, кн. VІІІ, 1898, 726.
3 Иванов, Й. Св. Иван Рилски и неговият монастир. С., 1917, 61.
4 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище. – ДК, кн. 9–10, 1946, 11.
5 Додов, Н. Рилският монастиръ в миналото и днес. 1926 (ръкопис), АРМ библ., рк. 5/1, 106.
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което е имал манастирът за българската нация и история през целия период на неговото съществуване. Но 
историческите факти безмилостно унищожават всякакъв патриотизъм в това отношение, защото, трябва да 
се признае – оказва се, че за дълги периоди от своето съществуване Рилският манастир е много тясно свързан 
по един или друг начин със Сърбия. Отглас от тези връзки има даже в ХІХ в., т.е. във времето, когато ролята 
на манастира за възраждане на българската нация вече е напълно безспорна. Тези взаимоотношения на 
манастира със Сърбия не бива да се възприемат днес като накърняващи историческото значение на манастира 
за българското общество и култура. Намиращ се в пограничен район, манастирът неизбежно е преминавал 
във владенията на едната или другата страна, променял е етническия състав на своето монашество, както и 
ктиторите, които са го поддържали. В този смисъл обителта трябва да се възприема като типично феодално 
юридическо лице, чиято първа цел не е свързана с националното, а със собственото оцеляване и просперитет.

Друг съществен проблем е извличането на достоверна информация за общата история на манастира от 
огромното количество публикации. На пръв поглед тази история е известна и описана многократно, но всъщ-
ност именно това създава невероятни трудности при ориентацията в нея. Често е невъзможно да се извлече 
истината от предположението, фактът от легендата, а понякога са допускани грешки, наистина дребни на-
глед, но чието мултиплициране в следващите публикации ги е превърнало днес в истина, окопана в доверие-
то на читателите и дори на съвременните специалисти към изтъкнатите ни учени от близкото и по-далечното 
минало. Почти невъзможно е да бъде открита нова и достоверна информация и в значителното количество 
публикации от всякакъв характер, естествено съпътстващи нарастващата популярност на манастира през це-
лия ХХ в. Много от тях се основават само на манастирски предания, а понякога и на откровени измислици, 
които се преекспонират в съвременната литература и оттам придобиват гражданственост. Така например в 
няколко източника днес може да се срещне напълно нелепото твърдение, че манастирът е посветен на праз-

2. Втора страница на описанието1. Описание на стенописите в главната църква. Ръкопис 
на Никола Додов. 1926. АРМ, библ., рк. 5/1



10

ника Успение Богородично6, информация, която присъства и в електронните сайтове. Може само да се гадае 
каква трансмутация на фактите е накарала нашият изтъкнат член-кореспондент И. Добрев да твърди същото 
и едновременно сам да си противоречи, като пише на друга страница, че това може да е всъщност името на 
храма в първоначалния „Рилски“ манастир, който пък се казвал „Св. Богородица Пречиста“7! Иначе книгата 
на нашия учен, който основателно прекрои ранната история на манастира и показа ясно, че началото на кул-
та към рилския светец всъщност дължим на Византия, можеше по-съществено да повлияе върху настоящия 
текст, ако не беше пълна с авторови приумици за историята на манастира от ХІV в. нататък. Но това е дребно 
недоразумение на фона на умишленото манипулиране и дори фалшифициране на манастирската история, за 
което основна заслуга има българската държава, стопанисвала обителта в годините на социализма. Стоящите 
зад нейния гръб културни институции са позволявали на знайни и незнайни „художник-реставратори“, както 
се наричаха едно време, творчески да „възстановяват“ манастирските църкви, а най-абсурден пример за това 
е случаят с времето на издигане и изписване на църквата при метоха „Орлица“, чиито ктиторски надписи 
не съвпадат с основния извор от ХV в. – разказа за пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски от Владислав 
Граматик. Оказва се, че тези ктиторски надписи са преизписани не през ХІХ, а през ХХ в., като се е „наподо-
бявал“ почеркът на Никола Образописов, и, разбира се, носят грешна информация8.

Най-важният повод за написването на общата историческа част обаче са някои нови хипотези, които в 
бъдеще може би ще провокират интерес за по-пълни и подробни проучвания на историята на манастира, 
особено през ХІV–ХV в. – времето, когато той е бил тясно свързан със Сърбия. По този повод може би 
трябваше да се отдели специално внимание на Хилендарския манастир, като се оформи отделна част, тъй като 
информацията за неговите връзки с Рилския манастир е разхвърляна като пъзел в множество публикации. 
Дори и опитът на И. Гергова да събере всички известни парчета в една стройна, макар и кратка публикация9, 
предлагайки и някои неизвестни факти, на практика се оказва съвсем недостатъчен, за да проследи 
огромното и водещо влияние на тази светогорска обител върху Рилския манастир почти през цялото време 
на съществуването му. Наистина за доста дълги периоди от време има само „намеци“ за тези връзки, скрити 
зад косвени свидетелства, късни извори и зле разтълкувани факти. Но подготвеният историк би открил в тази 
книга множество предположения, идеи или факти, които ще му позволят да оформи първоначален поглед 
върху близките отношения между двата манастира, и оттам да започне своите изследвания.

И накрая е необходимо да се спомене, че текстът на книгата беше завършен почти изцяло докъм 2009 г. и 
въпреки че е осъвременяван с някои нови публикации, част от изследванията, появили се в последните годи-
ни, не са включени в библиографията.

6 Например у Николов, Б., М. Манолов. Огнища на българщината. С., 1989, 125.
7 Добрев, И. Свети Иван Рилски. Т. І, Linz, 2008, 268–269, 281–282, 371, 399, 403.
8 Подробно в Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изписана църквата при метоха „Орлица“. – ПИ, бр. 1, 2007, 25–31.
9 Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар. – В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 467–475. 
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ИЗВОРИ
Голяма част от документите, свързани с Рилския манастир, са отдавна загубени. Това се отнася особено 

за онези, които засягат манастирската история до края на ХІV в.10 Сред местните легенди по този повод се 
откроява разказът за рилския игумен Дометиан, който през 1385 г., страхувайки се от нашествието на турци-
те, скрива завета на св. Йоан Рилски и редица други ценности, които впоследствие остават в неизвестност11. 
В следващите векове са изгорени12, откраднати13, заложени14 или укрити15 също огромно количество памет-
ници, чиято загуба чувствително ограничава познанията за миналото на Рилската обител. Едва от ХVІІІ 
в. нататък са запазени повече източници, по които може да бъде обрисуван до известна степен животът в 
манастира от по-ново време. Но дори към тях трябва да се подхожда с предпазливост, тъй като възгледите 
на обществото през ХІХ в. се отразяват върху съхранените извори от обителта. Покрай възникналия неи-
моверен интерес към миналото на манастира и българската държава16 в него се правят преписи на някои 
по-стари документи, поправят се древни надписи, прибавят се приписки, чиято достоверност често се на-
лага да бъде поставяна под въпрос. Подправянето на по-стари грамоти е особено характерно за предните 
столетия, в които наличието на хрисовули гарантира в някаква степен и оцеляването на манастирите17. Но 
в ХІХ в. фалшификациите вече са придобили автентичност, а целият процес се е превърнал в практика, ко-
лебаеща се между изкусните измами и откровените измислици като „Веда Словена“, станала нарицателна 
в това отношение още по времето на своето публикуване18. Затова под съмнение трябва да бъдат поставени 
доста рилски документи и особено т.нар. преписи, засягащи древността на манастира. Тук може би трябва 
да се прибави дори грамотата на цар Йоан Шишман19, защото тя е документ, който е използван изключител-
но спекулативно. Най-вече чрез него монасите получават права на собственици над редица ливади, гори и 
ниви през периода ХVІ–ХІХ в. в цялата околност между днешните Дупница и Самоков. В това отношение 
например е показателен случаят с делото, което жителите на село Рила водят срещу Рилския манастир след 
1878 г. за някои имоти в близките околности. По думите на С. Бобчев те губят спора с манастира, защото „ги 
е победил хрисовулът на Йоан Шишман“20. Любопитното при това е, че през ХІХ в. този хрисовул е смятан 
за най-ценния манастирски документ и сред самата монашеска общност, защото е „доказвал“, че манастирът 
е имал „ставропигиално достойнство“ още преди турското робство, а тази привилегия се дължала на обно-
вителя на обителта – протосеваст Хрельо, който я е добил от „Шишмановите деди и прадеди“21. Днес вече е 

10 Христова, Б. Библиотеката на Рилския манастир. – В: Рилският манастир. С., 2000, 44.
11 Легендата е позната от приписка на монах Саватий, ученик на Дометиан. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 38–39, 111, 131. Съществуват съмнения в 
нейната достоверност, тъй като приписката е запазена само в късен препис от ХІХ в. Киселков, В. Рилският манастир. С., 1937, 53, 120. Според 
К. Миятев манастирските съкровища са извадени при възстановяването на манастира през ХV в., а след това постепенно са разграбени и разпро-
дадени. Миятев, К. Съкровищницата на Рилския манастир. – Год. НМ за 1922–25. С., 1926, 314–318.
12 Смята се, че през 1833 г. по време на пожара в манастира са изгорели множество църковни книги и украшения. Миятев, К. Съкровищницата, 
317.
13 Вж. бележката на отец Йеротей за нападението над манастира в 1766 г., когато по неговите думи са откраднати кандила, потири и цялата сре-
бърна утвар в манастира. Спространов, Е. Материали по историята на Рилския манастир (отд. отпечатък). С., 1901, 5.
14 Например сведенията за заложените около 1627 г. свещени съдове, кръстове, евангелия и одежди. Дуйчев, И. Рилският светец и неговата 
обител. С., 1947, 317.
15 През 1965 г. А. Анчев, директор на музея в Рилския манастир, открива две скривалища в стените на новата църква, които се оказват празни, но 
вероятно са съдържали някакви манастирски ценности. Захариев, В. Неповторимо национално богатство. – Народна култура, бр. 1 от 1.01.1966.
16 Пенев, Б. Паисий Хилендарски. С., 1918, 44.
17 За примерите: Тодорова, О. Православната църква и българите ХV–ХVІІІ век. С., 1997, 56–57. 
18 Иречек, К. История на българите. С., 1978, 535.
19 Текстът на грамотата у Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1970, 594–600.
20 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 603.
21 Неофит Рылец. Описание, 29.
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напълно ясно колко своеволно и невярно е това твърдение, при положение че дори не може да се определи с 
точност на кой духовен глава е бил подчинен манастирът в онези времена22.

През ХІХ в. се създават и „официалните“ легенди за старите манастирски ръкописи. Такива например са 
сведенията, според които двама от водачите на мнимото търновско въстание от 1686 г. се скриват в манастира, 
а по-късно бягат в Русия, като занасят някакви ръкописи23. Далеч по-впечатляващи и в присъщия му стил 
са сведенията на Стефан Веркович24, който „чул отнякъде“ как г. К[овачевич]25 научил от един калугер, че 
в манастира са закопани стари ръкописи, и наредил да се разкопаят. Ръкописите били влажни и трябвало 
да бъдат изсушени. При своето посещение през 1855 г. в манастира Веркович запитал какво е станало с 
ръкописите. Отговорили му, че преди около тридесет години те са намерени от стар рилски калугер, който 
мислел, че са без всякаква полза, и ги закопал в една малка църква. Но когато били откопани, всички се оказали 
съвсем изгнили. Самият Веркович обаче бил склонен да вярва на сведенията на Ковачевич26. Възможно е в 
тази история действително да има нещо достоверно27, защото я намираме разказана от Неофит Рилски на 
Юрий Венелин, без да се споменава името на обителта, а просто като пример за това как са загубени някакви 
ръкописи в „един манастир“. Може би на Неофит му е било неудобно да каже, че става въпрос за неговия 
манастир, но това не му е пречило да осъди постъпката на монаха, възкликвайки: „О невинная простота онаго 
старца“28. За разпространението на тази легенда свидетелства и фактът, че тя е спомената в леко изменен вид 
от В. Григорович. Той разказва, че ктиторът на църквата „Успение на св. Йоан Рилски“, йеромонах Корнилий 
от Щип, заровил ръкописите под нея, като смятал, че те не са важни29. От всичко това обаче днес е явно само 
едно – въпросът за наличието на стари ръкописи в манастира е бил изключително важен за доказване на 
неговата древност, а оттам и за популярността му през ХІХ в.

Сега е трудно да се идентифицира истината в подобни митове, но те не са рядкост и създават донякъде 
превратна представа за историческото минало на манастира, защото засягат и някои паметници, чиято ори-
гиналност отдавна вече не се поставя под съмнение. Фактически една голяма част от миналото на манастира 

22 Иванов, Й. Св. Иван, 75; Киселков, В. Рилският, 70–72. Общо по въпроса: Радкова, Р. Рилският манастир през Възраждането. С., 1972, 
180–181, бел. 133.
23 Дуйчев, И. Рилският, 318; Дылевский, Н. Рыльский монастырь и Россия–Украина в ХVІ–ХVІІ веках. С., 1974, 158.
24 За него: Иречек, К. История на българите, 535–536, бел. 16.
25 В текста името е изписано и после е задраскано без първата буква. Д. Велева, публикувала този текст, смята, че тук става въпрос за Тома Кова-
чевич, политически деец от Босна. Велева, Д. Едно пътуване на Ст. Веркович през българските земи (Пътепис от 1855 г.). – ИБИД, кн. ХХVІІІ, 
1972, 372. Възможно е обаче да се има предвид архимандрит Стефан Ковачевич, за когото се знае, че е пребивавал в Рилския манастир и се е 
разпореждал там в края на 40-те години на ХІХ в. За него вж. Минкова, Л. Осип М. Бодянски и Българското възраждане. С., 1978, 137–138; Янев, 
Я. Рилският манастир през вековете. С., 2002, 117. 
26 Велева, Д. Едно пътуване, 372.
27 Според друго предание манастирската библиотека е била пренесена на Старата постница след пожара през 1833 г., където е поместена в една 
келия между две скали. По-късно, при земетресение, келията е затрупана, а библиотеката е безвъзвратно загубена. Вж. Български старини. – 
БЦПр, кн. І–ІІ, 1897, 63 (без автор).
28 Венелинъ, Ю. О зародыше новой болгарской литературы. Москва, 1838, 15, бел. 3.
29 Григорович, В. Очерк на пътешествие по Европейска Турция. С., 1978, 131–132.

3. Надгробна плоча на Хрельо. Музей на Рилския манастир. 1342–1343



13

е основана на предположения и късни сведения, датиращи от ХІХ в. Век, изпълнен с колебания между 
откровеното невежество по отношение на старините и тяхното почитане и опазване. Подобни колебания са 
налице във всички православни центрове и дори на Света гора, където унищожаването или разпродаване-
то на старините е съжителствало безметежно с тяхното съхраняване и опазване, а съдбата им е зависела от 
образоваността на отделния индивид или общност, в чиято „власт“ се намирал паметникът. В Рилския ма-
настир положението е било подобно, макар тук да не са известни толкова фрапиращи случаи като тези от 
Света гора30. Днес не се знае как са реагирали братята от манастира на Патриаршеската заповед от 1834 г., 
с която се нареждало да се изгорят всички стари икони и книги31, но има примери за значението на отдел-
ната личност. Такъв е случаят с писмото на австрийския консул в Солун – Антон Миханович, който иска от 
Неофит Рилски манастирът да му даде старите и „безполезни“ славянски книги в замяна на нови издания. 
Доколкото е известно, Неофит отминава с „мълчание“ това предложение32. Но този случай не е представи-
телен за манталитета на цялото монашеско братство, защото по отношение на неопазването на старините и 
несъхраняването на изворите като цяло монасите в Рилския манастир не правят изключение от останалите 
манастири. Например при разрушаването на старата Хрельова църква са съхранени дърворезбената входна 
врата от ХІV в., както и част от стенописите от края на ХVІІІ в. поради уважение към старината33, но при 
същия случай е повредена надгробната плоча на Хрельо, която през 1855 г. С. Веркович намира счупена в 
един ъгъл зад новата църква. Започвайки да я преписва, при него идва рилският монах Давид, който му съ-
общава, че плочата е намерена в развалините, а после я „метнали“ зад църквата. Подобно отношение към 
собствената старина би могло да учуди днес, но то има своето обяснение. Давид казва, че преди да бъде 
разрушена църквата, плочата е многократно преписвана и нейният текст бил дотолкова добре известен, 
че той е можел да попълни по памет пропуските в намерените от Веркович части34. Разбира се, това не е 
вярно, но самото самохвалство показва, че познавайки най-общо информацията за своя ктитор, рилските 
монаси вероятно вече не са отдавали съществено значение на оригиналния източник. И макар той да не 
е изцяло унищожен, те са позволили да бъде достатъчно повреден, за да не може днес да бъде „сверен“ с 
многобройните преписи, „попълнени по памет“, станали основа и на по-късните му публикации35. 

Единствено Неофит Рилски изказва съжаление от „гибелта на този надгробен камък“ и се дистанцира 
от неговото унищожаване, оправдавайки се, че тогава не е бил в манастира36. Същевременно той „съхра-
нява“ надписа, публикувайки го в издаденото през 1836 г. житие и служба на св. Йоан Рилски във вариант, 
който отново не отговаря точно на запазените части от плочата37, тъй като е правен именно по препис, 
изпратен му от манастира38.

Не са малко и други подобни примери, в които рилският монах, като изтъкнат родолюбец, ерудит и 
радетел за достоверността на древната манастирска история, съвсем естествено за възгледите на онова 
време, макар да не притежава сигурни сведения по редица въпроси39, допълва, поправя, а понякога и съз-
дава редица документи, информацията в които днес се възприема за автентична. Търсен от много изсле-
дователи на миналото на манастира и средновековното българско царство40, той се е докоснал до всеки от 
най-важните рилски паметници. Показателна в това отношение е молбата на Ю. Венелин към Неофит да 

30 За шокиращите прояви на нехайство и невежество от страна на светогорските монаси вж. Кързън, Р. Описание на манастирските книгохрани-
телници в Атонската гора. С., 2004, и специално предговора от Х. Темелски, 7–14. Вж. също Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи 
през вековете. С., 1979.
31 Иречек, К. Български дневник. Т. І. С., 1995, 234. 
32 Писмото у Снегаров, И. Принос към биографията на Неофит Рилски. С., 1951, 49, 304–305.
33 Тези части от стенописите са били разпределени в различни помещения в манастира. Подробно у Гергова, И. Първият български художествен 
музей. – В: Художественият музей и ХХІ век. Пловдив, 2003, 112–120, с цитираната литература.
34 Велева, Д. Едно пътуване, 371.
35 Вж. Баласчев, Г. Словенски надписи от югозападна България. – Минало, 5–6, 1913, 21, който е възстановил надписа по късен препис от 1874 
г. – АРМ, Б 2/5, тъй като по-ранните са били непълни, макар целият текст уж да е бил познат на братството.
36 Литературен архив. Т. VІ. Неофит Рилски – приписки в библиотеката му. С., 1976, 43.
37 Велева, Д. Едно пътуване, 371.
38 Писмо от 19 януари 1836 г. от манастирските стареи до Неофит Рилски в Габрово, в което се изпраща „надписът от надгробния камък на Хре-
льо“. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647.
39 В същото писмо от 19.01.1836 г. манастирските стареи уведомяват Неофит Рилски, че не могат да отговорят на неговите въпроси за миналото 
на манастира – кога е разорен, кога и от кого е обновен и т.н., защото не знаят нищо достоверно. Тогава те изпращат на Неофит преписи от всички 
по-важни рилски паметници – надписа от Хрельовата кула, от Крупнишкото и Сучавското евангелие, от кивота на св. Йоан Рилски и други, за да 
бъдат включени евентуално в изданието на житието на светеца. Вж. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647.
40 Снегаров, И. Принос, 36–38; Радкова, Р. Неофит Рилски и новобългарската култура. С., 1983, 110–111; Асенов, П. Неофит Рилски. С., 1983, 
127–131. 
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му бъдат изпратени „български старини“ и „описание на Рилския манастир“ във връзка с работата му41. Едва 
ли е необходимо да се отговаря откъде рилският монах е можел да вземе автентични „български старини“ за 
тази цел42. Но е известно, че се е отнасял напълно сериозно към подобни молби43, а поради това не бива да ни 
изненадва и предположението на С. Станимиров, че именно Неофит е авторът на Завета на св. Йоан Рилски, 
познат единствено по късен препис от ХІХ в.44

За съжаление, подобни съмнения съпътстват толкова много от по-старите рилски паметници, че вече 
е крайно необходимо да бъдат ясно произнесени от науката и публично обявени в обществото реалните 
отговори на някои въпроси, обслужвали националните ни чувства, в чийто изразител беше превърнат 
Рилският манастир. Защото родолюбието едва ли трябва да се крепи само на богатото историческо минало, 
процес, характерен за мисленето на ХІХ в., когато не е имало много други опори на националната гордост. 
А и древността на Рилския манастир не би пострадала от научната обективност, тъй като тази древност 
действително е извън съмнение и не се нуждае от митологизиране. От друга страна, въпросът дали Заветът 
на св. Йоан Рилски е писан през Х или ХІХ в., днес не стои като проблем извън строгите и непопулистки 
настроени научни среди, защото той отдавна е възприет в обществото като „безспорно“ историческо 
свидетелство за духовния престиж на светеца. Въпреки че този документ не само не е писан, но дори не би 
трябвало и да се предполага, че е писан от рилския светец45.

Същевременно не бива да се забравя, че нищо от тези спорни въпроси не омаловажава значението на 

41 Венелинъ, Ю. Избрани съчинения. Пловдив, 1938, 122.
42 От кореспонденцията на Неофит с В. Априлов и братя Мустакови, които посредничат в молбите на Ю. Венелин, става ясно, че са искани 
препис от хрисовула, народни песни и старинни монети, които Неофит е можел да намери. Той обаче известно време не отговаря на тези писма. В 
крайна сметка Неофит им изпраща една монета на Йоан Цимисхи и препис на хрисовула на Йоан Шишман. Снегаров, И. Принос, 36–38; Радкова, 
Р. Неофит Рилски, 113, 117. В събирането на монети Неофит ангажира и Захарий Зограф, който му дава пет монети, предполагайки обаче, че са 
латински. Вж. Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965, 377 (нататък БВМ); Янев, Я. Рилският манастир, 121. Преписът на 
хрисовула Неофит е направил в Копривщица, където епитроп Самуил му е донесъл оригинала на грамотата на 10 юли 1838 г. и си е тръгнал на 
15 същия месец. Шишманов, И. Нови студии от областта на Българското възраждане. – Сб. БАН, кн. 21, С., 1926, 99.
43 Асенов, П. Неофит Рилски, 128. Например по време на освещаването на новата църква в манастира той моли братята да се занимават с 
издирване на старини, въпреки че знае колко други грижи имат в момента.
44 Станимиров, С. Духовното училище в Рилския манастир. – ДК, кн. 9–10, 1942, 288–293, там и по-старата литература против автентичността 
на Завета. В негова защита вж. Дуйчев, И. Заветът на св. Иван Рилски. Предговор, съставителство и редакция В. Велинова. С., 2000, 12–14, 
35–60, с преглед на различните мнения. Вж. също Арсений. Св. Иван Рилски и неговият завет. С., 1996; Пенчева, С., Н. Николов. За преписите 
на Завета на св. Йоан Рилски. – Palaeobulgarica, 21, 1997, 3, 77–93; История на българската средновековна литература. С., 2008, 412, с преглед 
на мненията. Основателни доводи срещу автентичността на завета у Николова, Б. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. – СЛ, 
35–36, 2006, 144–166, с преглед на всички мнения до този момент.
45 Добрев, И. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. – Palaeobulgarica, ХХVІ, кн. 3, 2002, 11; Добрев, И. Свети Иван, 227–260; За про-
тивното мнение с литература вж. Николчев, Д. Заветът на св. Йоан Рилски като формално-правен старобългарски църковен паметник. – БМ, 
кн. 3–4, 1999, 57–72.

4. Страница от манастирската кондика. 1833–1887. АРМ, библ., рк. 2/1 5. Страница от манастирски поменик. 
1776. АРМ, библ., рк. 5/14
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Рилския манастир, тъй като неговата история през ХІХ в. действително е изпълнена с много други значими 
събития, превърнали го в най-популярния монашески център по българските земи. Днес може да се каже, 
че тези събития са били определящи и за духовните промени по онова време. Православните монашески 
центрове рядко играят такава важна роля в културната сфера. Но широката обществено-религиозна дей-
ност на монашеското братство, приносът на редица монаси в просветното и книжовното дело46 и най-вече 
активността на таксидиотите47 отреждат водещото място на Рилския манастир. За това спомага и запазе-
ният монашески манталитет да се съхраняват максимално строго старите традиции48. Тяхното спазване се 
възприема през целия ХІХ в. като своеобразно доказателство за манастирската „древност“. Но в очите на 
тогавашната интелигенция тази „древност“ се съизмерва преди всичко с манастирската библиотека49, коя-
то недвусмислено представя обителта като важен книжовен център от Средновековието, продължител на 
старобългарския църковен и книжовен живот50. През ХІХ в. тази библиотека е известна вече като една от 
най-богатите51. От различни места към нея редовно са били отправяни молби за ползване на книги или за 
тяхното преписване52. Наред с това много от монасите притежават свои книги, понякога в такова количество, 
което прераства в лични библиотеки53. В манастира се съхранява и една от значителните ръкописни сбирки, 
съдържаща 180 славянски ръкописа, създадени предимно в периода ХV–ХVII в.54 Тук се намира смятаната 
за най-голяма и най-добре комплектувана частна библиотека през Възраждането – тази на Неофит Рилски55. 
Той познава и поддържа кореспонденция с изявените радетели за възраждане на българската култура, ра-
ботещи във всички краища на българските земи, Влашко, Русия и Западна Европа, и сам участва активно в 
движението за просвета56. Неофит е сред основателите на първото българско училище в Габрово през 1835 г.,  
където заедно с братя Мустакови въвежда взаимоучителния метод57. По това време Рилският манастир е под-
помагал старопечатните български книги58, като издателите са разчитали на подкрепата на манастира отново 
най-вече чрез посредничеството на Неофит Рилски, който канел братята и събирал суми от тях59.

Тези примери са достатъчно показателни, че съхранените извори за манастирската история от ХІХ в. 
всъщност отразяват и историята на тогавашните обществени дела. Голяма част от тези извори са свързани 
и с водещото събитие в манастирския живот през 30-те – 40-те години на века – възникването на новата 
главна църква. Построяването на нов католикон невинаги е събитие, което може да впечатли историята. 
Изграждането на нова главна църква в Рилския манастир обаче се превръща в историческо събитие още по 
онова време поради обществената и надрелигиозна значимост на този монашески център. За съжаление, 
нито един извор не дава пълната картина на историята по построяването и изписването на църквата. Затова 
сведенията за нея трябва да бъдат търсени в различни източници. Сред тях най-много, макар и откъслечни, 
данни могат да се намерят във все още непубликувания документален манастирски архив. Една част от него 
се намира в манастира60, но останалата е разпиляна по време на неговото държавно управление61 в различни 

46 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 8–10. Вж. там и списък на монасите от манастира, допринесли за развитието на кни-
жнината и просветата.
47 Неофит Рылец. Описание, 43. С дейността на таксидиотите е свързано създаването на метоси в много краища на българските земи. Често 
метосите изпреварват появата на училища, църкви и библиотеки в градовете. Така по необходимост те изпълняват тяхната функция. Радев, И. 
Таксидиоти и таксидиотство по българските земи ХVІІІ–ХІХ век. В. Търново, 1996, 45.
48 Неофит Рылец. Описание, 124.
49 Григорович, В. Очерк, 126, 131.
50 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 8.
51 Григорович, В. Очерк, 106, 157–159, дава кратък опис на книгите и ръкописите в библиотеката на Рилския манастир през 1845 г. Вж. също 
Иванов, Й. Св. Иван, 121–128, с литература; Радкова, Р. Рилският, 46–48. Подробности у Христова, Б. Библиотеката, 32–51.
52 Радкова, Р. Неофит Рилски, 23. Такъв пример има във Враца, за където са поискани книги от манастира през 1824 г. Вж. Семеен архив на Хад-
житошеви. Т. І. С., 1984, 216. Използването на рилските ръкописи от читатели започва още през ХVІ в. Христова, Б. Библиотеката, 35.
53 Шишманов, И. Нови студии, 21, 461, 497; Радкова, Р. Рилският, 47–48. 
54 Христова, Б. Библиотеката, 36. Бройката на ръкописите, описани и публикувани от Е. Спространов, е 145. За поправките, по-пълното събиране 
и обработване на рилските ръкописи вж. Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. І. С., 1986.
55 Вълчанов, С. Влияния на руската духовна книжнина върху българските книжовници-възрожденци. – ДК, кн. 6, 1988, 27. Вж. и регистъра на 
библиотеката у Шишманов, И. Нови студии, 469–479.
56 Иречек, К. История на българите, 509–514, 532–539.
57 Григорович, В. Очерк, 130.
58 Погорелов, В. Опис на старите печатни български книги 1802–1877. С., 1923, 51–52, 70, 98. 
59 Радкова, Р. Обявления от 1835–1856, запазени в архива на НМ Рилски манастир за набиране на спомоществуватели. – Изв. НБКМ. Т. 7, 1967, 
110–113. 
60 АРМ, оп. 1. Архивът е разпределен в два фонда – манастирска кореспонденция и такава, свързана с Неофит Рилски. Анчев, А. Рилският ма-
настир. С., 1983, 40.
61 За този период: Енев, М. Рилският манастир. С., 1997, 516–521.
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културни ведомства и частни лица62 или изобщо не е оцеляла до днес. Друга пък е разпределена в архивите на 
рилските монаси от втората половина на ХІХ и началото на ХХ в.63 Затова архивът не може да бъде събран и 
възстановен в пълния си вид. Има няколко институции, които съхраняват части от тази документация, но все 
пак най-големи дялове извън манастира се пазят сега на две места – в Държавните архиви64 и в Националната 
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“65. За щастие, доста от документите са изследвани и публикувани. В 
превод са издадени голяма част от чуждоезичните документи, съхранявани в манастирските хранилища. 
Документацията за отношенията на манастира с официалната турска власт е събрана предимно от Д. Ихчиев 
и е издадена още през 1910 г.66 Към тази публикация обаче трябва да се подхожда с предпазливост, тъй 
като тя не само вече е остаряла, но и не е достатъчно прецизна67. Доста по-късно И. Снегаров публикува 
на няколко пъти гръцките документи на Рилския манастир68, а някои сведения за манастира се намират и в 
описите на турските документи69. 

Останалата част от манастирската документация е откъслечно проучена. Тя включва кондиката на мана-
стира, водена между 1833–1887 г.70, неиздадена до днес, няколкото манастирски поменика от ХVІІІ и ХІХ в.,  
които са частично публикувани71, официалната кореспонденция, която все още не е събрана, анализирана 
и публикувана72, частните писма и документи на монасите73, приписките, запазени по множество книги74 и 

62 Известна част от оригиналните документи, свързани с манастира, се намират например в архива на Васил Захариев. Вж. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, 
Архив на Васил Захариев.
63 Вж. например НБКМ, БИА, ф. 137 – Игнатий Рилски.
64 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1–1730, Архив на Рилския манастир.
65 Архивът на манастира се съхранява в НБКМ, БИА, ф. 65. 
66 Ихчиев, Д. Турските документи въ Рилския монастир. – Псп, 1907, 311–314; Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. С., 1910; 
Баласчев, Г. Рилският монастир и турските документи. – Преглед, кн. ІІІ, 1907, 152–158.
67 Дуйчев, И. Заветът, 31.
68 Снегаров, И. Гръцки документи на Рилския манастир. – ГДА, т. Х., 1960–1961; т. ХІV, 1964–1965; Бърлиева, С. Гръцките ръкописи в Рилския 
манастир. – СЛ, 25–26, 1991, 226–233.
69 Опис на турските документи за църковно-националната борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя в 
периода ХV–ХХ век. С., 1971; Турски документи за историjата на македонскиот народ. Т. V, кн. V, Скопjе, 1995.
70 Старата манастирска кондика е изгоряла в пожара през 1833 г., ако се вярва на сведенията в новата. Иванов, Й. Св. Иван, прил. 1. Новата конди-
ка е заведена от тогавашния игумен Йосиф и обхваща периода от 20 декември 1833 г. до 6 декември 1887. Захариев, В. Първото наше графично 
заведение – щампарница в Рилския манастир. – ИИИИ, кн. 4, 1963, 162.
71 Пазят се в манастирската библиотека. Христова, Б. Библиотеката, 46. Само най-старият от тях е проучен. Вж. Gergova, I. Das älteste Gedenkbuch 
des Rila-Klosters. – Bulgarian Historical Review, 1–2, 2009, 164–179.
72 Призив за това отправя още Иванов, Й. Св. Иван, 2.
73 Радкова, Р. Тефтер на риломанастирския епитроп Серафим от 1845–1846. – ИДА, кн. 12, 1966, 128–145.
74 Български старини, кн. І–ІІ, 62–68; кн. ІІІ, 36–38.

6. Страница от сметководния тефтер на Димитър Христов. Оригинал. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, архив на Васил Захариев 
7. Завещание на Коста Вальов. 15 май 1863. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, архив на Васил Захариев
8. Писмо от Неофит Рилски до Захарий Зограф. Оригинал. 1838. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, архив на Васил Захариев
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ръкописи75. Към тях трябва да се прибави кореспонденцията на редица личности, свързани с манастира. На 
първо място това са ефорите76, ктиторите на църквата77, а също така и зографите, участвали в изписването на 
стенописите, и техните архиви, доколкото са запазени78 или откриваеми днес79. Но не бива да бъдат подценя-
вани и архивите на останалите манастири, особено светогорските80, както и на всички по-изтъкнати дейци на 
Българското възраждане81, поддържали връзка с манастира, и най-вече с йеромонах Неофит Рилски. Разбира 
се, запазените документи, свързани с неговите разностранни дейности, са почти изцяло и нееднократно пуб-
ликувани82. Най-важно обаче остава неговото описание на манастира83. Този труд дълго време беше силно 
недооценен в изкуствоведската ни литература, макар че на практика представлява единственият по-подробен 
и сравнително достоверен извор за манастира. Там могат да се намерят сведения от всякакъв характер, без 
които проучването на главната църква на манастира би било на практика почти невъзможно. Засега е трудно 
да се уточни дали на неговата ръка принадлежи още едно описание на манастира, повтарящо в значителни 
пасажи публикувания му труд, но съдържащо и допълнителни сведения, свързани съвсем конкретно със съ-
битията около строежа на новата църква84. 

Също така важни са сведенията, оставени от други риломанастирски братя. Особен интерес представлява 
„Автобиографията“ на хаджи Агапий85, писана през 1865 г., както и многобройните му слова, съдържащи 
изключително ценна информация за събитията около изграждането на църквата и биографията на рилските 
монаси. Сред тези слова се намира още едно описание на манастира, писано през 1864 г. от Янко Кочев от 
Чирпан, ученик на х. Агапий Рилски86, което предхожда хронологично публикацията на Неофит Рилски, но 
не и първоначалното завършване на текста през 1860 г.87 От малко по-късно време е изданието на Игнатий 

75 Цонев, Б. Ръкописната сбирка в Рилския манастир. – БПр, 10, 1900, 89–97; Спространов, Е. Опис на ръкописите в библиотеката на Рилския 
манастир. С., 1902, допълнени и изправени у Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи в Рилския манастир.
76 Цанков, С. Нови данни за историята и уредбата на Рилския манастир. – ГСУ, б.ф., ХIII, 6, С., 1935–1936, 1–49; Кепов, И. Живот и дейност 
на Чалъковци. – НАБАН, сб. ІV, т. 4, а.е. 35.
77 НБКМ, БИА, ф. 592 – Тодор Доганов, НБКМ, БИА, ф. 782 – Георги Чалъков.
78 НХГ, папка Захари Зограф, папка Станислав Доспевски; НБКМ, БИА, колекция Самоков; Архив на Доспейския род в НАИМ. За част от него 
вж. Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф (НАИМ № 11) – съдържание и приложение. – ПИ, бр. 4, 2010, 9–14.
79 Например В. Захариев споменава за документи, свързани с Димитър Христов, които били предадени на проф. Б. Филов за публикуване, когато 
в 1936 г. в Археологическия музей постъпва папката Станислав Доспевски. Неизвестно как тези документи са били „загубени“ според автора. 
Вж. Захариев, В. Станислав Доспевски, 23, бел. 8. Всъщност те се намират в архива на Б. Филов в НБКМ, както посочва и Соколова, Д. Рисун-
ките на Доспевски – между Средновековието и Новото време. – ПИ, 1, 2001, 35, бел. 4. НБКМ, БИА, ф. 209 – Богдан Филов, специално а.е. 21, 
30, където се намират оригинални документи, свързани със зографите.
80 Например НБКМ, БИА, ф. 505 – Зографски манастир.
81 Из архива на Н. Геров. Писма, доклади и материали за възраждането на българския народ. Кн. 1–2. С., 1911–1914; Архив на Възраждането. 
Под редакцията на А. Страшимиров. Т. 1–2. С., 1908; НБКМ, БИА, ф. 148 – Аверки Попстоянов; ф. 70 – Салчо Чомаков; ф. 40 – Димитраки 
Тошев; ф. 652 – Смрикарови.
82 Архив на Н. Рилски – НБКМ, БИА, ф. 54; Материали за историята на Българското възраждане. – СбНУ, кн. ІІІ, 1890, 395–404; кн. ІV, 1891, 
621–641; Шишманов, И. Нови студии; Радкова, Р. 12 неизвестни писма на Н. Рилски. – ИДА, 25, 1973; Литературен архив, т. VІ; Снегаров, И. 
Принос; Арсений. Принос към биографията на Неофит Рилски. С., 1984, където е публикувана кореспонденцията на Неофит между 1830–1860.
83 Неофит Рылец. Описание болгарскаго священнаго монастыря Рыльскаго. С., 1879.
84 Текстът е озаглавен „Описание на българския свещен манастир Рилски“. НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198. Той следва почти дословно описанието 
на манастира от Неофит Рилски, като завършва със събитията около изгарянето на манастира през 1833 г. и строежа на новата църква, които 
обаче липсват у него. Заети са цели пасажи, понякога разместени при Неофит, с незначителни промени по смисъл и стил. Като източник са из-
ползвани произведенията на Вл. Граматик и Д. Кантакузин. Този текст е писан след 1853 г., тъй като в него се споменава описанието на манастира 
в „Московские ведомости“ от тази година. За да се приеме, че това е чернова на част от труда на Неофит, обаче пречат няколко неща. Макар 
в НБКМ да се съхранява ксерокопие от текста, дори само от начина на ксерокопиране и пагинацията му е видно, че оригиналът представлява 
подвързан ръкопис. Той съдържа 37 страници изложение и 10 страници бележки, или общо 47 страници. Текстът, изглежда, не отговаря и на 
почерка на Неофит Рилски. В него почти няма задрасквания, макар на някои места да има допълнена информация. А всичко това показва, че той 
най-вероятно не е чернова. Ако това е така, авторството му едва ли принадлежи на Неофит, тъй като накрая са разказани прекалено конкретно 
събитията около 1833 г., на които рилският монах не е присъствал лично и които пропуска по-късно в своя труд. Описанието обаче е част от 
архива на Неофит или поне така е заведено при приемането му в НБКМ. Разбира се, възможно е това все пак да е по-късно подвързан препис, 
правен за Неофит, на част от неговия труд, която с известна редакция и промени да е включена и в публикацията на неговото описание. Също 
така е възможно обаче това да е някое от описанията на манастира, за които знаем, че са били поръчвани от възрожденските дейци като Ю. Ве-
нелин например. Но ако авторът му не е Неофит, то неговото собствено описание ще е поне в половината си част „заето“ от това. По-надолу ще 
цитирам това описание единствено в частите, които се различават от текста на Неофит Рилски, означавайки го само със сигнатурата му в НБКМ. 
За еднаквите пасажи, в които няма смислови разлики, ще се придържам към публикацията на рилския монах.
85 Автобиографията заедно с две от словата е публикувана у Спространов, Е. Материали. Вж. също АРМ. библ., Инв. № 95/4/17 – автобиогра-
фия на Агапий. Ново и пълно издание на ръкописа без три от словата, публикувани по-рано, вж. у Методиева, Л. Агапий Рылский. С., 1998, с 
литература.
86 Методиева, Л. Агапий Рылский, 241–266. 
87 Някои пасажи при двамата автори са сходни, като например описанието на изображенията от големите куполи в църквата, но засега не може 
да се каже кой от кого е заимствал.
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Рилски88, в което се разглежда манастирската история, а не бива да се подценяват и множеството публика-
ции на Климент Рилец89, ползващ архивни материали и допринесъл много за изучаването на манастирската 
история от ХІХ в. 

Интерес представляват и публикациите от ХІХ в. в периодичния печат в Османската империя и Русия. 
През 1846 г. И. Богоров публикува в „Български орел“ кратко описание на манастира90. Отделни сведения, 
които нямат пряко отношение към главната църква, се появяват в „Български книжници“ и „Цариградски 
вестник“. В началото на ХІХ в. българската култура се ориентира към Русия, а у тамошните учени се появява 
интерес към съхраняване и възстановяване на българското културно наследство. Като част от тези връзки, 
Рилският манастир е смятан за богат източник и основа за възстановяването на българската история91. Пора-
ди това възниква интерес към него от страна на Русия, благодарение на което в руска среда се появяват доста 
публикации за манастирската история. Още в 1841 г. В. Априлов подчертава важната роля на манастира за 
духовния живот в страната през последните четири века92, а в 1845 г. споменава и някои паметници от кул-
турното наследство на манастира в книгата си, посветена на българските грамоти93. През 50-те години изли-
зат последователно две статии в сп. „Московские ведомости“, посветени на Рилския манастир, чийто автор 
се смята за неизвестен94. В тях се описват накратко неговото местоположение и история. Руският славист В. 
Григорович идва в манастира през 1845 г., а по-късно публикува своите впечатления от него95. За манастира 
споменават и Е. Голубинский96, Н. Воскресенский97, Архимандрит Филарет98, свещеник Пономарев99, В. Ка-
чановский100, А. Муравьов101, А. Хилфердинг102. Голям интерес представлява Рилската обител и за бележития 
чешки историк К. Иречек. Той я посещава за пръв път през 1880 г., когато се запознава с Неофит Рилски, а 
след неговата смърт на следващата година става и първият биограф на прочутия рилски монах. К. Иречек 
разказва за манастира и църквата в няколко свои книги103. Самоковецът К. Фотинов, издател на ежемесечното 
списание „Любословие“104, също е свързан с Рилския манастир105, на когото отделя малко внимание в своето 
„Общо землеописание“ през 1843 г.106 

След Освобождението на България Рилският манастир и околностите му стават любимо място за покло-
нение на редица български обществени дейци и писатели. С развитието на тогавашния периодичен печат се 
появяват някои разкази на манастирски поклонници, в които могат да се намерят ценни бележки и впечатле-
ния. Такива са например описанията на С. Бобчев107, И. Вазов108, С. Иванов109 и З. Стоянов110.

Популярността на манастира през ХІХ в., засвидетелствана например в 1860 г., когато А. Муравьов го 
нарича „Великая лавра славянского племени на Балканах“111, предизвиква интерес към него и от страна 

88 Едновременно е издадено на части в БЦПр, 1895, кн. 1, 12–31; кн. 2, 16–46; кн. 3, 3–19; кн. 4, 3–18; кн. 5–6, 3–26; кн. 7, 3–16; кн. 8, 3–26, и 
паралелно в отделна книга. Игнатий Рилски. Откъслек от историята на Рилския манастир. С., 1895.
89 Пълна библиографска справка за неговите трудове вж. в ДК, кн. 3, 1986, 14–18.
90 Български народен известник „Български орел“. Букурещ, бр. 2 от 10.09.1846.
91 Янев, Я. Рилският манастир, 122.
92 Априлов, В. Денница новоболгарского образования. Одесса, 1841, 83.
93 Априлов, В. Болгарскiя грамоты.
94 Обитель преподобного Ивана Рилского чудотворца в Балканских горах. – МВ, № 46, от 1853; Дополнительные известия о Рыльской обители 
что в Балканах. – МВ, № 64 от 1853 г. От един документ в архива на Рилския манастир се изяснява, че те са писани от П. М. Леонтьев. НБКМ, 
БИА, ф. 65, а.е. ІІА 5098.
95 Григорович, В. Очерк, 125–133.
96 Голубинский, Е. Краткий очерк, 92, 661.
97 Воскресенский, Н. Прп. Иоанн Рыльский, чудотворец болгарский. Москва, 1898.
98 Святые южных славян от Филарет арх. Черниговски. Санкт Петербург, 1894, 161.
99 Священник Пономарев. Болгарский Рыльский монастырь. – Чтения в обществе любители духовного просвещения. Кн. 9. Москва,1885.
100 Качановский, В. Памятники болгарского народного творчество. Вып. 1. Санкт Петербург, 1882. 
101 Муравьев, А. Сношения России с Востоком по делам церковным. Санкт Петербург, 1860.
102 Гильфердинг, А. Письма об истории сербов и болгар. Москва, 1855, 169–171.
103 Иречек, К. Княжество България. Т. ІІ. Пътувания. С., 1899, 618–653; Иречек, К. Български дневник, т. І, 232–246, 341–346; Иречек, К. Пътува-
ния по България. С., 1974, 692–715; Иречек, К. Рилският манастир. – Псп, ІV, кн. 18, 1885, 360–390; Иречек, К. История на българите; Jиречек, 
К. Историjа Срба. І–ІІ. Београд, 1978; Из архива на К. Иречек. Т. І–ІІ. С., 1953.
104 Иречек, К. История на българите, 534.
105 Като внук на баба Фота и чрез женския метох на манастира в Самоков. Вж. Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият 
манастир „Покров Пресвятия Богородици“ в Самоков. С., 2002, 59.
106 Фотинов, К. Избрани съчинения. С., 1943, 44.
107 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 597–631, 698–734.
108 Писано през 1892 г. Вазов, И. Великата Рилска пустиня. С., 1985.
109 Иванов, С. Зимна разходка. С., 1899, 69–94.
110 Стоянов, З. Пътуването на Фердинанд. С., 1889.
111 В книгата си „Сношения России с Востоком по делам церковным“. Вж. Дылевский, Н. Рыльский монастырь – великая лавра славянскаго 
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на много чуждестранни пътешественици, обикалящи пределите на Европейска Турция по онова време. В 
техните пътеписи, очерци и описания се срещат неоценими сведения за облика, реда и събитията там през 
ХІХ в. Сред тях интересна и важна е специалната част, посветена на манастира, от Джорджина Макензи112, 
сведенията на д-р А. Буе113, Дж. Баучер114, С. Веркович115, П. Джуркович116.

Освен тези извори определящи за проучването на рилския католикон са и многобройните веществени 
документи – надписите в манастира, църквата, по икони, стенописи и църковен мебелиар. Някои от тях са 
публикувани от Е. Спространов, Л. Стоянович117, Р. Радкова118, А. Василиев119, Д. Ковачев120.

племени на Балканах. – КМС, 3, 1986, 141.
112 Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, 118–129.
113 Френски пътеписи за Балканите. Т. ІІ. С., 1981, 398–400; Boué, А. La Turquie Europique. T. 3. Pаris, 1840, 462.
114 Джеймс Баучер съобщава от София. С., 1983.
115 Велева, Д. Едно пътуване, 363–385.
116 Световидь, бр. 46 от 25 април 1865 г. Отпечатък от вестника вж. в НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІ А 4841.
117 Стоjановић, Љ. Стари српски записи и натписи. Књ. І–VІ. Београд – Ср. Карловци, 1902–1926.
118 Радкова, Р. Възрожденски надписи от Рилския манастир. – ИИИ, 20, 1968, 201–217. 
119 Василиев, А. БВМ.
120 Ковачев, Д. Описание на светите мощи и други скъпоценни старини, намиращи се в българския Рилски манастир. Пловдив, 1911.
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ИСТОРИЯ

І. РИЛСКИЯТ МАНАСТИР ДО ХIХ ВЕК

1. Историята на манастира от основаването му до ХІV век

През Х в. в непристъпните гори на рилската планина, след дълги години на странстване, се оттегля от 
света една личност, за която историята знае малко, но предполага много. Това е най-известният отшелник121 
по българските земи, носещ името Йоан122. За него и за създадения вероятно преди смъртта му манастир е 
писано изключително подробно123. Познати са немалко жития124 и служби125, посветени на светеца, но све-

121 Според житията на светеца той е бил 6 месеца послушник в Руенския манастир, Осогово, където е приел монашески образ, преди да отиде 
в Рилската планина. За предположението, че Руенският е всъщност Бобошевският манастир „Св. Димитър“, вж. Иванова, В. Стари църкви, 
449–450; Спасова, В. Към въпроса за тълкуването на житията на Иван Рилски, 43. Разбира се, тези сведения са хипотетични, но светецът пър-
во трябва да е приел монашество, за да стане след това отшелник. Според различните мнения това е станало в един от манастирите – Курилски, 
Германски, Бобошевски. Вж. Варлаам. Св. Иван Рилски, 13; Кавдански, А. Рилскиятъ пустиножителъ Св. Иванъ. Дупница, 1933, 6; Нестор. По-
глед върху народното (Безименно) житие на св. Иван Рилски. – ДК, кн. 8, 1987, 8; вж. и мнението на Добрев, И. Свети Иван, 333, който резонно 
смята, че Йоан не е първият български отшелник.
122 За транскрибцията на името вж. Коев, Т. Св. Иван или св. Йоан. – СОЗ, т. ІІІ. С., 1999, 61–65. За хипотетичното му отъждествяване с Йоан 
Презвитер вж. Партений. Богослужебная последования, 14–23; Партений. Личността на св. Йоан Рилски. – ЦВ, бр. 37, 1961; Нестор. Препо-
добный Йоанн Рыльский. – ЖМП, 8, 1976, 38–43; Дуйчев, И. Рилският, 46, 197, 385–386, бел. 87. За легендата, че е брат на цар Петър (927–969) 
вж. Варлаам. Св. Иван Рилски, 15, с литература; Кавдански, А. Рилскиятъ, 7–9; Савинов, П. Българският светител св. Иван Рилски и неговият 
манастир. С., 1938; Гьозлиев, П. Рилският чудотворец и неговият манастир. Дупница, 1938; Клисаров, Г. Софийски легенди за св. Иван Рилски. 
– ДК, кн. 11, 1961, 10–16.
123 Библиографията по въпроса е огромна. Тук са дадени само по-важните обобщаващи трудове: Милетич, Л. Спомен от Рилския манастир. С., 
1902; Иванов, Й. Св. Иван; Киселков, В. Рилският; Дуйчев, И. Рилският; Радкова, Р. Рилският, където са дадени и по-важните изследвания до 
1972 г.; Радкова, Р. Историческата съдба на манастира през вековете. – В: Рилският манастир. С., 2000, 10–30, където може да се види по-
новата литература; Коева, М. Рилският манастир. С., 1995; Янев, Я. Рилският; Нешев, Г. Българските манастири. С., 2006, 45–64; Добрев, И. 
Свети Иван.
124 За тях: Иванов, Й. Жития на св. Ивана Рилски с уводни бележки. – ГСУ, и. фил. ф., 32, 1936, 1–108; Трифонов, Ю. Бележки върху известията 
за св. Ивана Рилски. – МПр, ХІ, 1939, 3–4, 77–112; Киселков, В. Св. Иван Рилски. Жития. С., 1940; Гошев, И. Трите най-стари пространни 
жития на преподобни Иван Рилски. – ГСУ, б. ф., ХХІV, 1948, 1–72; Златарски, В. Георги Скилица и написаното от него житие на св. Ивана 
Рилски. – ИИД, ХІІІ, 1933, 50–64; Милев, А. Гръцки жития на св. Иван Рилски. – ДК, кн. 10, 1976, 21–33; Ангелов, Б. Повествователни съчи-
нения за Иван Рилски в старобългарската литература. – ЕЛ, 32, 1977, 66–71; Киселков, В. Безименното житие на св. Ивана Рилски. – ИИД, 
14–15, 1937, 93–108; Нестор. Поглед върху скилицовото житие, 7–12; Райков, Б. Неизвестно проложно житие на Иван Рилски. – ЕЛ, 3, 1970, 
57–66; Христова, Б. Неизвестно стишно проложно житие за Иван Рилски. – Изв. НБКМ, 16 (22), 1981, 311–320; Иванова-Константинова, К. 
Две неизвестни старобългарски жития. – ЛИ, 1, 1977, 57–65; Иванова, К. Най-старото житие на Иван Рилски. – В: Медиевистика и културна 
антропология. С., 1998, 38-41; Стара българска литература. Т. ІV, Житиеписни творби. Съставителство и редакция К. Иванова. С., 1986; Ни-
колова, С. Проложни жития на св. Иван Рилски. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, 373–374; Γόνης, Δ. Ο Ὁσιος 
Ιωάννης o Ριλιώτης. Προλεγόμενα στα υμναγιολογικά ελληνικά κείμενα. Αθήναι, 1997; Гонис, Д. Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски. – СОЗ, 
т. ІІІ, С., 1999, 111–156; Тютюнджиев, И. Гръцкото житие на св. Иван Рилски от ХІХ век, 485–497; Гагова, Н., И. Шпадиjер. Две вариjанте 
анахоретског типа, 159–175; Томова, Е. Първото проложно житие, 479–491; Томова, Е. Болгарский святой Иоанн Рыльский (культ и агиогра-
фия). – В: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Sofia, 2008, 135–165; История на българската средновековна литература, 
411–412; Добрев, И. Свети Иван, на много места; Стефанов, П. Св. Йоан Рилски в огледалото на неговите жития. – В: Културното наследство 
на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 29–46.
125 Това са службите за 18 август – Успение на Йоан Рилски, 19 октомври – пренасяне на мощите от Средец в Търново, и 1 юли – пренасяне на 
мощите от Търново в Рилския манастир. За службите вж. Иванов, Й. Български старини, 345–368; Кожухаров, С. Служба за Успението на Иван 
Рилски. – В: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. С., 1979, 217–235; Кожухаров, С. Приносът на Димитър Канта-
кузин в развитието на химнографския цикъл за Иван Рилски. – СЛ, 15, 1984, 74–105; Иванова-Константинова, К. Неизвестни служби на Иван 
Рилски и Михаил Воин. – ИИБЕ, 22, 1973, 211–236; Томова, Е. Нови проложни стихове за Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Петка Търновска 
в руската ръкописна традиция. – СЛ, 18, 1985, 172–177; Суботин-Голубовић, Т. Служба светом Ивану Рилском у српском рукописном наслеђу, 
135–145. Преглед и основна литература за познатите до този момент жития и служби вж. у Попгеоргиев, М. Богослужебна прослава на св. Иван 
Рилски. Русе, 2001; История на българската средновековна литература, 445–446; Добрев, И. Свети Иван, на много места; Калоянов, А. Трите 
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денията за ранната история на манастира са забулени в не-
известност и остават изцяло хипотетични. В проложното 
житие от Стишния пролог се съобщава, че „мнозина въз-
ревнуваха добродетелното житие на светеца и пожелаха с 
него да живеят. Направиха църква126 в близката пещера и 
построиха манастир; а преподобният им беше началник и 
пастир.“127 Според сведенията на византийския протокуро-
палат128 Георги Скилица обителта е основана от последова-
телите на Йоан, чийто брой непрекъснато се увеличавал129, 
докато след време те „съградили молитвен дом, направили 
келии и изградили манастир“130. Скилица не посочва кон-
кретната година на това събитие, но дава косвени сведения 
по въпроса. Той разказва, че веднага след основаването на 
манастира отшелникът се затворил в близката пещера и в 
продължение на дванадесет години се отдал на подвиг, след 
което починал на 70-годишна възраст131. Тъй като годината 
на неговото раждане е неизвестна132, а мнозинството изсле-
дователи приемат, че светецът е умрял на 18 август 946 г.133, 
то, опирайки се на сведенията у Г. Скилица, се предполага, че манастирът е възникнал около 934 г.134 Смята 
се и че това е първата обител в българските земи, основана от отшелник без подкрепата на официалната 
власт135. Приемайки обаче новите данни, изнесени от И. Добрев, ще трябва да отнасяме основаването на 

най-ранни служби за Свети Иван Рилски. – Слово и образ, бр. 1, 2009, 37–49.
126 По повод на тази църква, която би трябвало да се намира на мястото на гроба на св. Йоан Рилски, Неофит Рилски отбелязва, че е многократно 
разрушавана и обновявана и макар днес да носи името на светеца, когато е била създадена през Х в., е носела друго име. Неофит Рылец. Опи-
сание, 17, бел. 1. Според Агапий Рилски тя е била посветена на „Рождество Богородично“. Методиева, Л. Агапий Рылский, 167; Нестор. Поглед 
върху народното, 5.
127 По превода на К. Иванова. Вж. Стара българска литература, т. ІV, 133; Иванов, Й. Жития, 52–57. Вж. също Неофит Рылец. Описание, 17, 
бел. 1, 19; Киселков, В. Св. Иван, 18. 
128 Сведения за Георги Скилица и неговите титли вж. у Иванов, Й. Жития, 8–9, 38–51; Милев, А. Гръцки, 24–25; Петкова, И. Житието на св. 
Йоан Рилски от Георги Скилица. – СОЗ, т. ІІІ. С., 1999, 104–110; Томова, Е. Пространното житие на св. Иван Рилски, 146–157. Най-подробно 
за него вж. Добрев, И. Каноните, 3–12; Добрев, И. Свети Иван, 14–59, 185–213. 
129 Гошев, И. Трите, 35; Киселков, В. Св. Иван, 29–30; Дуйчев, И. Рилският, 136; Нестор. Поглед върху скилицовото, 7–12.
130 Иванов, Й. Св. Иван, 24–25; Гошев, И. Трите, 36; Киселков, В. Св. Иван, 32.
131 Гошев, И. Трите, 37–38; Киселков, В. Св. Иван, 32. Добре известно е, че макар да е възприето в литературата, това сведение е изцяло хипоте-
тично, тъй като е агиографски модел, основан на библейския възглед за продължителността на човешкия живот (Пс. 89:10). Иванов, Й. Св. Иван, 
15; Иванов, Й. Жития, 47, 70.
132 Единственото житие, в което се посочва годината на раждане на Йоан Рилски, е писано от хилендарския монах Серафим с иждивението на 
хилендарския епитроп Иона в края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. Там се посочва 884 г., която се смята за произволна, защото противоречала на 
възприетото мнение, че животът на Йоан е продължил 70 години! Вж. Нестор. Гръцкото (хилендарско) житие на св. Иван Рилски, 4–8; Гонис, 
Д. Гръцки жития, 111–156. Обичайно се смята, че светецът е роден около 876 г. – вж. Иванов, Й. Св. Иван, 3; Иванов, Й. Жития, 26; Варлаам. 
Св. Иван Рилски, 12; Милев, А. Гръцки, 31–32; Пулос, П. Св. Иван, 51–52. У Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 23, са посочени 876–880 г. на 
базата на житията. Вж. също Oxford Dictionary of Byzantium. John of Rila. Vol. II, Oxford–New York, 1991, 1066. Светецът трябва да е роден около 
началото на Х в. според Добрев, И. Свети Иван, 335. 
133 Иванов, Й. Св. Иван, 15; Дуйчев, И. Рилският, 168; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 25; Анчев, А. Рилският, 10; Пулос, П. Св. Иван Рил-
ски, 459, с литература. Годината на смъртта е известна от руския Мазурински летописец от ХVІІ в., за който се смята, че е използвал българска 
хроника от Х в. Там годината на смъртта обаче е дадена към 19 октомври – деня на пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски в Търново. Вж. 
Нестор. Едно интересно руско летописно известие, 2; Нестор. Поглед върху народното, 4; Нестор. В кой ден, в кой месец, в коя година е починал 
св. Йоан Рилски. – СОЗ, т. ІІІ. С., 1999, 66–71, с литература; вж. също Поливянний, Д. Почитанието на св. Иван Рилски в Московска Русия. – СОЗ, 
ІІІ, С., 1999, 44–52, който казва, че е възможно не Мазуринският летопис, а извори, които са залегнали в него, да са дали началото на традицията 
смъртта на Йоан да се отнася в 946 г. Датата 18 август пък е известна само от Народното (Безименно) житие. Нестор. В кой ден, 66. Колкото и да 
е било своеволно, от съчетаването на информацията в двата извора се е възприело в литературата, че Йоан Рилски е починал на 18 август 946 г. 
– вж. Иванов, Й. Св. Иван, 15. Затова е логично, че тази дата най-накрая беше оспорена. Вж. Добрев, И. Свети Иван, 213–227, 419–482; История 
на българската средновековна литература, 410.
134 Игнатий Рилски. Откъслек, 5. Има различни мнения по въпроса. В. Иванова го датира най-общо преди 946 г. – Иванова, В. Стари църкви, 450. 
На основа 941 г., откогато се смята, че датира „Завет на св. Йоан Рилски“, повечето изследователи приемат, че манастирът е основан през 930 г. 
– Иванов, Й. Св. Иван, 15; Дуйчев, И. Рилският, 137; Пулос, П. Св. Иван Рилски, 360; Oxford Dictionary, 1066. Така се е мислело и през ХІХ в. 
НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4731; Неофит Рылец. Описание, 21. Това датиране важи само ако Заветът се приеме за автентичен. Иванов, Й. Св. Иван, 
38–39, 111, 131; Киселков, В. Рилският, 53, 120; Станимиров, С. Духовното училище, 292. Според Историята на йеромонах Спиридон (1792) 
манастирът е основан от цар Петър (927–969). Вж. Златарски, В. История, 52.
135 Радкова, Р. Историческата съдба, 14.
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манастира някъде около средата на Х в.136 Съществува и хипотеза, че той е възникнал през ХІ в. като основа 
на култа към светеца след неговата смърт, като се предполага, че обителта дори е имала статут на Лавра137.

Една легенда разказва, че манастирът е устроен първоначално някъде около Старата постница, под пе-
щерата, в която е живял и по-късно е бил погребан отшелникът138. За първоначалния му вид не са известни 
никакви достоверни сведения139. Скоро след възникването на манастира неговата история се разделя от тази 
на патрона му. Мощите на св. Йоан Рилски са пренесени в Средец140 някъде в периода между средата на Х в.  
и последната четвърт на ХІ в.141, във връзка с издигането на града в политическо отношение142. Вероятно от 
това време той е почитан като светец143 и би трябвало да е установен първият му празник, чиято дата евен-
туално може да е 18 август144.

136 И. Добрев смята, че може да се има доверие на сведенията на Г. Скилица. Следователно св. Йоан Рилски е живял по времето на византийските 
императори Константин VІІ Багренородни (912–959) и Йоан І Цимисхий (969–976). Затова годината на смъртта – 946, която той смята за плод 
на късни руски интерполации и логично нарича „хронологическо недоразумение“, трябва да бъде изместена поне с три десетилетия напред. До-
брев, И. Каноните, 11; Добрев, И. Свети Иван, 186, 213–227. Тълкувайки текста на житието на Скилица, И. Гергова смята, че И. Добрев греши, 
и приема, че светецът е бил съвременник само на Константин, а по времето на Йоан Цимисхий вече не е бил жив. Според нея светецът е починал 
малко преди 969 г. – Гергова, И. Култове на българските светци през Възраждането. Докторска дисертация. Ръкопис. С., 2004, 42. По въпроса 
вж. и История на българската средновековна литература, 410.
137 Николова, Б. Заветът на св. Иван Рилски, 154.
138 Неофит Рылец. Описание, 17, бел. 1, 19; НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4731; Иречек, К. Пътувания, 698. Местността около постницата е известна 
като „Белите келии“, вж. Иванов, Й. Св. Иван, 15, 25; Игнатий Рилски. Откъслек, 4; Иванова, В. Стари църкви, 450; Киселков, В. Рилският, 22, 
41; Анчев, А. Рилският, 14. Според Х. Христов там са открити останки от основите на манастира – Христов, Х., Г. Стойков, К. Миятев. Рилски-
ят, 12, 22. По сведенията на М. Енев в средата на 30-те години на ХХ в. там са извършени археологически разкопки. Открити са основите на 
стара църква, но документацията не е запазена – Енев, М. Рилският, 515. Според Г. Джингов манастирът възниква при „Белите келии“, а малко 
по-късно е преместен при постницата „Св. Лука“, вж. Джингов, Г. Археологически разкопки и проблеми. – В: Юбилеен вестник „Рилски мана-
стир“. С., 1981; Костова, Р. Манастирът, основан от св. Йоан Рилски, 120–128.
139 Неофит Рилски предполага, че манастирът е бил малък и с дървени здания. Според местно предание той е бил общежителен и се състоял от 
66 човека, живеещи в келии. Вж. Неофит Рылец. Описание, 23; Игнатий Рилски. Откъслек, 17; Иванов, Й. Св. Иван, 25; Додов, Н. Рилският, 
11; Анчев, А. Рилският, 14. Напоследък се приема, че не може да става въпрос за възникване на общежителен манастир, а за последователи на 
светеца, живели разпръснато в колиби. Вж. История на българската средновековна литература, 411.
140 Първоначално мощите са поставени в епископската църква. За такава обикновено се приема „Св. Георги“. Златарски, В. История, т. ІІ, 149; 
Милев, А. Гръцки, 28; Нестор. Поглед върху скилицовото житие, 8. Но според В. Иванова не може да се установи къде точно са били положе-
ни мощите, защото не се знае коя е била митрополитската църква по онова време. Вж. Иванова, В. Стари църкви, 438. През ХІV в. това е „Св. 
София“, а „Св. Георги“ е епископска през ХV в. След това мощите са пренесени в дървената църква „Св. ев. Лука“, намираща се на мястото на 
днешната баня, което узнаваме от сведенията на С. Герлах, а по-късно са положени в специално построената църква на името на светеца. Трифо-
нов, Ю. Бележки, 106–110; Иванова, В. Стари църкви, 437–439; Пулос, П. Св. Иван, 468–481. По въпроса вж. Добрев, И. Свети Иван, 355–381.
141 Според някои жития на светеца мощите му са пренесени по времето на цар Петър – преди 969 г. Стара българска литература, т. ІV, 129, 
131–132; Иванова-Константинова, К. Две неизвестни, 61. Това мнение се поддържа и от други автори – Иречек, К. Пътувания, 698; Милетич, 
Л. Спомен, 5; Иванов, Й. Св. Иван, 30–31; Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 185; Станимиров, С. Пренасяне на мощите на св. Ивана Рил-
ски в Средец. – Народен страж, 1931, кн. 19; Гошев, И. Трите, 19; Киселков, В. Св. Иван, 6, 87; Киселков, В. Изъ историята, 458; Дюлгеров, 
Г. Св. Иван Рилски, 36; Коева, М. Рилският, 18. Според В. Гюзелев, мощите са пренесени между 971–986 г. Вж. Гюзелев, В. Велико светило за 
целия свят, 23, бел. 9. Според И. Дуйчев, това е станало през 969–972 г. Вж. Дуйчев, И. Рилският, 191. Изключително находчиво тази хипотеза 
е отхвърлена от А. Милев. Вж. Милев, А. Гръцки, 26. Според П. Пулос, мощите са пренесени по време на управлението на Средец от Аарон и 
преди 976 г. Вж. Пулос, П. Св. Иван, 472. Всички изброени дотук хипотези отпадат, ако св. Йоан Рилски е живял по времето на императорите 
Константин VІІ Багренородни и Йоан І Цимисхий, както смята И. Добрев, основавайки се на сведенията у Г. Скилица. Добрев, И. Свети Иван, 
на много места. Тогава мощите му може да са стигнали в Средец най-рано в края на Х в. Вж. обаче Гергова, И. Култове, 42–43, със съмненията 
за тълкуването на И. Добрев и коментар на въпроса. Според Ю. Трифонов, мощите са пренесени точно в 1070 г., като целта на император Роман 
Диоген е да ознаменува своята предишна служба в тези области. Трифонов, Ю. Бележки, 106. Това е най-вероятната година и според И. Добрев. 
Вж. Добрев, И. Свети Иван, 12. Климент Рилец посочва 1075 г., а според В. Златарски, мощите са пренесени през 1071–1078 г. Вж. Климент 
Рилец. Животът, 10–11; Златарски, В. История, т. ІІ, 149. За всички мнения вж. и История на българската средновековна литература, 410; 
Манолов, Д. Хронологични бележки за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Рила в Средец. – Минало, 4, 2003, 15–23; Добрев, И. 
Свети Иван, 355–381.
142 Дуйчев, И. Рилският, 197. Според И. Добрев пренасянето е по поръка на византийската власт. Добрев, И. Свети Иван, 380.
143 Светецът не може да е бил официално канонизиран. Милев, А. Гръцки, 22. Много автори обаче свързват канонизирането на св. Йоан Рилски с 
пренасянето на мощите му. Подробно вж. Анчев, А. Рилският, 12; Спасова, М. Народно, 72; Петканова, Д. Старобългарска литература ІХ–ХVІІІ 
век. С., 1997, 332. Още по-неоправдано е да се смята, че след смъртта на светеца той е включен към преподобните от българската църква. За това 
вж. Матакиева, Т. Българският, 196. Напоследък се приема, че навлизането на книжнината за св. Йоан Рилски в българските минеи през ХІІІ в.  
слага начало на неговото честване от българската църква. История на българската средновековна литература, 411. Има и предположение, че 
св. Йоан Рилски е канонизиран на следващия ден след победата над византийците край Ихтиман (17 август 986 г.), сиреч на 18 август – деня на 
Успението на светеца, което само на пръв поглед изглежда находчиво. Калоянов, А. Трите най-ранни служби, 43–44. Според И. Добрев богослу-
жебното почитание към светеца датира от времето, когато мощите му са в Средец, което изглежда най-достоверно. Добрев, И. Свети Иван, 252.
144 Датата 18 август се свързва с Успението на светеца, но не е сигурно дали е възникнала в Средец, или е „пренесена“ там заедно с мощите му 
от Рила. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 15–17; Дуйчев, И. Рилският, 197–198; Пулос, П. Св. Иван Рилски, 465–467. През ХІХ в. рилските монаси са 
смятали, че този празник е известен по местно предание и само те са го празнували в манастира, а иначе общото честване е ставало на 19 ок-
томври, така както е записана паметта на Йоан в църковните календари. Кирил Рилски. Кратки спомени изъ миналия ми живот. С., 1931, 35. В 
писмо от 19 януари 1836 г. от манастирските стареи до Неофит Рилски в Габрово той е помолен в предстоящото издаване на службата на светеца 
да не включва празника на неговото Успение, за да не възникнат „прения“, защото „книгата ще види свят“, а самата служба ще си се празнува 
само в манастира по ръкописите. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647. Всичко това показва, че празникът не е добил гражданственост дори през 
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Докато житията дават сравнително богата информация, свързана със съдбата на мощите, то за историята 
на манастира между Х и началото на ХIV в. не се знае почти нищо. Познатите сведения са изцяло косвени и 
отдавна са предизвикали хипотезата, че манастирът постепенно е запустял след напускането на мощите145. В 
подобна насока може да се тълкува и житието, писано от Георги Скилица, който говори за манастира като за 
разрушен през ХІІ в.146 Тази хипотеза може би трябва да бъде реабилитирана сега147, когато вече е известно, 
че няма никакви доказателства за развитие на собствена книжовна дейност в Рилския манастир през ХI в., 
както смяташе И. Дуйчев148, тъй като глаголическият препис на Паренесиса на Ефрем Сирин, фрагменти от 
който са запазени и днес149, не е правен там150. 

Според мнозинството изследователи като следващо упоменаване на манастира трябва да се смята време-
то, когато се пренасят мощите на Йоан Рилски в Търново от цар Йоан І Асен (1186–1196) през 1194–1195 г.  
и се полагат в църквата, посветена на светеца в Трапезица151. По този повод би трябвало да е учреден пър-

ХІХ в. Тази дата обаче е известна от много спорното като датиране „Народно“ житие на светеца, за което още К. Иванова смята, че е писано в 
Средец. В текста му Йоан е определен над 80 пъти като „светец“ под различни форми, което говори за почитание към него и за установяването 
на празник. Иванова, К. Най-старото житие, 38–41. Вж. и Лепахин, В. „Народное“ житие св. Иоанна Рылского как авторское произведение. 
– Palaeobulgarica, ХХV, 4, 2001, 32. Но има и мнения, според които това житие би трябвало да датира от по-късно време. То е наречено „легенда“ 
от И. Добрев, според когото е продукт на „зрелия“ ХІV в. Вж. Добрев, И. Свети Иван, 33, 330–355. От това излиза обаче, че 18 август не може 
да се отнесе като произход нито към Рила, нито към Средец, а освен това датата на празника на св. Йоан в Средец става напълно неясна, като е 
трудно да се приеме и мнението на И. Добрев, че тя е 19 октомври (за това вж. по-долу).
145 За тази хипотеза вж. Иванова, В. Стари църкви, 439; Киселков, В. Рилският, 42; Киселков, В. Автентичен ли е, 21; Христов, Х., Г. Стойков, 
К. Миятев. Рилският, 12.
146 Иванов, Й. Св. Иван, 25; Иванова, В. Стари църкви, 451; Миятев, К. Рилският манастир. – Български турист, бр. 9, 1922, 134; Киселков, В. 
Безименното, 101; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 27.
147 Днес тази теза е позабравена, защото не е лансирана от двамата най-утвърдени изследователи на миналото на манастира – Й. Иванов и И. 
Дуйчев. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 17–18. Подробно в нейна защита вж. Киселков, В. Изъ историята, 459.
148 Дуйчев, И. Рилският, 164.
149 Христова, Б. Библиотеката, 34.
150 Още според Й. Иванов и Н. Дилевски, ръкописът е бил пренесен от друго място в манастира. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 31; Дылевский, Н. 
Рыльский монастырь, 53. Б. Христова и Б. Райков предполагат, че преписът е правен в Жеглиговския манастир, тъй като рилските листове са 
намерени в сборника „Андрианти“ на Вл. Граматик, който е писан там. Вж. Райков, Б., Б. Христова. Нови данни и резултати от проучването на 
славянската ръкописна сбирка на Рилския манастир. – КМС, 3, 1986, 131–132. Вж. и Велчева, Б. Глаголическият проблем и Рилските листове. – 
БЕ, 27, 1977, 456–460; Боjовић, Д. Српски Паренесиси св. Јефрема Сирина из ХІV века и однос према глагољској традицији. – В: Преводите през 
ХІV столетие на Балканите. С., 2004, 387–396.
151 Неофит Рылец. Описание, 18, 33–34, грешно посочва, че мощите са положени в църквата през 1215 г. По въпроса вж. Иречек, К. Пътувания, 
698; Иванов, Й. Св. Иван, 20, 31, 86; Климент Рилец. Животът, 13; Дуйчев, И. Рилският, 234; Анчев, А. Рилският, 15. В Драгановия миней 
от ХІІІ в. за тази църква се говори като за манастир. Иванов, Й. Жития, 14. В. Иванова смята, че това е най-голямата от разкритите търновски 
църкви, в която до абсидата има пристроено правоъгълно отделение – гробница. Вж. Иванова, В. Стари църкви, 476. Според Неофит Рилски 
църквата в Трапезица не е съществувала по негово време, защото е била превърната в джамия или, както се е говорило, тя е била запустяла и от 
нея личали само останки. Вж. Неофит Рылец. Описание, 34. Според епископ Нестор тази църква днес е най-запазена от всички средновековни 
търновски църкви, където още личала каменната ракла от дясната страна на солея, където е лежал ковчегът с мощите на светеца. Вж. Нестор. За 
празниците, 4. Всъщност тя се идентифицира с църква № 8 на Трапезица. Вж. Мавродинов, Н. Старобългарско изкуство ХІ–ХІІІ в. С., 1966, 89. 

10. Църква „Архангел Михаил“ в гр. Рила – архитектура 11. Църква „Архангел Михаил“ в гр. Рила – стенопис 
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вият празник на светеца, свързан вече с почитанието му в българската държава, който се отнася към 19 
октомври152. Както уверява архимандрит Климент Рилец, след това датата 18 август била забравена и на 
този ден само в Рилския манастир продължавали да честват паметта на светеца153. Независимо от тази не-
гова приумица, наистина от ХІІІ в. нататък името на св. Йоан Рилски се среща в преобладаващото число 
богослужебни книги под датата 19 октомври154, факт, който, между другото, отново поставя под съмнение 
съществуването на Рилския манастир по онова време. Пренасянето на мощите в Търново е описано в т.нар. 
„Първо проложно житие“155. В него се разказва за тържествената процесия, в която освен търновския патри-
арх Василий участва и игуменът на манастира Йоаникий заедно с монасите156. Някои учени обаче отдавна 
са предположили, че тук става въпрос за игумена на обителта в Средец, много популярна по онова време157. 
Това предположение е по-достоверно, защото е подкрепено не само от сигурното наличие на култ в Средец, 
но и от текстовете на житията, описващи или споменаващи пренасянето на мощите158. Освен това в най-ран-
ната запазена служба на светеца, възникнала в Средец159, Йоан се изтъква като „рилски светилник“, „просиял 
в Рилската планина“160, докато в новата служба, писана в Търново след пренасяне на мощите там, се казва 
„чудесна земна звезда, ти проблесна на запад в Средец...“161, което би трябвало да означава, че споменът за 
манастира в Рила постепенно е избледнял за сметка на този в Средец. В подкрепа на това е и споменаването 
в житията на Йоан Рилски много по-често на Средец, отколкото на другите топоними, свързани с него, което 
показва, че поне в съзнанието на средновековния българин от Втората българска държава този град се свърз-
ва със светеца162. Отново в защита на това мнение се явява и гробищната църква „Св. Архангел Михаил“ 
в гр. Рила, чиито стенописи датират от ХІІ в.163 Предполага се, че тази църква е принадлежала към местен 

За нея вж. Алексиев, Й. За светците – покровители на столичния Търнов. – ТКШ, т. VІІ, В. Търново, 2002, 412–414; Овчаров, Т. Българските 
манастири ХІІ–ХVІІ век. В. Търново, 2004, 49–51. Това е единствената манастирска църква на хълма и затова се смята, че в нея са били положени 
мощите. От разкопките, правени в нея напоследък, се изяснява, че тя е била част от манастирски комплекс с некропол. Обаче според сведенията 
на Б. Филов църквата „Св. Йоан Рилски“ се намира непосредствено зад митрополитската, където са правени разкопки още през 1917 г. Вж. Фи-
лов, Б. Археологически вести. – ИБАД, VІІ, 1919–1920, 132. Благодаря на проф. К. Тотев, че ми обърна внимание на тази публикация.
152 Почти всички изследователи погрешно смятат, че на тази дата са били пренесени мощите на светеца в София. Иванов, Й. Св. Иван, 16; Дуйчев, 
И. Рилският, 197; Дылевский, Н. Рыльский монастыръ, 25. Според Л. Милетич светецът бил починал на тази дата. Вж. Милетич, Л. Спомен, 
103. Тази грешка идва още от някои извори след ХV в., където датата 19 октомври е привнесена към пренасянето на мощите в Средец. Подробно 
вж. Нестор. Поглед върху народното, 6–7; Нестор. За празниците, 4; Нестор. За името на св. Йоан Рилски, 181–183. Правилно е посочена да-
тата и у Кожухаров, С. Старобългарски, 47; Радославова, Д. Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVІІ век. – СЛ, 
33–34, 2005, 247; Томова, Е. Болгарский святой Иоанн Рыльский, 135. Показателно е например, че средечката служба се отнася към 18 август, а 
не към 19 октомври, което сочи, че такъв празник все още не е установен, а службата датира във времето след пренасянето на мощите в Средец 
и преди полагането им в Търново. Освен това именно търновската служба се дава традиционно под дата 19 октомври. Вж. Попгеоргиев, М. Бо-
гослужебна, 41, с литература, който обаче не забелязва тези несъвпадения и повтаря грешката на останалите автори. Вж. и Ivanova, K. Anacoreti 
e fondatori di monasteri in Bulgaria. – In: Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. 3 serie, v. 1, Roma, 2004, 138–139; История на българската 
средновековна литература, 410. Но според И. Добрев, именно средечката служба трябва да се отнася към датата 19 октомври. Вж. Добрев, И. 
Свети Иван, 381 и нататък. Всичките ми опити да разбера на какви нови извори се основава авторът се увенчаха с неуспех. Затова приемам, че 
тук Добрев повтаря мнението на В. Киселков, а само като любопитно може да се определи хрумването му, че мощите на Йоан Рилски са били 
в църквата на евангелист Лука в Средец, който се чества на 18 октомври, откъдето според Добрев за честване на Йоан Рилски може да е била 
възприета датата 19 октомври.
153 Климент Рилец. Животът на св. Иван Рилски, 23.
154 Например в Драгановия миней и Норовия пролог от края на ХІІІ в., т.е. във Второ и Трето проложно житие, както и в Първо проложно житие 
с най-ранен препис от ХІV в. Вж. Иванов, Й. Български старини, 365; Стара българска литература, т. ІV, 548–549, 551; Попгеоргиев, М. Бого-
служебна, 23, с цитираната литература за житията.
155 Това е проложното житие от Стишния пролог. Разказът му е предаден в почти буквален вид в житието на Йоан Рилски от Патриарх Евтимий, 
но без да се споменава името на игумена. Вж. Киселков, В. Из историята, 459; Стара българска литература, т. ІV, 134, 148, 550–554. Другите 
източници, разказващи за събитието, вж. у Алексиев, Й. За светците, 412.
156 Иванов, Й. Св. Иван, 20, 31, 86; Дуйчев, И. Рилският, 234. 
157 В. Киселков изказва такива предположения на няколко пъти: Киселков, В. Безименното, 100; Киселков, В. Изъ историята, 458–459. Подобно 
е мнението и на Трифонов, Ю. Бележки, 99.
158 То е описано и в житието от Патриарх Евтимий и само се споменава в проложните жития от Драгановия миней и Норовия пролог от края на 
ХІІІ в. Стара българска литература, т. ІV, 131–132, 134, 148.
159 Иванов, Й. Български старини, 347–358. И. Добрев смята, че хипотезата за съществуването на най-ранна служба, възникнала през Х в. в Рил-
ския манастир, е несъстоятелна и тя всъщност е част от средешката. Добрев, И. Каноните, 10; Добрев, И. Свети Иван, 205.
160 Иванов, Й. Български старини, 349, 346, 358; Иванов, Й. Св. Иван, 16. Общо за службите вж. Кожухаров, С. Служба, 217–235.
161 Службата е позната по препис от ХІІІ в. Иванов, Й. Български старини, 358–367; Дуйчев, И. Рилският, 83.
162 Павлов, П. Връзката св. Йоан Рилски – Средец, Триадица, София. Възможност за богословско-историческа интерпретация. – БМ, кн. 3–4, 
1999, 52.
163 За датирането вж. Пенкова, Б. Образът на св. Патапий в новооткритите стенописи от ХІІ в. в гробищната църква в град Рила. – ПИ, бр. 1, 
2001, 9–12. Общо за църквата вж. Прашков, Л. Новоткрити стенописи от края на ХІІ – началото на ХІІІ век в гробищната църква в град Рила. 
(Предварително съобщение). – ПИ, бр. 3, 1998, 3–7; Прашков, Л. Нови открития в декорацията на средновековната църква „Св. Архангел Ми-
хаил“ в град Рила. – ПИ, бр. 1, 2001, 3–8. Авторът напълно свободно обвързва църквата с Рилския манастир. 
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манастир164, а това несъмнено сочи в голяма степен изместване на култовото внимание от Рилската обител 
по това време165. Впрочем добре известно е, че средновековната библиотека на манастира не е запазена166, 
факт, констатиран още от К. Иречек през 1880 г., когато той работи в манастира и не открива там нито един 
ръкопис отпреди 1470 г.167 А като се има предвид, че в действителност първият ръкопис, свързан директно 
с манастира, е четириевангелието, писано от монах Симеон през 1361 г.168, то липсата на книжовна дейност 
там преди ХІV в. е не само напълно вероятна, но и е поредно указание, потвърждаващо хипотезата за запада-
нето на Рилския манастир след напускането на мощите на св. Йоан Рилски. Така на практика единствените 
сведения за манастира до ХІV в. остават тези от грамотата на цар Йоан Шишман (1371–1393)169, в която се 
споменава, че манастирът е обдаряван от неговите предходници Йоан II Асен (1218–1241) и Калиман Асен 
(1241–1246)170. Дори да се приеме, че този документ не е фалшификат171, сведенията в него за миналото на 
манастира могат да се определят като изцяло хипотетични, защото се извличат от традиционна формула за 
грамоти, без реално историческо съдържание172, в която обичайно се споменават предходници на издаващия, 
за да се автентизира актът. Още повече че освен двамата са споменати общо и всички останали български 
царе173, а това е израз, характерен за средновековните схващания за царска власт174, чрез който се подчертава 
родовата принадлежност на Шишман към фамилията Асеневци175, което придава легитимност на неговото 
царуване176. И. Божилов, изследвал именно тази част от грамотата, в която се посочват дедите на Шишман, 
смята, че те не са споменати, за да се придобие популярност чрез обвързване с фамилията на Асеневци, 
а като потвърждаване на царското му достойнство, без генеалогична зависимост, доколкото се разбира от 
завоалираната формулировка на автора177. Не трябва да се подминава и фактът, че в случая не се споменава 
конкретно за по-стари хрисовули, които са показани на Йоан Шишман, а текстът е доста общ, като в него се 
говори само за цялото „достояние на манастира от деди и прадеди“178. Това сведение не се смята за аргумент 
за съществуването на по-стари рилски грамоти не само тук, но и в други изследвания179. Освен това е трудно 
да се намерят основания манастирът да е получил хрисовули, при положение че най-голямата му ценност – 
мощите на светеца, е била по това време в манастира в Търново180. И докато Йоан ІІ Асен би могъл да издаде 
хрисовул на Рилската обител, то за Калиман това е доста съмнително, тъй като той става цар по наследство 
на 7-годишна възраст и умира на 12, без да управлява, като властта несъмнено е била в ръцете на неизвестно 
днес регентство181. Следователно той не се е отличил с нищо182, за да бъде споменат от Йоан Шишман като 
негов прадядо, а единствената известна днес грамота, свързана с неговото име, е фалшива183. Така Калиман 
едва ли е най-подходящ пример, за да се покаже достойнството на Шишман като цар.

164 Пенкова, Б. Образът на св. Патапий, 12.
165 Сред запазените изображения няма образ на Йоан Рилски. Архитектурата на църквата все още не е проучена задоволително. Ясно е единстве-
но, че тя не е строена от протосеваст Хрельо, както предполага Н. Мавродинов. Вж. Мавродинов, Н. Старобългарско изкуство, 83.
166 Вж. Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 131–132.
167 Иречек, К. Български дневник, т. І, 244. Той намира единствено фрагментите от Паренесиса на Ефрем Сирин.
168 Мусакова, Е. Рилското четириевангелие от 1361 г. – В: 5-th International Hilandar Conference: Love of Learning and Devotion to God in Orthodox 
Monasteries. Београд-Columbus, 2006, 90–102. Ръкописът се съхранява в НБКМ № 31; Попгеоргиев, М. Богослужебна, 11.
169 Същото отбелязва и А. Анчев. Вж. Анчев, А. Рилският, 14–15.
170 Текстът на грамотата вж. у Иванов, Й. Български старини, 594–600. Превод у Киселков, В. Рилският, 125 и нататък.
171 Изцяло против неговата автентичност е В. Киселков. Вж. Киселков, В. Автентичен ли е, 1–41. Според Г. Баласчев, документът е препис от 
ХVІІІ в. Вж. Баласчевъ, Г. Златопечатното слово отъ царь Иванъ Шишманъ, дадено на Рилския мънастиръ. – Минало, кн. 4, 1910, 400–411. 
Само печатът е фалшифициран според други автори. Вж. Иванов, Й. Български старини, 594–596; Миятев, К. Съкровищницата, 318–320, Дуй-
чев, И. Рилският, 249. Според И. Гошев грамотата е законен препис от оригинала, правен през ХІV в. Гошев, И. Рилският хрисовул от 1378 г. 
Историко-палеографско проучване. – ГСУ, б.ф., ХХVІ, 1948–1949, 3–26. Независимо от И. Гошев до същото мнение достига и В. Мошин. Вж. 
Мошин, В. Да ли jе аутентична Рилска повељя цара Іована Шишмана. – ИЧ, ХVІ–ХVІІ, 1970, 275–299. Отделно вж. и Дуйчев, И. Рилската 
грамота на цар Иван Шишман. С., 1986; Божилов, И. Фамилията на Асеневци (1186–1460). Генеалогия и просопография. С., 1994, 228–229, 
437–438; Стоянов, В. Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи. С., 1991, 107–122.
172 Трифонов, Ю. Доклад върху труда на В. Киселков „Автентичен ли е Рилският хрисовул“. – сб. БАН, кн. LХХ, 1944, 46; Гошев, И. Рилският 
хрисовул, 22, с примери от други грамоти.
173 Киселков, В. Автентичен ли е, 7.
174 Дуйчев, И. Рилската грамота, 31.
175 Божилов, И. Фамилията на Асеневци, 19, 229.
176 Дуйчев, И. Рилската грамота, 39.
177 Божилов, И. Фамилията на Асеневци, 437–438.
178 Дуйчев, И. Рилската грамота, 39; Киселков, В. Автентичен ли е, 7; Гошев, И. Рилският хрисовул, 23.
179 Вж. например История на българската средновековна литература, 673.
180 Киселков, В. Автентичен ли е, 22.
181 Божилов, И. Фамилията на Асеневци, 104–105, с цитираната литература.
182 Дуйчев, И. Рилската грамота, 40.
183 Иванов, Й. Български старини, 606–618; Киселков, В. Автентичен ли е, 16; Дуйчев, И. Рилската грамота, 15.
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Независимо от всичко това, а и дори Рилският манастир да продължава своето съществуване до ХІV в., 
той определено вече не е център на култа към светеца и несъмнено губи своето значение184. Най-важната при-
чина за това е пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски в Средец185 и оформянето на манастир около тях186, 
което може да бъде смятано за официализиране на култа187 от византийската държава, донесло популярност 
на светеца сред висшите кръгове на църковната и светската власт188. В изворите от ХІ в. името на Йоан или 
на софийския манастир се споменават рядко189, което не гарантира, че култът все още не е бил достатъчно 
развит, защото съществува голяма вероятност липсата на сведения да се дължи на малкото запазени доку-
менти. Само така може да се обясни фактът, че сякаш изведнъж, дълго време след формирането на манасти-
ра190 и ползвайки обичайни агиографски аргументи191, самият управител на Средец – Георги Скилица, пише 
житие на Йоан още по време на престоя си там192. Това недвусмислено говори не само за вече развит култ 
към светеца, но свидетелства, че неговите мощи, дори и да не са били най-ценната реликва в града193, може 
би са започнали да придобиват такъв статут. Още повече че в Скилициевото житие Йоан Рилски е определен 
като „велик“, който „се слави твърде много сред постниците“194, което красноречиво показва неговата попу-
лярност. Безспорно Средец се превръща в средище на култа, тъй като там е съчинена богата химнографска и 
богослужебна прослава за светеца195. Мощите му пък, обичайно за Средновековието, стават обект на полити-
чески интереси, както показва пренасянето им в Естерхом (Остергом, сега Гран) след завземането на Средец 
през 1183 г. от унгарския крал Бела ІІІ (1172–1196) и съвсем скорошното им връщане196 през 1186–1187 г.197 

184 Все още в научнопопулярната литература се срещат абсурдни твърдения като това, че през ХІ–ХІІ в. манастирът станал „като плоден кошер“ 
и „бил пренаситен с монаси“. Вж. Бельов, Г. Рилският манастир. С., 2004, 131.
185 Напълно резонният въпрос на А. Милев – защо български цар със столица Преслав ще пренася мощи на светец в Средец, едва ли можеше 
да намери ясен отговор доскоро. Вж. Милев, А. Гръцки, 26. Градът придобива съществено значение след завладяването на българските земи от 
византийците, които на два пъти в края на Х и ХІІ в. го избират за средищен град на покорените територии. Гюзелев, В. Столиците на България. 
Средновековните и днешната. С., 2000, 39. Ако се следва това обяснение, трябва да се приеме, че мощите на светеца са били пренесени след 
падането на България и тук тезите на Ю. Трифонов и И. Добрев намират своето логично място. Вж. Добрев, И. Свети Иван, 330–419.
186 За него вж. Иванова, В. Стари църкви, 439; Иванова, В. Образи на царъ Петра в две старинни икони. – ИБИД, ХХІ, 1945, 99–115; Станими-
ров, С. Най-старият храм, 13; Киселков, В. Рилският, 33; Иванов, Й. Св. Иван, 19, бел. 1; Дуйчев, И. Рилският, 205–218; Златарски, В. Георги 
Скилица, 79.
187 Павлов, П. Връзката св. Йоан Рилски – Средец, 53; Пенкова, Б. Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква. – СЛ, 39–40, 2009, 164.
188 Вече изглежда безспорно, че Средец е първоначалното средище на песенно-поетичната възхвала към Йоан. Вж. Добрев, И. Каноните, 10; 
Добрев, И. Свети Иван, 381–419; Гергова, И. Култове, 43.
189 Единственото му споменаване е от края на ХІ в. в две писма на Теофилакт Охридски, от които е известно, че манастирът е имал спорове с 
епископа на Средец и е притежавал някаква царска грамота. Вж. Иванова, В. Стари църкви, 439. Според същия извор този манастир би трябвало 
да е бил ставропигиален. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 17–18. Според митрополит Симеон обителта е била подчинена на епископа на Средец. Вж. 
Митрополит Симеон. Писмата на Теофилакта Охридски, български архиепископ. С., 1931, 114; Киселков, В. Изъ историята, 459.
190 Предполага се, че църквата е строена между 967–1018 г. Станимиров, С. Най-старият храм, 10; според Й. Иванов още по времето на цар 
Петър в Средец е имало църква, посветена на светеца, а мощите му са пренесени в нея чак през 1097 г., като манастирът е формиран в началото 
на ХІІ в. Иванов, Й. Български старини, 345; Иванов, Й. Св. Иван, 7, 16, 18; Попгеоргиев, М. Богослужебна, 41. Според А. Милев църквата е 
строена, докато Скилица е бил управител на Средец, а тогава са пренесени и мощите там. Вж. Милев, А. Гръцки, 28. Подробно по въпроса вж. 
Добрев, И. Свети Иван, на много места.
191 Г. Скилица и Мануил І Комнин са били излекувани от мощите. Иванов, Й. Жития, 8; Киселков, В. Св. Иван, 20; Милев, А. Гръцки, 24; Нестор. 
Поглед върху скилицовото житие, 8, 10.
192 Според Иванов, Й. Жития, 9, житието е писано между 1166 и 1183 г. Най-общо се приемат 70-те години на века. Вж. Милев, А. Гръцки, 25; 
Нестор. Поглед върху скилицовото житие, 11; Гергова, И. Култове, 46–47. Авторката отбелязва несъстоятелността на предположението на И. 
Дуйчев, че житието е писано след като Скилица напуска Средец и се връща в Константинопол, защото това би означавало, че Вселенската патри-
аршия е включила рилския светец в своя календар, за което не само няма никакви потвърждения, но и не отговаря на тогавашните политически 
реалности, тъй като скоро след написването на житието българите се откъсват от Византийската империя и не е имало условия за задържането на 
подобен култ във византийска среда. За него вж. Дуйчев, И. Рилският, 56. Според В. Златарски житието е писано в Средец през 70-те години на 
ХІІ в. по настояване на Мануил І Комнин. Златарски, В. История, т. ІІ, 406; Златарски, В. Георги Скилица, 53; Милев, А. Гръцки, 25. Най-точно 
изглежда уточнението на И. Добрев, че житието е писано от Скилица в Сердика между 1163–1166 г. Добрев, И. Каноните, 5; Добрев, И. Свети 
Иван, 38.
193 Както смята И. Гергова. Вж. Гергова, И. Култове, 46.
194 Милев, А. Гръцки, 27.
195 Иванов, Й. Български старини, 347–358; Гошев, И. Трите, 6; Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи, 101; Иванова, К. Най-
старото житие, 38–41; Добрев, И. Свети Иван, на много места.
196 Подробно за пренасянето и връщането им вж. у Иванов, Й. Св. Иван, 19; Дуйчев, И. Рилският, 226–230; Дилевски, Н. „Великата лавра на 
славянското племе“ на Балканите и нейният основоположник св. Иван Рилски извън пределите на отечеството през Средновековието. – СОЗ, 
т. ІІІ, С., 1999, 32–43; Клисаров, Г. Софийски легенди, 10–16; Пулос, П. Св. Иван, 482–484; Бьодей, Й. Пренасяне на мощите на св. Иван Рилски 
в Унгария и връщането им обратно. – Кпр, С., 1940, 24–25.
197 Датата 6695 г., индикт пети е известна от „Първо проложно житие“. Вж. Стара българска литература, т. ІV, 133, което означава, че мощите 
са върнати между 1 септември 1186 и 31 август 1187 г. Трябва да се приеме, че мощите отново са поставени в същата църква, както се твърди в 
житието, макар В. Златарски да смята, че Средец е бил разрушен от унгарския крал през 1183 г. и кръстоносците от третия поход са го намерили 
в развалини – мнение, което не отговаря на запазените факти. Подходяща за преразглеждане е и неговата теза, че мощите са върнати, за да се 
предразположи българското население в региона. Вж. Златарски, В. История, т. ІІ, 423, 465–466; Дуйчев, И. Рилският, 229–231. Освен това не е 
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след сватбата на неговата дъщеря с новия византийски император Исак ІІ Ангел (1185–1195)198.
Явно от този момент значимостта на култа нараства още повече, защото, когато Йоан І Асен превзема 

Средец, той веднага пренася мощите на св. Йоан Рилски в Търново199, а според една хипотеза даже приема 
и неговото име във връзка с победата на българите в Тревненския проход, превръщайки рилския светец 
в свой личен покровител200. Така от отшелник с локално византийско почитание201 Йоан Рилски става 
общобългарски светец202. Логично на свой ред новата столица Търново и тамошният манастир би трябвало 
да са се превърнали в култов център на почитанието към Йоан Рилски за сметка на манастира в Средец203. 

Изводът от всичко това е ясен – развитието и съществуването на манастири в Рила, Средец и Търново, 
свързани с името на Йоан Рилски, трябва да се съотнася преди всичко с пътя на неговите мощи. Затова и ран-
ната история на рилския светец всъщност не е история на неговия живот, и в частност на Рилския манастир, 
а на съдбата и движенията на неговите нетленни останки. 

2. Манастирът по времето на Хрельо

Предполага се, че през ХIV в. манастирът е преместен в ъгъла, който се образува от реките Рила и Друшля-
вица204. Разположен е на естествено защитено и тясно място, вероятно според желанието на тогавашния 
феодален управител на тези земи – протосеваст Стефан Хрельо Драговол205. Смята се, че той възобновява 
манастира малко преди 1334–1335 г., когато издига там отбранителна кула206, посветена на св. Йоан Рилски и 

сигурно дали са върнати преди мира с българите от 1187 г. или след него, което би означавало съвсем друг вид политически акт. Пак Златарски, 
В. История, т. ІІ, 466. 
198 Изглежда по достоверно връщането на мощите да е свързано с тази сватба. Тя ознаменува мира между византийци и маджари от края на 1185 г.,  
а ритуалът е извършен най-рано в началото на 1186 г. Като зестра византийският император получава завзетите преди това от маджарите Морав-
ско и Софийско. Вж. Мутафчиев, П. История на българския народ. С., 1998, 213; Литаврин, Г. България – Византия в ХІ–ХІІ век. С., 1987, 331.
199 Стара българска литература, т. ІV, 544; Златарски, В. История, т. ІІІ, 85.
200 Лазаров, И. Политическа идеология на Второто българско царство ХІІ–ХІІІ в. В. Търново, 2003, 83–99.
201 Пенкова, Б. Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква, 164–165.
202 История на българската средновековна литература, 445.
203 Най-късно до ХV в. манастирът в Средец е унищожен заедно с църквата. Има различни мнения за мястото, където се е намирала църквата. За 
тях вж. Иширков, А. Град София през ХVІІ век. С., 1912, 27; Климент Рилец. Животът, 10–11; Иванов, Й. Св. Иван, 7, 16, 19; Иванова, В. Стари 
църкви, 439; Милев, А. Гръцки, 28–29; Киселков, В. Св. Иван, 7.
204 Запазените сведения са противоречиви по въпроса кога е преместен манастирът. Според Вл. Граматик и Д. Кантакузин протосеваст Хрельо е 
издигнал „из основи“ цялата обител. Стара българска литература, т. ІV, 384, 159. На тази база повечето изследователи свързват появата на ма-
настира на това място с Хрельо. Иванов, Й. Св. Иван, 31; Миятев, К. Рилският, 134; Климент Рилец. Животът, 17; Климент Рилец. Възгледи на 
един гръцки писател за св. Ивана Рилски и неговия манастир. – ДК, кн. 9–10, 1946, 22; Христов, Х., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 12; Праш-
ков, Л. Хрельовата кула, 9; Радкова, Р. Рилският, 10; Радкова, Р. Историческата съдба, 14; Анчев, А. Рилският, 5. Обаче Н. Рилски се основава 
на устно предание, според което още по времето на Йоан манастирът е бил преместен на сегашното му място. Тук са били изградени монашески 
жилища и е организиран същинският манастир, защото мястото при Старата постница не е позволявало да живеят много хора. Неофит Рылец. 
Описание, 19–20, 30. Вариант на тази легенда е версията, че манастирът е преместен при постницата „Св. Лука“ и след това на днешното му мяс-
то, докато Йоан е бил жив. Варлаам. Св. Иван Рилски, 78, 80; Кавдански, А. Рилскиятъ, 16–17. При археологическите разкопки там, проведени 
през 70-те години на ХХ в., пък се стига до заключение, че църквата „Покров Богородичен“ е строена върху по-стара постройка, датираща от ХІ в.  
Вж. Донкова, М. Стенописите в църквата „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“. Актуално състояние и реставрационни пробле-
ми. – ПИ, бр. 4, 2010, 51, с цитирания документ. В. Иванова обаче не е съгласна с тази легенда, тъй като според нея в житието на Г. Скилица се 
говори, че първоначалният манастир е бил разрушен и съграден отново на същото място, а не е местен приживе на светеца. Иванова, В. Стари 
църкви, 451. В друго предание от ХІХ в. се смята, че манастирът е изместен през ХІІ в., защото е сринат от лавина и само е бил обновен през 
ХІV в. от Хрельо. Вж. Игнатий Рилски. Откъслек, 5 и Петрова, М. Интерпретацията на „паладио мотив“ в Рилския манастир. – Год. ВИАС, 
1988–1989, т. 34, св. ІІ, 336. Към това предание се придържа донякъде Додов, Н. Рилският, 11, който смята, че манастирът е местен няколко 
пъти, докато през ХІІ в. е установен на сегашното му място. Подобно е мнението на Т. Овчаров, който допълва, че вече след като е преместен на 
сегашното му място, манастирът отново е бил унищожен и възстановен по-късно от Хрельо. Овчаров, Т. Българските манастири, 86; същото и 
у Николов, Б., М. Манолов. Огнища на българщината, 125. В извор от 1853 г. се казва само, че манастирът съществува от ХІІ в. Вж. Обител, 4.
205 Имената Стефан и Драговол са известни само от надгробната му плоча. В другите извори сръбският феодал е наричан Хрельо или Харитон. 
Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 35, бел. 2. За него вж. Неофит Рылец. Описание, 23; Jиречек, К. Историjа срба, I, 265, 280, II, 10; III, 29, 30, бел. 2, 37; 
Дуйчев, И. Рилският, 243; Иванов, Й. Св. Иван, 31–35; Прашков, Л. Хрельовата кула, 9–10, 105–106, бел. 3; Прашков, Л. Хрелева башня, 147–171; 
Динић, М. Реља Охмућевић – Историjа и предање. – ЗРВИ, ІХ, 1966, 96; Византиjски извори за историjу народа Jугославиjе. VІ. Београд, 1986, 
321, 323, 329–330; Ћирковић, С. Хрељин поклон Хиландару. – ЗРВИ, ХХІ, 1982, 103–117; Историjа српског народа. Т. І. Београд, 1981, 502–503, 
508–510, 517–518; Ђорђевић, И. Зидно сликарство српске властеле. Београд, 1994, 15–19, 206, бел. 96, тук и за титлите му; Bartusis, М. Chrelja 
and Momčilo, 201–221; Матанов, Х. Югозападните български земи през ХІV век. С., 1986, 32–35; Ferjaničić, B. Stefan Dusan i srpska vlastela u delu 
Jovana Kantakuzina. – ЗРВИ, ХХХІІІ, 1994, 177–191. Любителите на лирическата научна проза могат да видят и Драгова, Н. Старобългарската 
култура. С., 2005, 293–338 – за Хрельо, надгробният надпис и съпругата му.
206 Неофит Рылец. Описание, 24; Прашков, Л. Хрельовата, 105, бел. 2, с литература. Въпросът за правилното разчитане на годината и предпола-
гаемия индикт в надписа от Хрельовата кула все още е отворен. Вж. Куюмджиев, А. За датирането на кулата, църквата и надгробната плоча 
на Хрельо в Рилския манастир. И още нещо. – ПИ, бр. 3, 2005, 30–36. Най-новото проучване за Хрельовата кула е на Kirin, A. Contemplating the 
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Богородица Осеновица207. Изглежда, тя е строена върху основите на по-стара сграда208. Предполага се също 
така, че кулата е трябвало да служи за негово убежище в случай на нападение, а параклисът на последния 

Vistas of Piety at the Rila Monastery Pyrgos. – DOP, 17, 2007, 95–138. 
207 В късните извори параклисът от последния етаж на кулата се нарича „Преображение“, което трябва да се приема като преименуване през  
ХVІІІ в. Неофит Рылец. Описание, 83; Прашков, Л. Хрельовата кула, 107, бел. 8. Най-вероятно параклисът е бил посветен на св. Йоан Рилски, 
ако съдим по сцените от неговото житие, илюстрирани там. Ђорђевић, И. Зидно, 98, 136–137. Проблемът с наименованието „Богородица Осе-
новица“ обаче все още не е решен. Някои автори предполагат, че това е името на чудотворната икона на Богородица, която днес се съхранява в 
католикона. Милетич, Л. Спомен, 8; Милетич, Л. Рилският, 108; Иванов, Й. Св. Иван, 34; Киселков, В. Безименното, 103; Архимандрит Николай. 
Рилската света обител. – ДК, кн. 7–8, 1970, 42. Това е възможно само ако се приеме, че иконата е дар от Мануил Комнин. За тази легенда вж. 
Неофит Рылец. Описание, 25. Доводите против нейната достоверност у Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 193–228, където се 
доказва, че иконата е дар от Мара Бранкович и следователно не може да е била в манастира още през ХІV в., за да „даде“ името си на кулата. Не 
е известен и извор преди ХІХ в., в който тази икона да е наречена „Осеновица“. Обаче Иречек, К. Пътувания, 700, твърди, че през ХІХ в. тя се е 
намирала за известно време в параклиса на кулата, откъдето става възможно тогава да е била създадена тази легенда, като заради местонахожде-
нието ѝ към иконата е „привнесено“ името „Осеновица“. Има и други версии за значението на това име. Според Е. Спространов това е името на 
църквата, построена още по времето на Йоан Рилски, където той по-късно е погребан. Спространов, Е. Два надписа в Рилския монастир. – Псп, 
св. 8–9, 1901, С., 1902, 802. За другите версии вж. Неофит Рылец. Описание, 24–25, бел. 1; Дуйчев, И. Осеновица-Асеновица. – В: Сборник в чест 
на А. Балан. С., 1955; Киселков, В. Безименното, 102–103. Г. Баласчев и Л. Прашков смятат, че така се е казвала църквата, построена от Хрельо, 
което не е вярно. Баласчев, Г. Словенски надписи, 42; Прашков, Л. Хрельовата кула, 11. Това мнение е отхвърлено още у Kirin, А. The Cult of the 
Mother of God Осеновица. – ПИ, извънреден брой, посветен на проф. Е. Бакалова, 1998, 25–31, където се доказва местният произход на наимено-
ванието. Има и хипотеза, че то е свързано с местността Осеново, при сегашната църква „Св. Лука“. Иванов, Й. Св. Иван, 11, 33–34. Други автори 
пък смятат, че местността с това име е разположена близо до днешното с. Осеново. Киселков, В. Безименното, 103; Енев, М. Рилският, 48, бел. 
14. Нелепа е версията, че „Осеновица“ е някоя прочута икона, чийто зограф е носел името „Осен“. Бельов, Г. Рилският, 134. Най-вероятно обаче 
посвещаването на кулата трябва да се свърже с името на рилския светец и някакво специално почитание към Богородица, което може да е местно 
или да е свързано с Хрельо. 
208 Според М. Енев през 1991 г. С. Устинов прави разкопки, от които се установява, че кулата е строена върху по-стара сграда, но не се знае кои 
части са доизграждани, защото през 1904 г. кулата е възстановявана от земетресение, според указанията на комисията, като „се наподоби старата 
мазилка и градеж на оригиналния първоначален строеж“. Вж. Енев, М. Рилският, 117 и цитирания от него документ – АРМ, а.е. 1127. При съ-
щите разкопки в приземния етаж на кулата е открит и кладенец, копан преди нейния строеж, който е служил за набавяне на вода при обсада. Вж. 
Николова, С., С. Устинов. Кладенец в Хрельовата кула. – ИИМК, кн. 12 (за 2005), 2006, 181–186. В този контекст е важна хипотезата, че Хрельо 
само доизгражда отбранителната кула, която е била на това място отпреди идването му в манастира. Останките ѝ се датират от Г. Веленис общо 
между края на ХІ и началото на ХІІІ в. Ако се доверим на това, трябва да се приеме версията, че манастирът е преместен на сегашното му място 
преди идването на Хрельо, а това би било и първото по-категорично указание, че той е съществувал поне до края на ХІІ в. Тези сведения под-
крепят и тезата на Г. Джингов, според когото на същото място е имало по-ранни постройки, преди там да бъде пренесен манастирът през ХІV в.  
от Хрельо, като авторът не уточнява дали става въпрос за манастирски сгради, или за нещо друго. Вж. Джингов, Г. Нови данни за строежа на 
Рилския манастир. – МПК, кн. 5, 1981, 21.

12. Хрельовата кула. 1334–1335 13. Хрельовата кула – интериор. 1334–1335
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ѝ етаж – за негов мавзолей след смъртта209. На практика сведенията за нейното издигане представляват и 
единствените указания за това какви сгради е съдържал манастирът в началото на възобновяването си, макар 
някои автори да се впускат в необосновани предположения по въпроса. Р. Радкова смята, че кулата е била за-
обиколена от сгради, разположени в неправилен многоъгълник210. А според М. Енев манастирът е имал дър-
вено крило от север, открит двор, обграден от дървета (sic!) и каменен зид от изток211. Всъщност нито един 
извор не описва някакви други сгради, освен кулата и построената по-късно църква212. Единствено в разказа 
на Вл. Граматик има сигурно, макар и косвено, указание за наличието на манастирски сгради през ХІV в.213 
Обаче неговото описание, както и сведенията на Д. Кантакузин не могат да служат за ориентир точно как е 
изглеждал манастирът по това време214. Само К. Иречек изказва логичното предположение, че кулата, като 
сграда за охрана, най-вероятно е била на ъгъла на манастира215 или е била опора на вратата, но в следващите 
векове се е озовала в манастирския двор216. Освен това кулата трябва да се е намирала на северната страна, 
тъй като отходните ѝ части са от север, а е логично те да са били извън манастира. 

209 Томовић, Г. Морфология кириличких натписа на Балкану. Београд, 1974, 58–59; Ђорђевић, И. Зидно, 83. Смята се, че това е първоначалното 
предназначение на параклиса. Обаче след издигането на католикона тази идея е изоставена и Хрельо е погребан в него, защото вече е бил замо-
нашен. Баласчев, Г. Словенски надписи, 22.
210 Радкова, Р. Рилският, 10. Тя споменава, че цитира Дуйчев, И. Рилският, 245, но всъщност у Дуйчев не се казва такова нещо, затова приемам, 
че хрумването е нейно.
211 Енев, М. Рилският, 113. Авторът смята, че манастирът е разположен на това място преди идването на Хрельо, и описва вида на сградите от 
преди ХІV в.
212 Христов, Х., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 23; Ђорђевић, И. Зидно, 29, 52. 
213 Коментирайки възобновяването на манастира през ХV в., Владислав казва, че тримата братя намерили „всичките манастирски здания съвър-
шено съборени“, а след това „пак въздигнаха всичките от основи“. Стара българска литература, т. ІV, 384.
214 Стара българска литература, т. ІV, 384, 159. Само с голяма предпазливост може да се предполага, че през ХV в. сградите са издигнати точно 
върху основите от ХІV в., въпреки твърдението на Вл. Граматик. Пак там, 384. 
215 Така мисли и Милетич, Л. Рилският, 108.
216 Иречек, К. Български дневник, т. І, 235; Иречек, К. Пътувания, 700. Тук обаче не е напълно ясно дали авторът има предвид манастира от ХІV в.  
или преустройството му през ХVІІІ в. 

14. Ктиторски надпис за строежа на Хрельовата кула. 1334–1335 
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С името на Хрельо са свързани още два ключови паметника, които дават косвена информация за възобно-
вяването на манастира. Това са манастирският католикон, чието издигане и украса, според единствения, ма-
кар и късен извор от ХVІІІ в., е завършено на 27 декември 1342 г., и надгробната му плоча, от чиито запазени 
части излиза, че най-вероятната дата на смъртта му е декември 1342 г.217

Посочените паметници маркират достатъчно красноречиво присъствието на Хрельо в Рилския манастир, 
за да могат да се изяснят причините, поради които той възобновява обителта. По всичко изглежда, че именно 
след битката при Велбъжд (1330)218, а не по друго време219, запустелият тогава манастир на свети Йоан220 
влиза в териториите на разширяващата се сръбска държава. По това време Хрельо е васал на Стефан Урош 
ІІІ Дечански (1322–1331) и командва сръбския отряд, разположен в Македония221, с което най-вероятно тряб-
ва да се свърже и неговата поява в земите около манастира222. Построяването първо на кулата, най-вероятно 
в 1334–1335 г., ясно показва, че възобновеният манастир е притежавал характеристиките на преден пост в 

217 За историята и грешките при датирането на тези паметници вж. подробно Куюмджиев, А. За датирането, 30–36, с литература.
218 За нея вж. Марjановић-Душанић, С. Свети краљ. Београд, 2007, 287–308, с литература.
219 Има различни мнения за времето, когато манастирът минава в пределите на Сърбия. След битката при Велбъжд отнасят това събитие Го-
лубинский, Е. Краткий очерк, 92; Иречек, К. Пътувания, 700; Милетич, Л. Рилският, 108; Ђорђевић, И. Зидно, 163. Обаче според Баласчев, 
Г. Словенски надписи, 21, 42, сърбите са владеели тази местност още през 1282–1283 г. при покоряването на Пиянец. Действително източната 
сръбска граница при Милутин и Душан се различава много малко. Вж. картата у Матанов, Х. Средновековните Балкани. С., 2002, приложение. 
Но ако манастирът е бил в Сърбия още от времето на Милутин, то остава неясно защо е възобновен едва по времето на Хрельо. Според Х. Мата-
нов битката при Велбъжд, въпреки своята важност, не носи териториални разширения на Сърбия, тъй като завзетите градове веднага са отнети 
от Андроник ІІІ. В същото време авторът приема, че битката дава тласък на сръбското разширение в региона. Вж. Матанов, Х. Югозападните, 
13. Всъщност при своя поход Андроник ІІІ напада територии, които вече са подвластни на сърбите и завзема градове, които нямат нищо общо 
със земите около манастира. Вж. Томоски, Г. Бележки по повод военниот поход на Андроник ІІІ во Македониjа во 1330 г. – ГЗФФУС, ХVІ, 1964, 
41. Освен това походът явно датира малко преди битката при Велбъжд, а след нея Стефан Дечански си възвръща градовете много леко. За това 
у Динић, М. За хронологиjу Душанових осваjања византиjских градова. – ЗРВИ, 4, 1956, 7. Според В. Джорович измененията в границите след 
битката са минимални и обхващат пограничните територии, което изглежда най-вероятно и подсказва, че преди битката манастирът може да се 
е намирал в българската гранична територия. Вж. Ђоровић, В. Историjа срба. Т. І. Београд, 1989, 187–188. В своя по-късен труд и Х. Матанов 
отбелязва вече, че след Велбъжд Сърбия няма „особени териториални придобивки“, което предполага вече наличието на такива. Известно е 
също, че Велбъжд е бил в сръбска територия преди битката. Матанов, Х. Средновековните, 305; Томов, Т. Към въпроса за Велбъждската битка. 
– Анамнеза, бр. 3, 2006, 1–17, с карта на българо-сръбската граница след битката.
220 Така е наричан манастирът през ХV в. от Вл. Граматик и Д. Кантакузин.
221 Иречек, К. История на българите, 313. Формулировката на автора е прекалено обща. По-вероятно тук става въпрос за командване на войска, 
разположена в завладените до този момент територии в източните части на Македония. Появата на Хрельо в региона е засвидетелствана още през 
1327–1328 г., когато той е изпратен в помощ на Андроник ІІ. Подробно за това: Матанов, Х. Средновековните, 304.
222 По-логично изглежда именно като най-силния военачалник в региона, Хрельо автоматично да е получил за управление новозавладените земи 
още от Стефан Дечански веднага след сръбската победа при Велбъжд.

15. Ктиторски надпис за строежа на Хрельовата кула. 1334–1335
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новозавладените територии223. На фона на бързите и значителни сръбски завоевания в Македония от 1332–
1334 г., в които Хрельо несъмнено е участвал, това би било напълно логичен ход за осигуряване на част от 
източната сръбска граница. В този акт прозира и безспорната му политическа ориентация, което неизбежно 
налага окончателно да се преразгледа приписваният му сепаратизъм, на чиято база в българската литература 
се е подчертавало нееднократно, че той обновява манастира като независим владетел224. Сведенията в запа-
зения надпис от Хрельовата кула също сочат категорично, че той я издига като подчинен на Стефан Урош ІV 
Душан225 (1332–1355) – факт, който не се нуждае повече от националната ни риторика, въпреки че именно в 
периода на неговото царуване действително нараства локалният сепаратизъм в Сърбия226. 

И тъй, Хрельо е сърбин. Васал на стария сръбски крал, васал и на неговия амбициозен син. Управител в 
новозавладени територии, където трябва да бъде наложена нова, много по-агресивна държавна воля, оста-
вила своя отпечатък и върху историята на Рилския манастир. Любопитното е, че този политически нюанс 
в действията на Хрельо, „убягващ“ от вниманието на изследователите, всъщност е отразен още в изворите 
от ХV в. Вл. Граматик и Д. Кантакузин споменават, че сръбският феодал е създал „из основи“ обителта227, 
сведение, чиято значимост се пренебрегва в литературата228 може би заради обичайния агиографски модел, 
използван от двамата автори. Особено внимание обаче трябва да се обърне на Д. Кантакузин, който пише, 
че Хрельо е издигнал „храм“ на св. Йоан Рилски „в Рилската планина – на мястото, където доблестният 

223 Единствено така мнението на Дуйчев, че манастирът първоначално е притежавал „характеристиките на светско убежище“, придобива някакъв 
смисъл, иначе трябва да го смятаме за нонсенс. Дуйчев, И. Рилският, 246. Възобновяването на манастира като аванпост в новозавладените земи 
се потвърждава и от архитектурните проучвания. Вж. Христов, К., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 22. В тази насока води и фактът, че Хрельо 
не се задоволява с издигането на манастира, а изгражда и метоха „Орлица“, създавайки сякаш система от постове в рискова територия. За етапите 
на строежа на метоха вж. Тулешков, Н. Строителна история на рилския метох „Орлица“ (ХІV–ХІХ в.). – Векове, бр. 1, 1981, 67–72.
224 Според Й. Иванов и И. Дуйчев Рилският манастир е включен в земите на Хрельо, когато той е самостоятелен владетел, което не е вярно. 
Иванов, Й. Св. Иван, 35; Дуйчев, И. Из старата, 418; Дуйчев, И. Рилският, 243. Безсмислено е да се коментира твърдението, че той е българин 
по произход. Есив, М. Трънливият път, 14. Същият автор даже посочва, че родното му място е Пазарджик. Вж. и Иванов, Й. Св. Иван, 31.
225 Същото и у Матанов, Х. Югозападните, 32.
226 Наумов, Е. Господствующий класс и государственная власть в Сербии ХІІІ–ХІV вв. Москва, 1975, 271.
227 Стара българска литература, т. ІV, 384, 159.
228 То е предизвиквало спорове единствено по въпроса кога е преместен манастирът на сегашното му място. Иванов, Й. Св. Иван, 32.

17. Стенопис от параклиса на Хрельовата кула. ХІV в.16. Св. Йоан Рилски. Стенопис от притвора 
на Боянската църква. 1259
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Иван извърши докрай постническите си подвизи. Но мощите на светеца ги държеше град Търнов“229. Ако 
възприемем буквално текста на Кантакузин, то тук става въпрос за топонимията и топографията, свързани 
с живота на светеца. Следователно след основаването на първоначалния манастир близо до Старата пост-
ница230 Йоан би трябвало да се е преместил на мястото, където е разположена днес обителта, и там да е 
завършил своя живот, след което Хрельо е издигнал храм/манастир231 на същото място. Това противоречи 
изцяло на съвременното разположение на църквите около манастира, както и на всички жития, легенди и 
предания за мястото на оттегляне на рилския светец и мястото, където манастирът е основан, заради което 
не може да бъде прието. Но всъщност Кантакузин изобщо няма предвид точното място в планината, където 
е починал Йоан, а подчертава, че Хрельо е издигнал манастир именно в Рила планина, или, с други думи, 
„на мястото“, което първоначално е било свързано със светеца, където той е живял и просиял и където 
безспорно култът към него е избледнял за сметка на развитието му в столицата Търново. Заради това Канта-
кузин и отбелязва: „но мощите на светеца ги държеше град Търнов“. Така не остава нищо друго, освен да 
се направи изводът, че Хрельо възобновява култа към св. Йоан Рилски в Рила, издигайки манастир там, който 
е в опозиция – противостои на култа и манастира на светеца в Търново, където са и мощите. А това придава 
недвусмислена политическа окраска на неговия акт, като води към изясняване на причините, поради които 
Хрельо възобновява Рилската обител на св. Йоан.

Несъмнено сръбската победа при Велбъжд поставя България в тежко, подчинено и даже унизено по-
ложение232. Резултат от това са засиленото сръбско влияние в страната и възкачването на Йоан Стефан на 

229 Стара българска литература, т. ІV, 159.
230 Неофит Рылец. Описание, 17, бел. 1, 19; Иванов, Й. Св. Иван, 15, 25.
231 Споменаването на „храм“ при Кантакузин най-вероятно трябва да се разбира като указание, че става въпрос за манастир. При Вл. Граматик се 
говори за манастир. Вж. Стара българска литература, т. ІV, 159, 384.
232 Ђоровић, В. Историjа срба. І, 187–188; Матанов, Х. Средновековните, 305–306; Томов, Т. Към въпроса за Велбъждската битка, 1–17.

18. Св. Йоан Рилски. Икона от Рилския манастир. ХІV в. 19. Св. Йоан Рилски. Стенопис от църквата „Св. Йоан Богослов“ 
в Земенския манастир. 60-те години на ХІV в.
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българския престол233. Но още на следващата година последователно са извършени преврати в Сърбия234, 
а после и в Търново, където на власт идва Йоан Александър. Година по-късно е сключен династичен брак, 
който съхранява мира, необходим по онова време и на двете държави235. Въпреки това България е безсилна да 
възпре разширяването на сръбското политическо влияние и настъплението в Македония236, чиито територии 
са постепенно узаконени след 1332 г. под властта на новия сръбски крал Стефан Душан237. В част от тях се 
разпорежда неговият васал – протосеваст Хрельо238. Същевременно търновският култ към св. Йоан Рилски, 
който още от предния век е смятан за общобългарски светец, покровител на българските царе239 и основна 
част от идеята за държавен континуитет240, трябва да е в своя разцвет241, тъй като ХІІІ–ХІV в. са изключител-
но богати на агиографски паметници за светеца, произведени в Търновския книжовен център242. Светецът е 
добре познат и в Сърбия, където почитанието му датира още от времето на култа към св. Сава, т.е. от втората 
половина на ХІІІ в.243, като, разбира се, остава в неговата сянка, но това е достатъчно показателен факт, че той 
е имал, макар и маргинално място в пантеона на почитаните от сърбите светци244. Следователно култът към 
св. Йоан би трябвало да е бил добре известен на сръбския феодал, но като български държавен култ, свързан 
преди всичко с българската столица, където са се съхранявали неговите мощи. 

Ако се върнем към думите на Кантакузин, ще се види, че Хрельо съгражда манастира, след като „чул“ за 
„необикновените чудеса на богоносния отец Иван“ и „разбрал“ как е живял245. Няма причини да се смята, 
че и в този случай Кантакузин, макар и с агиографски похвати, говори за събитие, близко до реалността. 
Напълно е допустимо да се предполага, че след завземането на тази територия Хрельо узнава или вече му 
е било известно246, че именно в Рилската планина е завършил своя жизнен път познатият му търновски и 
общобългарски светец Йоан. Обичайно за епохата, той възобновява неговия манастир, „изземвайки“ по този 

233 Божилов, И. Фамилията на Асеневци, 135, 139–142; Матанов, Х. Средновековните, 305.
234 Борбата между Дечански и Душан трае от януари до август 1331 г. Матанов, Х. Средновековните, 306.
235 Подробно у Божилов, И. Фамилията на Асеневци, 152–153, 158; вж. също Ђоровић, В. Историjа срба. І, 189–190. Сближението между 
България и Сърбия за сметка на Византия е факт, който обаче съвсем не означава, че отношенията между двете държави са равнопоставени. 
Напротив, сведенията показват, че Стефан Душан е имал влияние в българския двор, а не обратното. Известно охлаждане настъпва единствено 
между 1335–1337 г., когато сестрата на Йоан Александър все още не е родила дете на Стефан Душан. Но след раждането на Урош в 1337 г. 
отношенията са изгладени. Вж. Матанов, Х. Средновековните, 355. 
236 След битката при Велбъжд България е отстранена от борбата за власт в Македония, а Йоан Александър насочва действията си в Тракия, при-
емайки набезите на сърбите в Македония. Матанов, Х. Средновековните, 306, 355.
237 Баласчев, Г. Словенски надписи, 21, 42. За сръбските завоевания до битката при Велбъжд, както и за предположението, че през 1336–1337 г. 
са отвоювани някои територии от Сърбия, вж. Матанов, Х. Югозападните, 8–12, 20; Динић, М. За хронологиjу, 8; Ђоровић, В. Историjа срба, 
І, 193; за отношенията между двете държави вж. Ангелов, П. Българо-сръбските отношения при царуването на Иван Александър и Стефан 
Душан. – ГСУ, И.Ф., 71, 1978. С., 1982, 93–117.
238 Характерно за сръбските завоевания по времето на Милутин и Душан е, че те не водят до етнически промени в новите територии, а се от-
личават с раздаване на земи от централната власт на сръбските феодали, част от които са сродници на кралете или са техни военачалници. Вж. 
Матанов, Х. Югозападните, 28–30.
239 Дуйчев, И. Рилският, 237–240; Пенкова, Б. Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква, 164, 174–175.
240 История на българската средновековна литература, 530.
241 Прашков, Л. Хрельовата кула, 52–56; Бакалова, Е. Към интерпретацията, 147.
242 Томова, Е. Към историята, 44. Името на светеца присъства постоянно още от края на ХІІІ в., откогато са например житията му в Драгановия 
миней и Норовия пролог. Стара българска литература, т. ІV, 548–549. За примерите от богослужебната литература, показващи, че Йоан е почи-
тан като закрилник на Търново и българските царе още от ХІІІ в., вж. Петканова, Д. Старобългарска литература, 398–399; Гергова, И. Култове, 
63; История на българската средновековна литература, 535–552.
243 Бакалова, Е. Житеjни циклус светога Саве у Рилском манастиру. – В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 489.
244 Сланкаменац, П. Легенде о jужнословенским анахоретима. – ГСНД, кн. І, св. І. Скопље, 1925, 215–233; Фекелджиев, И. Народни легенди 
за св. Иван Рилски. С., 1979, 22–23; Тъпкова-Заимова, В., П. Бойчева. Някои черти, 56. Паметта на светеца вече е била включена в сръбските 
месецослови в началото на ХІV в. Стефановић, Д. Помени словенских празника у месецословима старих штампаних псатира с последовањем. 
– В: Пет вјекова Октоиха. Подгорица, 1996, 117–127; Суботин-Голубовић, Т. Служба светом Ивану Рилском, 135–145; Томова, Е. Болгарский 
святой Иоанн Рыльский, 154–155.
245 Стара българска литература, т. ІV, 159. 
246 В текста на Кантакузин може би се има предвид запознаването на Хрельо с някое житие на светеца, в което се казва, че той е живял и умрял в 
Рила. Светецът може да е бил познат на Хрельо от т.нар. Първо проложно житие, чиито най-ранни преписи датират от първата половина на ХІV в.  
То придобива публичност поради включването му в популярния Стишен пролог, чиито най-ранни преписи датират откъм средата на ХІV в. Вж. 
Томова, Е. Болгарский святой Иоанн Рыльский, 144; Петков, Б. Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература 14–15 век. 
Пловдив, 2000, с литература. Оттам идва и свързването на Йоан с търновските светци, защото в пролога той е редом до останалите светци с 
мощи в Търново – Петка, Михаил Воин, Иларион Мъгленски, пренесени също от Йоан І Асен. Вж. Попгеоргиев, М. Богослужебна, 21, с лите-
ратура; Стара българска литература, т. ІV, 550. Препис от житието в Пчински миней, сръбски извод, датиран от 1340 г. Вж. Иванов, Й. Жития, 
11. Възможно е също да му е било познато и т.нар. Второ проложно житие, известно днес от Драгановия миней, и от един миней от ХІІІ–ХІV в.  
– и двата свързани с манастира Зограф. Вж. Попгеоргиев, М. Богослужебна, 23. Но докато тези жития са свързани с Търново, то третото – от 
Норовия пролог, също от ХІІІ в., произхожда от западнобългарските манастири, според определението на К. Иванова, и най-вероятно е дело на 
книжовник, свързан с манастира „Прохор Пшински“, което вече недвусмислено говори, че и в района около Рилския манастир култът към Йоан 
е бил съхранен и познат, независимо от това дали самият манастир е съществувал, или е бил западнал. Вж. Иванова, К. Две неизвестни, 59–60. 
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начин част от покровителството и славата на светеца, почитан от българските царе. Невъзможно е, разбира 
се, по това време Хрельо да придобие и мощите на светеца, но издигането на манастира би трябвало да е 
изглеждало като потвърждаване на военното и политическото превъзходство над българите и на терена на 
религията. 

Доколко мощен обаче е бил този „удар“, зависи преди всичко от мястото, което е заемал култът към св. 
Йоан Рилски в държавнополитическата идеология на Второто българско царство. Известното и предполага-
емото досега за значимостта на култа в Търново са напълно достатъчни, за да се приеме, че възобновяването 
на Рилския манастир от страна на Хрельо е било сериозен политическо-религиозен акт, макар и да остава 
донякъде символичен без наличието на мощи. Но от някои нови хипотези излиза, че светецът би трябвало 
да е смятан за първи покровител на българската държава, тъй като е въздигнат като такъв още по времето 
на Йоан І Асен, който може би възприема неговото име като свой втори владетелски антропоним. След него 
името Йоан се среща често и при следващите български царе подобно на Сърбия, където наследниците на 
Стефан Първовенчани винаги възприемат името на основателя на династията247. Разгледано на този нов фон, 
възобновяването на манастира на св. Йоан в Рила изведнъж придобива по-важно значение. Изглежда, то вече 
ще трябва да се възприема като опит за пряк удар върху основите на религиозно-политическата идеология на 
българската държава, своеобразно десакрализиране на нейната власт чрез символично изземване на част от 
нейната „Божия благодат“. Това е демонстрация, че нейният пръв светец покровител сякаш е оттеглил своето 
застъпничество в полза на Сърбия, доказателство, за което в очите на средновековния феодал е и сръбската 
победа при Велбъжд. А и единствено така ще може да се обясни афинитетът, който показва Хрельо по-късно 
при доустрояването на манастира към един светец с безспорно български произход.

На този фон е логично да се търси по-широко разпространение на култа към св. Йоан Рилски в Сърбия 
след времето на Хрельо. Запазените изобразителни примери обаче са изключително оскъдни и съвсем не 
потвърждават мнението, че през ХІІІ–ХІV в. се утвърждава иконографският образ на светеца в стенописите. 
След появата на образа му в притвора на Бояна (1259), който трябва да се свърже по-скоро с търновския култ 
към светеца, отколкото с този в Средец248, следват запазените примери от ХІV в. в Рилския манастир и още 
един-единствен образ на Йоан, изписан в църквата „Св. Йоан Богослов“ в Земен249, датиращ вероятно от 60-
те години на ХІV в.250 При това, последният пример трябва да се разглежда като директен отглас от култа 
към светеца в Рила, защото се намира в паметник, свързан с „държавата“ на Деян. Рисковано е обаче да се 
доверим изцяло на тези примери, тъй като през ХІІІ–ХІV в. в Търново несъмнено е съществувал много по-
развит култ към светеца, от който днес няма никакъв изобразителен материал251. От друга страна, липсата 
на образа на Йоан в редица сръбски паметници от ХІV в., съхранени днес, трябва да се тълкува като ясно 
указание, че в действителност възобновяването на култа в Рила не надскача регионалното ниво по онова 
време252 и съществува паралелно с търновския култ. Изводът, който се налага тук, макар да трябва да бъде 
направен предпазливо, е, че възобновяването на Рилския манастир довежда до раздвоение на култа към 
Йоан. Той е почитан вече не само в българската общност, но и сред сърбите, при които през ХІV в. култът 
му все още е от местно, локално значение, а Йоан остава маргинален светец, един от балканските анахорети, 
чиято популярност излиза извън Рилската обител единствено в богослужебната книжнина, но не и като 
изобразителен материал, освен примера в Земен, а още по-малко като църкви, посветени на неговото име253. 
В подкрепа на това идват и по-късните му образи. През ХVІ–ХVІІ в. само в границите на Печката патриаршия 
той се среща толкова по-често254 от предишния период, че разликата е прекалено сериозна, за да се отдава 

247 Лазаров, И. Политическа идеология, 96.
248 Миятев, К. Боянските стенописи. С., 1961, 21, 22, ил. 42; Матакиева, Т. Иван Рилски и търновските културни традиции. – Векове, бр. 1, 1980, 
6. Основавайки се на надписите в свитъка и около изображението, И. Гълъбов смята, че образът на св. Йоан Рилски не датира от това време, а с 
неговото име е бил сигниран неизвестен светец през ХІV в. Вж. Гълъбов, И. Надписите към боянските стенописи. С., 1963, 16–18, 64, 101–102. 
След последните реставраторски работи в църквата, при които не са открити никакви следи от по-ранни надписи под сега съществуващите, това 
мнение би трябвало да отпадне и образът на светеца да се датира заедно с другата живопис. Подробно вж. у Пенкова, Б. Образът на св. Йоан 
Рилски в Боянската църква, 163–164.
249 Мавродинова, Л. Земенската църква. С., 1980, 108–112, ил. 77, 78.
250 Смядовски, С. Надписите към Земенските стенописи. С., 1998, 87.
251 Пенкова, Б. Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква, 175.
252 Т. Матакиева смята, че Рилският манастир е главен култов център на светеца през ХІV в. Матакиева, Т. Иван Рилски и търновските, 7; Мата-
киева, Т. Българският, 205.
253 Най-пълен преглед на църквите, посветени на св. Йоан Рилски, у Гергова, И. Култове, 54–59. 
254 Матакиева, Т. Образът св. Иван Рилски в българското изобразително изкуство. – ИБП, 1, 1978, 99; Петковић, С. Зидно сликарство на подручjу 
Пећке патриjаршиjе 1557–1614. Нови Сад, 1965, на много места; Тодић, Б. Српски и балкански светитељи на фрескама XVI века у Студеници. 
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само на незапазените от по-ранно време паметници. Но и тук е наложителна предпазливост в оценката, 
защото от същото време в Рилския манастир, превърнал се вече в главен култов център след връщането на 
мощите на светеца, има съвсем малко запазени негови изображения, а такива безспорно са съществували.

Ако се прегледат внимателно запазените извори, става ясно, че не е известно почти нищо друго за дей-
ността на Хрельо до края на 30-те години на века255. Може само да се предполага, че в този период неговите 
владения вече са обхващали земите между Мелник, Струмица и Рилския манастир256, като трябва да се при-
еме, че те са управлявани от името на сръбския крал, а Хрельо все още е негов верен, а може би и най-силен 
васал257. 

В края на 1342 г. ситуацията за Хрельо е вече съвсем различна. Изведнъж го намираме замонашен, строящ 
църква в Рилския манастир и сякаш в изгнание – изолиран от политическите събития и обществения живот. 
Паралелно с това той е споменаван във византийските хроники от периода, които традиционно не отделят 
особено внимание на второстепенни личности. Наглед противоречиви, тези факти имат нужда от по-подробно 
анализиране, макар историята да е запазила сравнително приемливо обяснение за тях – отмятането на Хрельо 
от сръбския крал, приемано в литературата автоматично като доказателство за създаването на независима 
държава. В изворите такава, разбира се, не е указана категорично. Тя става възможна единствено при тяхното 
тълкуване. Но и тогава ще да е просъществувала за толкова кратко време, че изглежда, сякаш изобщо не е 
била създавана. Затова по-вероятно е друго. Несъмнено Хрельо е бил активен участник в съвременните му 
политически интриги, но едва ли само на тях или на неговата прекалено нараснала мощ трябва да се отдаде 
отмятането му от Стефан Душан258, станало най-рано през 1336 г., но не по-късно от 1340 г.259 Известните 
факти от историята на тези бурни времена подсказват, че това събитие трябва да бъде отнесено почти сигурно 
към края на периода260. Вероятно то е свързано с вътрешните противоречия в Сърбия покрай канонизирането 
на Стефан Дечански през 1339–1341 г. и най-вече с тежката болест на Стефан Душан през 1340 г., довела дори 
до поставяне на въпроса за неговия престолонаследник261. Възможно е в тази несигурна обстановка Хрельо 
да е смятал за по-далновидно да отдели своите земи, подчинявайки ги формално на византийския император 
Андроник ІІІ Палеолог (1328–1341)262, с тенденция може би да създаде самостоятелно княжество. Фактите 
обаче показват, че дори да е имал такъв замисъл, на практика Хрельо преминава първоначално на византийска 
служба, отцепвайки три града начело със Струмица263, в замяна на което вероятно получава титлата „кесар“ 
от византийския император264. Но това решение, което може да е изглеждало тогава и като много умел 

– В: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник, посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. Београд, 2001, 653–664.
255 Сведенията от хилендарските грамоти, където се споменава името на Хрельо, остават изцяло хипотетични поради споровете за тяхното да-
тиране. Динић, М. За хронологиjу, 9; Ћирковић, С. Хрељин поклон Хиландару, 103–117; Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти от Душаново 
време. Прилеп, 1988, 131–139.
256 Известно е, че след 1334–1335 г. сърбите не нарушават договора с византийците чак до смъртта на Андроник ІІІ, което би трябвало да означа-
ва, че в този период териториите на Хрельо вече са били установени. Матанов, Х. Средновековните, 365.
257 Във византийските извори Хрельо е изтъкван като най-мощния феодал през първото десетилетие от царуването на Стефан Душан. Той е бил 
икономически независим, със собствена войска. Византиjски извори, т. VІ, 321, 323, 329–330; Матанов, Х. Югозападните, 32; Ђорђевић, И. 
Зидно, 16. Неведнъж е посочвана и дългогодишната вярност на Хрельо към сръбския крал. Наумов, Е. Господствующий класс, 274. Тя може би 
е свързана с факта, че сръбските феодали застават на страната на Стефан Душан при преврата в Сърбия след битката при Велбъжд, от чиито 
резултати не са били доволни. Ђоровић, В. Историjа срба, І, 189; Матанов, Х. Средновековните, 306. Напълно е възможно Хрельо да е участвал 
в преврата на страната на Душан и така да се е превърнал в негов приближен. Иначе би било трудно да се обясни доброто му положение и при 
двамата сръбски крале с оглед на борбата между тях и най-вече заради последвалото издигане на Хрельо в двора на Душан.
258 Смята се, че измяната на Хрельо е пример за силата на феодалите по онова време. Наумов, Е. Господствующий класс, 274.
259 Динић, М. Реља Охмућевић, 103; Bartusis, М. Chrelja and Momčilo, 203. Според Г. Баласчев това става през 1337 г., без да се изяснява защо. 
Баласчев, Г. Словенски надписи, 43. 
260 Х. Матанов също го отнася в края на 30-те години. Важно е да се припомни, че Душан запазва властта над земите, където се разпореждат него-
вите феодали, въпреки техните отделни сепаративни прояви. Матанов, Х. Югозападните, 32, 34, 46. Това би трябвало да означава, че отделянето 
на Хрельо не може да е било продължително. Според Е. Наумов сръбският феодал е независим между 1340–1342 г. Наумов, Е. Господствующий 
класс, 274. Според Й. Иванов това става за кратко през 1342 г. Иванов, Й. Св. Иван, 34.
261 Наумов, Е. Господствующий класс, 273–274; Ђоровић, В. Историjа срба. І, 195; Михаљчић, Р. Крај српског царства. Београд, 1989, 15, дава 
неправилно 1342 г. за болестта на Душан.
262 Че Хрельо е бил формално зависим от Византия, вж. Наумов, Е. Господствующий класс, 274.
263 Наумов, Е. Господствующий класс, 274; Ђоровић, В. Историjа срба. І, 195. Освен Струмица, която е присъединена към Сърбия в 1332 г., това 
трябва да са били Щип и Кюстендил или Стоб според Баласчев, Г. Словенски надписи, 43; Иречек, К. История на българите, 313; Jиречек, К. 
Историjа срба. І, 217–218, 513. Според Х. Матанов областта около Струмица трябва да е в неговите владения още от времето на завладяването 
ѝ. Матанов, Х. Югозападните, 20, 33.
264 Jиречек, К. Историjа срба, ІІ, 25; Ђоровић, В. Историjа срба, І, 195; според Матанов Хрельо е получил от Йоан Кантакузин преди това и 
титлата протосеваст, което едва ли е вярно, защото това трябва да се е случило преди построяването на кулата в Рилския манастир, както показва 
надписът от нея. Матанов, Х. Средновековните, 367; Матанов, Х. Югозападните, 32. При Вл. Граматик и Д. Кантакузин Хрельо е наречен на-
право „кесар“, а Д. Кантакузин даже казва, че тази титла му е дадена от Стефан Душан. Стара българска литература, т. ІV, 159, 384. Това обаче 
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политически ход, се оказва изключително рисковано. Стефан Душан не само оздравява, но още на следваща-
та година внезапно умира новият му покровител Андроник ІІІ (+15 юни 1341), след чиято смърт положението 
на Хрельо става критично265. Той остава сам със своите замисли, а земите му изведнъж стават реална буфер-
на зона между три държави, в една от които настъпва фактическо двувластие и започва гражданска война266. 
В тази неясна ситуация той за кратко продължава да следва линията на съюз с Византия, поддържайки Йоан 
Кантакузин (1341–1355), съратник267 на починалия император, в борбата му за византийския престол268. Но 
и това се оказва неизгодно, тъй като след поредица военни неуспехи269 през лятото на 1342 г. Йоан Канта-
кузин сключва споразумение със Стефан Душан270. Според сведенията на самия Кантакузин Хрельо е бил 
подписал клетва за вярност към него, заради което му е оставен от Стефан Душан при сключване на догово-
ра271. Дори и да е било така, едва ли Хрельо е можел да се довери на тази уговорка и да остави своята съдба 
в ръцете на доста слабия по това време претендент за византийския престол, знаейки, че този съюз е далеч 
по-изгоден за Стефан Душан, а Кантакузин влиза в него поради липса на други алтернативи. Още повече че 
според някои изследователи, по силата на договора част от земите на Хрельо между Просек и Струмица е 
трябвало така или иначе да минат към сръбския крал272. Всъщност споразумението между двамата вероятно 
е било нов удар за Хрельо, който е направил положението му изключително несигурно и го е накарал да 
предприеме почти отчаяни действия. Така може да се обясни защо въпреки думите на Кантакузин за клетвата 
към него Хрельо признава отново върховенството на сръбския владетел. Споровете в литературата за начина, 
по който е станало това273, са доста показателни и подсказват, че вероятно Хрельо отново е постъпил като 
предния път. Той влиза в контакт едновременно с всички враждуващи страни274, но вече не от позиция на си-
лата, а вероятно като опит да се застрахова, а след това, оценявайки създалата се ситуация, решава, че за него 
е по-изгодно да се върне при Стефан Душан275, като му се покори, предавайки му Мелник, който е ключова 
крепост в този момент. Ако Мелник действително му е бил даден преди това от Кантакузин276, а не превзет 
специално за случая277, то излиза, че Хрельо всъщност е изменил и на византийския претендент, действайки 
по стария си начин и разчитайки, че ще бъде приет от сръбския крал. Вероятно единственото условие, което 
е можел да постави в замяна, е било да бъде призната от Душан титлата „кесар“, дадена му от византийския 
двор278. Само хилендарската грамота от 1336 г., при това, единствено ако се приеме, че тя в действителност 
датира от 1343 г., сочи, че Хрельо е бил възстановен като велможа на Стефан Душан279. Но дори и да е така, 

се смята за невъзможно, тъй като сръбският крал не е можел да раздава такива титли преди 1347 г. Матанов, Х. Средновековните, 356. Така, като 
най-вероятно остава титлата да е получена от Андроник ІІІ, когато Хрельо се присъединява към него.
265 Ђоровић, В. Историjа срба, І, 195.
266 Тя продължава от 1341 до 1347 г. Подробно у Матанов, Х. Средновековните, 346, 367; Кочев, Н. Проникване на османските турци в балкан-
ските земи през ХІV век. – ДК, кн. 4, 1979, 23.
267 Матанов, Х., Р. Михнева. От Галиполи до Лепанто. С., 1998, 27.
268 Иречек, К. История на българите, 313; Баласчев, Г. Словенски надписи, 44; Ђорђевић, И. Зидно, 17. Й. Иванов смята, че Хрельо се присъеди-
нява към Й. Кантакузин през 1342 г. Иванов, Й. Св. Иван, 34. Според Матанов този съюз е възникнал в началото на 40-те, без авторът да уточнява 
неговите отношения с Андроник ІІІ. Матанов, Х. Средновековните, 346, 367. 
269 Баласчев, Г. Словенски надписи, 44; Матанов, Х. Югозападните, 32.
270 Ђоровић, В. Историjа срба, І, 196; Матанов, Х. Средновековните, 356, 367; Кочев, Н. Проникване на османските турци, 24.
271 Баласчев, Г. Словенски надписи, 45; Jиречек, К. Историjа срба, І, 219.
272 Ангелов, П. Югозападните български земи, 36. 
273 Bartusis, М. Chrelja and Momčilo, 206. Авторът смята, че признанието е доброволно. Вж. също Ђоровић, В. Историjа срба, І, 196. Според 
Й. Иванов и И. Дуйчев Хрельо е бил принуден да се признае отново за васал на сръбския крал, но не става ясно защо. Иванов, Й. Св. Иван, 34; 
Дуйчев, И. Рилският, 246. Г. Баласчев смята, че Хрельо е изпреварил договора между Душан и Кантакузин, като е поискал да се покори отново 
на сръбския крал. Баласчев, Г. Словенски надписи, 45.
274 Баласчев, Г. Словенски надписи, 46; Матанов, Х. Югозападните, 32.
275 Сръбският крал също е бил в контакти и с двете враждуващи страни във Византия, което още повече е усложнявало ситуацията. Кочев, Н. 
Проникване на османските турци, 24.
276 По въпроса Динић, М. За хронологиjу, 9. 
277 Според Г. Баласчев Хрельо специално превзема Мелник, за да направи подарък на Душан, когато му се покорява отново. Баласчев, Г. Словен-
ски надписи, 45.
278 Живоjновић, М. Струмички метох Хиландара. – ЗРВИ, 45, 2008, 217, с литература. През 70-те години на ХІV в. Хрельо е бил запомнен като 
кесар. В простагмата на Душан от 1349–1353 г. – Ћирковић, С. Хрељин поклон Хиландару, 116, той е наречен „кесар“, което създава възможност 
сръбският крал да му е признал тази титла приживе, въпреки че Хрельо би трябвало да я е получил на практика за измяна към него. Затова все 
пак по-вероятно е Душан да се е възползвал от нея след смъртта на Хрельо, когато тя е можела да послужи като „доказателство“ при различните 
дарения и имотни спорове, в които са се позовавали на името на Хрельо. Вж. и Ферjанчић, Б. Севастократори и кесари у српском царству. – 
ЗФФ, Х/1, 1970, 255–268.
279 Обикновено тя е „най-удобно“ датирана в 1336 г. според формулировката на Динић, М. За хронологиjу, 9, бел. 32, с коментар на по-старите вер-
сии за датирането ѝ. Всъщност става въпрос за два варианта на една и съща грамота, датирани съответно в 1344 и в 1336 г. Според Л. Славева и 
В. Мошин те са нарочно предатирани погрешно, а в действителност са от 1343 г. Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти, 131–134. С. Чиркович 
смята, че двата варианта датират всъщност от 70-те години на ХІV в. и са фалшификати, основани на оригинална незапазена грамота за дарения, 
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мнителният сръбски крал не може да е възприел с доверие политическите му лавирания, нито да е забравил 
неговата измяна. 

Затова едва ли е странно, че именно след тези събития намираме Хрельо вече като изгнаник – замонашен в 
Рилския манастир под името Харитон280. Хронологично това събитие се свързва най-логично точно с лятото 
на 1342 г.281, задължително след 26 юли282, макар да остава несигурно дали той е принуден на това283, или 
взима решението сам, смятайки го за изход от създалата се сложна ситуация. Каквото и да е обяснението, 
ясно е, че вече като монах284 той построява църква до отбранителната кула в Рилския манастир, а този акт 
подсказва, че вероятно някъде по това време Хрельо е започнал да свързва своя бъдещ монашески живот 
именно с този манастир. Така, сам или по принуда, той се изолира окончателно от политическия живот или 
поне се опитва да създаде такова впечатление, отдавайки се изцяло на ктиторска дейност, свързана с новото 
му призвание. Но по време на строежа на църквата през месец декември той умира285. В запазените части от 
надгробната плоча има намек, че смъртта на Хрельо е била внезапна. Това дава основание на изследователите 
да определят обстоятелствата около нея като „загадъчни“286 и дори да твърдят, че той умира насилствено287. 
А оттук, естествено, идва и предположението, че Стефан Душан не е безучастен към това. Поради липсата 
на други сведения трябва да се приеме засега, че животът на Хрельо най-вероятно е завършил по този 
драматичен начин. Но не бива да се забравя, че са възможни всякакви варианти, включително и той да е 
починал от естествена смърт288, тъй като възрастта му е напълно неизвестна. 

Изворите, в които се споменава името на Хрельо, показват и друга възможност, въпреки че засега тя е 
напълно хипотетична. Ако Хрельо не е умрял още през декември 1342 г., което е възможно, тъй като в запа-
зените части от надгробната му плоча е посочена само годината 6851=1342–1343289, то се налага да приемем, 
че информацията от цитираната по-горе хилендарска грамота, която все по-настойчиво се датира в 1343 г., 
е поне донякъде достоверна290. От нея би следвало, че към 6 май 1343 г. Хрельо е дарил имоти на Хилендар, 

направени от Хрельо, датираща най-вероятно отново от 1343 г. Ћирковић, С. Хрељин поклон Хиландару, 116. 
280 Че Хрельо е приел монашески образ под името Харитон, се споменава в Рилската повест на Вл. Граматик. Стара българска литература, т. 
ІV, 384, и в ктиторския надпис за изписването на Хрельовата църква от 1794 г. Семерджиев, Х. Самоков, 20. В запазените части от надгробния 
му надпис няма такова име. То е известно единствено от преписите на плочата.
281 По същото време отнася замонашването на Хрельо и Матанов, Х. Средновековните, 367. Неофит Рилски споменава, че Хрельо е бил монах в 
продължение на цели 11 години, като, при това, се е замонашил сам. Неофит Рылец. Описание, 28. Вж. също Милетич, Л. Спомен, 9; Милетич, 
Л. Рилският, 109; Баласчев, Г. Словенски надписи, 22, правилно отбелязва, че тази информация не е вярна, без да обяснява защо. Всъщност от 
текста на Неофит излиза, че Хрельо се е замонашил, след като е построил кулата, църквата и манастирските здания, както той смята, през 1335 г. 
и 11 години е монах, до 1346 г. Така Неофит е прав за себе си, тъй като грешно разчита годината, в която Хрельо е умрял, като 1346. Освен това 
Неофит възприема Хрельо като напълно традиционен обновител на манастир. Според него, щом Хрельо ще обновява манастира, естествено е 
и да се замонаши в момента, когато го прави, а всичко това означава, че рилският монах не познава историческите обстоятелства и не мисли за 
светския статус на Хрельо. Затова използването му като извор в случая само може да заблуди изследователите, както е и станало в някои публи-
кации.
282 На тази дата е сключен договорът между Й. Кантакузин и Душан. Иванов, Й. Св. Иван, 34.
283 Баласчев, Г. Словенски надписи, 46; Миятев, К. Рилският, 134; Иванов, Й. Св. Иван, 34, а след него и Дуйчев, И. Рилският, 264, смятат, че това 
става по заповед на Стефан Душан. Епископ Варлаам не приема тази теза и специално доводите на Й. Иванов, с които той я защитава. Варлаам. 
Св. Иван Рилски, 87; според Е. Спространов Хрельо сам се е замонашил в Рилския манастир „на старини“ – Спространов, Е. Два надписа, 799.
284 Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 32. 
285 Подробно за датирането на църквата, надписа от надгробната плоча и мястото, където би трябвало да е погребан Хрельо, вж. Куюмджиев, А. 
За датирането на кулата, 31–32, с литература. Мнението на Н. Драгова, че Хрельо е погребан в специално пристроен параклис към неговата 
църква, е неправилно тълкуване на сведенията на Неофит Рилски за мястото, където се е намирала надгробната плоча на сръбския феодал. Вж. 
Драгова, Н. Старобългарската култура, 324. Всъщност тя говори за единия от параклисите, пристроени към Хрельовата църква чак в края на 
ХVІІІ в.
286 Матанов, Х. Средновековните, 367.
287 Иванов, Й. Св. Иван, 34–35; Дуйчев, И. Рилският, 246.
288 Подобно мнение и у Хаджиев, К. Надписи от Рилския манастир. – ИИМК, т. ХІ, 2004, 410.
289 От по-новите съчинения единствено Славева и Мошин смятат, че Хрельо е умрял в края на 1343 г., като се основават на грамотите на послед-
ния, свързани с Хилендар. Вж. Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти, 131–139. Към същата година водят и сведенията на Й. Кантакузин. Той 
обаче е известен с непрецизността на хронологическите си податки. Михаљчић, Р. Крај српског царства, 13. Според Х. Матанов друга визан-
тийска хроника показва, че сведенията на Кантакузин от 1343 г. всъщност трябва да се отнесат година по-рано. Матанов, Х. Югозападните, 33; 
Bartusis, М. Chrelja and Momčilo, 206.
290 Обичайно грамотата се датира в 1336 г. Динић, М. За хронологиjу, 9, бел. 32, като все пак няма обяснение как Душан ще се е наричал още през 
1336 г. „цар на гръцката страна“, титла, появяваща се след 1343 г. Според Славева и Мошин двата варианта на тази грамота са нарочно предатира-
ни погрешно, но съвпадението на индикта – 11, и на датата – 6 май, посочени в тях, независимо от различните години от сътворението, показвали, 
че са от 1343 г. Твърдението на авторите, че Хрельо е жив по това време обаче противоречи на основните доводи, които самите те изтъкват като 
причина за умишленото предатиране на тези грамоти. Според тях Стефан Душан оправдава по този начин претенциите си над земите на Хрельо, 
а това не би имало смисъл, ако Хрельо е бил жив. Освен това те смятат, че двете версии на грамотата са направени с цел да се решат споровете за 
земи между светогорските манастири Хилендар и Пантелеймон. Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти, 131–134. Вж. и мнението на Ћирковић, 
С. Хрељин поклон Хиландару, 116. 
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между които и църквата „Св. Архангели“ в Щип, която е била току-що построена и украсена291, че вече се е 
върнал и е приет от Стефан Душан и че е желаел да стане монах в Хилендар. Ако хипотетично се допусне 
това292, би се получило следното. Замонашвайки се някъде през лятото на 1342 г., Хрельо сам или по принуда 
се изолира окончателно от политическия живот или поне се опитва да създаде такова впечатление, отдавайки 
се изцяло на ктиторска дейност, свързана с новото му призвание. До края на годината той строи и украсява 
църквата в Рилския манастир, а паралелно или веднага след това и тази в Щип. Същевременно поддържа 
връзка с хилендарските братя, на които дарява част от имотите си с одобрението на Стефан Душан, и желае 
да се прехвърли като монах в този манастир293, но внезапно умира между май и септември 1343 г., възможно 
е и поради напредналата си възраст. 

При подобно развитие на събитията не би имало толкова съществена причина Хрельо да бъде умъртвен 
насилствено от Душан, тъй като вече се е отказал от светската си позиция. Но ако си припомним съмнителните 
действия на Стефан Душан, след като баща му е бил вече победен и затворен, то наистина е напълно 
възможно за сръбския крал да не са били достатъчни замонашването и изолирането на Хрельо, а с оглед на 
окончателното присъединяване на неговите земи да е било необходимо той да бъде напълно елиминиран. В 
подкрепа на това говори и фактът, че след смъртта на Хрельо се налага Душан отново да превзема Струмица. 

Не може да не прави впечатление гъстото струпване на събития в края на живота на Хрельо, когато той 
участва в политически интриги, замонашва се и строи поне една църква само за около година-две, а може 
би и по-малко време. Не може да не се обръща внимание и на различната политическа и житейска ситуация, 
в която се намира той при издигането на кулата и при строежа на църквата в Рилския манастир. Но и в 
двата случая запазените факти и допустимите предположения за живота на сръбския феодал показват, че 
възобновяването на Рилския манастир през ХІV в. е постепенен процес, обхващащ 30-те години на века, 
и трябва да се разглежда като събитие, инициирано от сръбските действия в Македония и в опозиция на 
търновския култ към св. Йоан Рилски. Следователно това е събитие, което е било неделима част не от 
българската, а от сръбската история.

3. Съдбата на манастира след 1342 г.

Данните за Рилската обител непосредствено след смъртта на Хрельо са доста оскъдни. Вероятно до края 
на царуването на Стефан Душан манастирът се е намирал в границите на неговата държава294. Още в нача-
лото на 1343 г. се налага той да превзема повторно Струмица, като с това окончателно завладява земите на 
своя бивш феодал295. Не е известно обаче кой е бил местният васал, управлявал областта след Хрельо, а такъв 
несъмнено е имало. Възможно е това да е бил Йоан Оливер296, който става най-влиятелният сръбски феодал 
през 40-те и началото на 50-те години на века в Македония297, но също толкова вероятно е манастирът да е 

291 Църквата „Св. Архангели“ в Щип, принадлежала на манастир, е датирана различно в литературата именно на базата на датирането на тази 
грамота. За църквата: Новаковић, С. Законски споменици српских држава средњега века. Београд, 1912, 402, 422; Ђорђевић, И. Зидно, 18, 31, 35, 
52, 183–184, 215, бел. 88, с литература; Ћирковић, С. Штип у ХІV веку. – В: Зборник на трудови посветени на академикот М. Апостолски. Скопjе, 
1986, 25–37; Живоjновић, М. Струмички метох Хиландара, 205–221, както и тук главата за архитектурата на рилската църква.
292 На подобно датиране на грамотата противоречи това, че през 1343 г. Хрельо неизбежно трябва вече да е бил монах Харитон, а в грамотата е 
наричан със старото си име. Освен това е титулуван протосеваст, а трябва да е кесар и само непризнаването на тази титла от Душан може да 
обясни това несъответствие.
293 По това време вече може да бъде напълно обяснимо желанието на Хрельо да стане монах в Хилендар, което няма смисъл, ако той не е 
преживял или преживявал конфликта с Душан, а е бил политически активен. В 1336 г. подобно желание е необяснимо, докато след събитията 
през 1342 г. това изглежда естествено решение на ситуацията. Освен това в хилендарската грамота формулировката на неговото желание да стане 
монах предполага, че той вече трябва да се е замонашил другаде, а сега иска да се прехвърли специално в Хилендар. Вж. Ћирковић, С. Хрељин 
поклон Хиландару, 116.
294 Jиречек, К. Историjа срба, І, 283; Баласчев, Г. Словенски надписи, 46; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 29.
295 Новаковић, С. Законски споменици, 410–411; Матанов, Х. Югозападните, 33. В негово владение влиза и Мелник. Вж. Динић, М. За хронологиjу, 
9. Според Д. Корач, присъединяването на тези територии от Стефан Душан в съюз с Кантакузин започва през лятото на 1342 г., когато Хрельо все 
още е бил жив, и продължава до лятото на 1343 г. Кораћ, Д. Света гора под српском влашћу (1345–1371). – ЗРВИ, 31, 1992, 21. Присъединяването 
на земите на Хрельо се тълкува като осуетяване на опитите в Македония да бъде създадено самостоятелно княжество под егидата на Византия. 
Наумов, Е. Господствующий класс, 274.
296 За него се смята, че е завзел част от земите на Хрельо. За различните мнения вж. Ферjанчић, Б. Деспоти у Византиjи и jужнословенским 
земљама. Београд, 1960, 159, бел. 16; Томовић, Г. Повеља манастира Леснова. – ИЧ, 24 (1977), 86 и сл. 
297 Матанов, Х. Югозападните, 34–36. Известно е, че походът на Кантакузин и Душан от есента на 1342 г. се води вече от Йоан Оливер. Ђоровић, 
В. Историjа срба, І, 197.
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бил във владенията на Деян298, който е зет на Стефан Душан299. 
Според преобладаващите мнения в българската историография най-късно след 1355 г. манастирът става 

част от земите на Йоан Александър (1331–1371)300. Историческите данни за дипломатическите и военните 
ходове на българския цар по никакъв начин не подкрепят подобен възглед301. И в този случай единственото 
„доказателство“ остават сведенията в дарствената грамота, издадена на манастира от цар Йоан Шишман през 
1378 г., в която се посочват всички манастирски владения302. По нея се съди не само че манастирът трябва да 
е бил в пределите на българската държава, но се определят и тогавашните граници на България303. Смята се 
даже, че по това време той е поддържал връзки с Търново, тъй като в манастирската библиотека са запазени 
няколко ръкописа304, за които се приема, че са свързани с местната литературна традиция и Търновската 
книжовна школа305. Но доказването на връзки между манастира и Търново не налага автоматично изискването 
те да са принадлежали към една и съща държава306. Освен това е доста обезпокоително, че в хрисовула на 
Шишман не се споменава нищо за Йоан Александър, а би било логично, ако манастирът е бил в негово 
владение, това да е станало известно на наследника му и да е споменато в грамотата307. Но дори да се приеме 
изцяло нейната автентичност308, ще може само да се предполага, че в годините около 1378 Рилската обител 
е минала за кратко в границите на разпадащата се българска държава309. Защото от грамотата не могат да се 
извлекат реални исторически доводи, които да свържат манастира с българската държава преди времето на 
издаването ѝ. 

Познатите сведения също насочват в друга посока. Липсата на ясни данни за възвръщане на територии в 
Македония към българското царство след идването на власт на Йоан Александър, както и добре известният 
факт, че държавата на Стефан Душан не се разпада автоматично след неговата смърт310, показват, че няма 
никакви основания да се мисли, че след 1355 г. манастирът не е останал в територии, подчинени на същия 
местен сръбски феодал, признавал първо властта на Стефан Душан, а после вероятно и тази на новия сръбски 
крал Урош ІV (1355–1371)311. Свидетелство в подкрепа на това е един ръкопис, запазен в манастирската 
библиотека, за който се смята, че е най-ранният с доказан рилски произход. Това е евангелието на монах 

298 Както предполага още В. Киселков. Вж. Киселков, В. Автентичен ли е, 24. Тезата, че Деян и синовете му се отцепват след смъртта на Душан, 
създавайки т.нар. Велбъждско княжество, развита у Й. Иванов, се смята за несъстоятелна. Вж. Иванов, Й. Северна Македония. С., 1906, 110. 
Според Х. Матанов в изворите между 1355–1371 г. не съществува сигурно сведение за съществуването на подобно княжество, а до началото на 
70-те години не се знае дори точно в чии ръце е Велбъжд. Градът става център на княжеството на Константин едва през 1393 г., и то само за две 
години. Матанов, Х. Югозападните, 69, 115, 125–126. Приема се, че Деян е умрял между 1366 и 1371 г. За него вж. и Рајчић, М. Севастократор 
Дејан. – ИГ, 3–4, 1953, 17–28; Михаљчић, Р. Крај српског царства, 79–85.
299 Михаљчић, Р. Крај српског царства, 79, с цитираната литература.
300 Иречек, К. Пътувания, 701. Според Н. Дилевски е възможно земите да са върнати на българския цар още след сватбата на сестра му със Сте-
фан Душан през 1332 г., което е невъзможно, тъй като означава, че Хрельо трябва да е бил подчинен на българския цар. Дылевский, Н. Рыльский 
монастыръ, 29. Вж. и Иванов, Й. Св. Иван, 35–37, който смята, че манастирът е в българско владение още по времето на Хрельо, а след 1347 г.  
приема това за сигурно, макар сам да казва, че Душан взима земите на Хрельо. Същото недоразумение и у Дуйчев, И. Рилският, 247–248; 
Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 13; Прашков, Л. Хрельовата кула, 105–106; Радкова, Р. Историческата съдба, 15; История на 
българската средновековна литература, 618–619.
301 Кратък преглед на неговите отношения със Сърбия у Ангелов, П. Югозападните български земи, 35, 42; Трифонов, Ю. Деспотъ Иванъ 
Александъръ и положението на България след Велбуждската битка. – сб. БАН, 21, 1930, кн. ХLІІІ, 61–93. Предположението на Й. Иванов, че 
българският цар присъединява земите около манастира към своята държава, няма никакви основания. Иванов, Й. Св. Иван, 37.
302 Грамотата е издадена за пръв път у Априлов, В. Болгарскiя грамоты. Късен препис от ХІХ в. в НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4825; Неофит 
Рылец. Описание, 94–95; Милетич, Л. Спомен, 17–23, Баласчевъ, Г. Златопечатното слово, 400–411 – смята, че тя е преписана през 1734 г. от 
Партений Павлович. Вж. също Миятев, К. Съкровищницата, 314–362; Киселков, В. Автентичен ли е, 1–41.
303 Иречек, К. Пътувания, 698–699; Иванов, Й. Български старини, 594–600; Дуйчев, И. Рилската грамота, 29–47.
304 Дуйчев, И. Рилският, 258–260; Спространов, Е. Опис, 64–68. 
305 Христова, Б. Библиотеката, 34.
306 Според Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова, Славянски ръкописи, 9–10, тези ръкописи се появяват в манастира през ХV в., когато рилските мо-
наси събират и преписват търновските паметници.
307 Няма как да се приемат мненията на Й. Иванов и И. Дуйчев, че под формата „от всички български царе, прадеди, деди и родители на царството 
ми“ в грамотата се имат предвид „дарения, които манастирът е получил от Йоан Александър“. Иванов, Й. Св. Иван, 36–37; Дуйчев, И. Рилският, 
248. Подробно вж. и тук в частта за най-ранната история на манастира.
308 Не могат обаче да се пренебрегнат някои от доводите на В. Киселков против това. Вж. по-подробно Киселков, В. Автентичен ли е, 11, 19. Вж. 
и любопитната версия на Захари Стоянов, че оригиналът е оставен в Русия. Стоянов, З. Пътуването, 35.
309 Смята се, че именно към 1377–1378 г. Йоан Шишман се признава за васал на турския султан, но при изгодни условия, резултат от успешни 
военни действия около Средец. Вследствие на това той действително е владеел за кратко териториите около София и манастира, като това е било 
едно от условията да се признае за васал. Матанов, Х., Р. Михнева. От Галиполи, 75.
310 Матанов, Х. Югозападните, 55. Действително процесът на обособяване на отделни феодални княжества в земите, завладени от сърбите, за-
почва по времето на Урош, но той е бавен, завършва със смъртта на последния представител на династията на Неманичите и най-важното – не 
е свързан със загуба на съществени територии и край на централната власт. Вж. Михаљчић, Р. Крај српског царства, 11, 34–36; Новаковић, С. 
Законски споменици, 262; Ангелов, П. Югозападните български земи, 38; Матанов, Х. Средновековните, 369, 405.
311 Матанов, Х. Средновековните, 409.
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Симон от 1361 г., паметник, който по изкусно дипломатичната формулировка на Е. Мусакова „приляга до 
голяма степен на явления в сръбската културна среда“312. Неговият правопис не само се определя като сръб-
ски, но се свързва преди всичко с манастира Хилендар313, а това е достатъчно красноречив извод, който вече 
позволява да се предполага наличието на много по-тесни отношения между Рилския манастир и Сърбия по 
онова време, отколкото се смяташе досега. Може би в този контекст, а не като абстрактно свидетелство за 
„българо-сръбските книжовни връзки“ ще трябва да се разглеждат и една група сръбски ръкописи от 60-те – 
80-те години на ХІV в., които отново имат отношение към Рилския манастир314. 

За разлика от предишното десетилетие за 60-те години на века има косвени указания, позволяващи да се 
предполага кой е сръбският феодал, в чиито земи се е намирала Рилската обител. Най-вероятно тя е била във 
владенията на Драгашите и по-точно в „държавата“ на Деян315, защото той е владеел земите между Скопска 
Черна гора и река Струма316. Към подобен извод насочва и образът на св. Йоан Рилски от църквата в Земен317, 
който на практика е единственият известен днес лик на светеца от ХІV в. извън Рилския манастир. Факт е 
обаче, че той се появява в паметник, свързан отново с деспот Деян318, който датира от 60-те години на века319, 
и следователно би трябвало да се разглежда като директен отглас от локалния култ към светеца в Рила. На-
личието на подобна връзка подсказва вече, че двата паметника би трябвало да са се намирали в едни и същи 
земи, защото почитанието към Йоан Рилски по това време със сигурност не надскача регионално ниво. При 
това положение манастирът би трябвало да е бил подвластен и на сръбската църковна власт320 може би и по-
ради факта, че Деян не е бил най-силният феодал в Македония321 и е признавал централната власт322.
312 Мусакова, Е. Рилското четириевангелие, 98.
313 Пак там, 91, 94, 97.
314 За тях вж. История на българската средновековна литература, 671–672.
315 Михаљчић, Р. Крај српског царства, 82, 84, с карта на държавата на Деян. Нейната източна граница е била идентична с границата между 
Сърбия и България.
316 Според Р. Михалчич земите, в които се намирал манастирът, били прибавени допълнително към държавата на Деян. Те били отнети от друг 
сръбски феодал най-вероятно между 1355–1365. Ако се приеме това, то е възможно този феодал наистина да е бил Йоан Оливер, тъй като се знае, 
че Драгашите са управлявали и бившите му земи. Вж. Михаљчић, Р. Крај српског царства, 80, 126, 204. Името на Йоан Оливер не се споменава 
след 50-те години, а според сръбската историография тогава Деян разширява владенията си чак до Мелник. Вж. Историjа српског народа, т. ІІ, 
584. Според Х. Матанов това не е напълно сигурно. Той смята, че Деян е поддържал Урош или поне му е бил съюзник през 50-те – 60-те години, 
което обаче не пречи манастирът да е бил в неговите земи. Вж. Матанов, Х. Югозападните, 70. 
317 Мавродинова, Л. Земенската църква, 108–112, ил. 77, 78.
318 За неговата титла вж. Михаљчић, Р. Крај српског царства, 79–80, 86, с литература. Ако се приеме мнението на автора, че ктиторът на стено-
писите е свързан и с Мелник, то тогава излиза, че той вероятно е бил прекият „властел“, подчинен на Деян, управлявал земите, простиращи се 
от Мелник до Земен, в които попада и Рилският манастир.
319 Смядовски, С. Надписите, 81–88.
320 Както смята Киселков, В. Автентичен ли е, 17.
321 Матанов, Х. Югозападните, 79.
322 Михаљчић, Р. Крај српског царства, 82. 

20. Карта на владенията на севастократор Деян 21. Карта на владенията на Драгашите 
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Изглежда най-логично в следващото десетилетие манастирът да остава в границите на земите, управля-
вани от Драгашите, които се смятат за наследници на Неманичите323. Известно е, че синовете на Деян сливат 
своите владения през 1374–1375 г., формирайки отделно княжество324, за което се предполага, че е управля-
вано от 1379–1381 г. нататък само от Константин, защото изворите не споменават името на брат му Йоан 
след това време325. Още по-рано, през 1371 г., след битката при Марица и смъртта на Йоан Углеша, те присъ-
единяват и западните части от неговите земи между Струма и Вардар326. През 80-те години тези владения се 
разширяват с присъединяването на Щип и Струмица327, като вече е сигурно, че манастирът е бил в границите 
на тяхното княжество през последните десетина години от съществуването му между 1385–1395 г.328, когато 
то се превръща в мощна феодална област329, управлявана от Константин Деян330, наречен в няколко извора 
„господар на Сърбия“331. 

В крайна сметка наличните сведения показват, че най-вероятно манастирът се е намирал в земите на Дра-
гашите още от смъртта на Стефан Душан почти до края на ХІV в.332 Не е известно те да губят територии, а 
се знае, че Йоан Александър е гледал да поддържа добри връзки с тяхното княжество333. Разбира се, въпреки 
че няма как да е оригиналният хрисовул334, не могат да се пренебрегнат напълно сведенията от грамотата 
на Йоан Шишман, които разкриват възможност след смъртта на Йоан Александър да са настъпили събития, 
довели до краткотрайното преминаване на манастира в българските предели335. Но не бива да се подценява и 
вероятността земите около манастира да са станали османско владение например още от 1370 г. нататък336 и 
като такива да са били дадени на Константин Деян, когато се обявява за васал на султан Мурад І337 след Чер-
номенската битка (1371)338. Но дори и като османско владение, те пак трябва да са били подчинени на него, 
тъй като се знае, че държавата му е имала поне вътрешно самоуправление339. Със сигурност след смъртта 
на Константин на 17 май 1395 г. в битката при Ровине земите му вече стават официално османско владе-
ние340, полагайки основата на нова турска провинция – санджак, с център Кюстендил341, в който е включен 
и Рилският манастир342. Вероятно поради тези причини той не е бил засегнат пряко от турските завоевания. 

323 Михаљчић, Р. Крај српског царства, 208; Благоjевић, М. Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша. – ЗРВИ, ХХІ (1982), 
202; Матанов, Х. Средновековните, 346.
324 Матанов, Х., Р. Михнева. От Галиполи, 69. Образуването на това княжество е в противовес на останалите разпадащи се части от държавата на 
Душан. Матанов, Х. Средновековните, 410.
325 Матанов, Х. Югозападните, 121; Матанов, Х. Произходът на рода Драгаши. – Векове, бр. 6, 1984, 34–38; Матанов, Х. Средновековните, 410. 
Според Р. Михалчич, Йоан Драгаш е бил почетен с титлата „деспот“ от крал Урош – Михаљчић, Р. Крај српског царства, 206. Смята се, че той е 
ръководил еднолично земите до смъртта си, формално делящ властта с брат си, след което е наследен от Константин, който започва да управлява 
според М. Благоевич между 1378–1380 г. Вж. подробно: Благоjевић, М. Савладарство, 198–202.
326 Кораћ, Д. Света гора под српском влашћу, 165.
327 Михаљчић, Р. Крај српског царства, 86, 202, 208, с карта на новите владения, където Рилският манастир е вече далеч навътре в тяхната тери-
тория.
328 Ћурић, И. Евдокија Комнина и њен муж Константин Драгаш. – ЗРВИ, ХХІІ, 1983, 259, с литература; Матанов, Х. Възникване и облик на Кюс-
тендилския санджак през ХV–ХVІ век. С., 2000, 82. В своя по-ранен труд Матанов смята, че обителта е във владенията на Йоан Драгаш още след 
Черноменската битка (1371), което е възможно само ако не се приема за автентична грамотата на Йоан Шишман. Матанов, Х. Югозападните, 
93, 181–182, с различните мнения за земите, в които е манастирът, според приемането или отхвърлянето на рилската грамота. Според Михаљчић, 
Р. Крај српског царства, 68–69, манастирът би трябвало да е в тези земи още при Деян, който е владеел български територии. Вж. и Янев, Я. 
Рилският манастир, 28, който свободно определя 1382 г. за влизане на манастира във владение на Константин Драгаш. Т. Овчаров, смята, че 
Константин Деян е владетел на околните земи около манастира. Вж. Овчаров, Т. Българските манастири, 117.
329 Ћурић, И. Евдокија Комнина, 259.
330 Иванов, Й. Северна Македония, 126–127, 134–136; Иванов, Й. Св. Иван, 38–39; Дуйчев, И. Рилският, 257–258; Христов, Х., Г. Стойков, К. Ми-
ятев. Рилският, 13; Кил, М. Изкуство и общество, 125, 219. Според Н. Тодоров, Константин е владеел Кюстендил и Дупница, което би трябвало 
автоматично да включва и Рилския манастир в неговите земи. Вж. Тодоров, Н. За демографското състояние на Балканския полуостров през 
ХV–ХVІ век. – ГСУ, ФИФ, кн. 2, 1959, С., 1960, 205–206.
331 Ћурић, И. Евдокија Комнина, 266.
332 Киселков, В. Автентичен ли е, 24. За тях вж. и Острогорски, Г. Господин Константин Драгаш. – ЗФФ, VІІ–І, 1963, 287–294.
333 Ангелов, П. Югозападните български земи, 40.
334 Подробно за това у: Стоянов, В. Дипломатика, 107–122.
335 Интересно е да се отбележи по този повод, че в османските извори от 70-те години на века Константин е наречен „български владетел“, покорен 
от османците. Вж. Матанов, Х., Р. Михнева. От Галиполи, 71. Това сведение подсказва нови възможности за обяснение на съществуването на 
грамотата на Шишман.
336 Киселков, В. Автентичен ли е, 25. 
337 Както мисли Дылевский, Н. Рыльский монастыръ, 29. 
338 Константин Деян дори праща помощни отряди на страната на турците по време на битката при Косово през 1389 г. Вж. Спремић, М. Деспот 
Ђурађ Бранковић и његово доба. Београд, 1994, 33; Радкова, Р. Рилският, 14; Радкова, Р. Историческата съдба, 15.
339 Михаљчић, И. Крај српског царства, 192, 210.
340 Матанов, Х. Югозападните, 128.
341 Михаљчић, И. Крај српског царства, 215.
342 Тодоров, Н. За демографското, 191–226.
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Явно обаче разцветът на възобновения от Хрельо манастир не продължава дълго, тъй като от това време 
не са запазени някакви документи, които да удостоверяват дейност там343, с изключение на една заповед, 
свързана с правата му от 1402 г.344 Изцяло липсват сведения за манастира от царуването на султан Мурад II 
(1421–1451)345. Затова се предполага, че през първата половина на ХV в. в манастира настъпват разорение и 
упадък346. Запазените сведения от втората половина на същия век подкрепят изцяло това предположение347. 

4. Подновяване на сръбското влияние в манастира през ХV век

След поражението на християнските войски при Варна (1444)348 и падането на Константинопол (1453) на 
Балканите възниква остра нужда от опазване и съхранение на оцелелите православни средища. Същевре-
менно промените в религиозно-политическо отношение след Флорентинската уния (1439) водят до сакрални 
размествания между православните центрове, някои от които губят значението си за сметка на други. Тъй 
като посоката на преместване е най-общо от източните към западните краища на Балканския полуостров, 
като част от този процес може да се разглежда и възобновяването на Рилския манастир около средата на 
века349. Изворите представят позната схема за обновяване на манастир от трима братя350. В случая техните 
имена са Йоасаф351, Давид и Теофан352, синове на епископа на Крупник353 – Яков354. Братята идват един след 
друг в манастира, като го намират запустял, с разрушени сгради, с изключение на църквата и кулата355. Ис-
торията на обновяването обаче съдържа и някои сведения, които не са от сферата на агиографията. Те за 
пореден път обвързват манастира със Сърбия въпреки окончателната загуба на нейната независимост след 
падането на Смедерево през 1459 г.356 и факта, че Рилският манастир се намира отдавна в земите, подчинени 

343 Дуйчев, И. Рилският, 268, 272. Мурад I се споменава в някои късни документи от ХІХ в. Баязид I (1389–1402) и Мохамед I Челеби (1413–1421) 
се споменават пък в султански ферман от 1519 г. Вж. Ихчиев, Д. Турските, 4, 11–12, 14, 65, 108, 157, 193. 
344 Ихчиев, Д. Турските, 4; Иванов, Й. Св. Иван, 39–40; Радкова, Р. Рилският, 14; Христова, Б. Библиотеката, 45. Тя се намира в музея на мана-
стира.
345 Иванов, Й. Св. Иван, 41; Дуйчев, И. Рилският, 270. Според Климент Рилец този султан е опожарил и разграбил манастира. Вж. Климент 
Рилец. Животът, 20.
346 Иванов, Й. Св. Иван, 41; Дылевский, Н. Рылский монастырь, 58; Дуйчев, И. Рилският, 271; Радкова, Р. Рилският, 14–15. Според П. Ников 
манастирът е запустял след потушаване на въстанието в София през 1443 г. Вж. Никовъ, П. Владиславъ Граматикъ – пренасяне мощите на св. 
Ивана Рилски отъ Търново въ Рилския монастиръ. – БИБ, т. ІІ, 1928, 166. Същата теза е „заета“ и от М. Кил. Вж. Кил, М. Изкуство и общество, 
53, 125. В извор от 1853 г. се казва, че манастирът е разорен от турците. Вж. Обитель, 5. Съществува хипотеза, че някои от скитовете около ма-
настира са продължили своето съществуване. Неин коментар вж. у: Радкова, Р. Историческата съдба, 16.
347 Основните извори са Рилската повест на Вл. Граматик и житието със служба на Йоан Рилски от Д. Кантакузин, включени в Рилския панегирик 
от 1479 г. Данчев, Г. Димитър Кантакузин. С., 1979, 148; Иванов, Й. Св. Иван, 41; Иванов, Й. Жития, 74; Киселков, В. Св. Иван, 63. Неофит 
Рилски смята, че западането на манастира е станало веднага след завладяването на българската държава. Неофит Рылец. Описание, 30.
348 Подробно за кризата от 1444 г. Иналджък, Х. Епохата на султан Мехмед ІІ Завоевателя. С., 2000, 17–83.
349 Неофит Рылец. Описание, 31; Иречек, К. Княжество България, 639; Никовъ, П. Владиславъ Граматикъ, 176. Й. Иванов смята, че това е 
станало по времето на Мохамед ІІ между 1451 и 1463 г. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 41. Според Х. Матанов манастирът е възобновен по време на 
царуването на същия султан, без да се посочват години. Вж. Матанов, Х. Възникване, 91. И. Дуйчев смята, че възобновяването датира между 1451 
и 1460 г. Вж. Дуйчев, И. Рилският, 282. Същото у Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 31. Според В. Киселков това става в последните години 
на управлението на Мурад ІІ, т.е. до 1451 г. Вж. Киселков, В. Св. Иван, 10. Изключение прави мнението на Х. Гандев, който смята, че манастирът 
е възстановен след 1460 г., тъй като името му не се среща в турските документи преди тази дата. Вж. Гандев, Х. Българската народност през 15 
век. С., 1972, 155. Според еп. Варлаам възобновяването е от 1460–1466 г. Вж. Варлаам. Св. Иван Рилски, 59. Климент Рилец предполага, че ма-
настирът не е бил напълно запустял, а в околните постници са живеели монаси, съхраняващи някои манастирски ценности. Вж. Климент Рилец. 
Нови приноси към историята на Рилския манастир. – ДК, кн. 8, 1958, 25.
350 Разказът за трима братя, които обновяват някакъв манастир, е често срещан още във византийската агиография. Вж.: Божилов, И. Основаване 
на светата атонска българска обител Зограф. Легенди и факти. – СОЗ, т. І. С., 1995, 14, с литература; Велинова, В. Нямц. Енциклопедичен 
речник. С., 1992, 297. За символичното му значение вж. Actes du Prôtaton. Edition diplomatique par D. Papachryssanthou. Paris, 1975, 91.
351 Според изворите той е пръв игумен на обителта след възобновяването. От една приписка се знае, че е починал на 20 май 1463 г. – Иванов, Й. 
Св. Иван, 43, 86. 
352 За по-малките братя вж. Иванов, Й. Св. Иван, 87, 113–114. Според различни приписки Теофан е игумен в 1478 и 1483 г. Стоjaновић, Љ. Стари 
српски, кн. ІІІ, 146–148, зап. 5574 и 5579.
353 Крупник е епископията, в която се намира по това време Рилският манастир. Тя обхваща голяма част от средния дял на басейна на Струма и 
граничи с Кюстендил и Мелнишката епархия. Според И. Снегаров епископията в Крупник се явява около средата на ХV в. като част от Банската 
(Кюстендилската) митрополия. Към това време трябва да отнесем и включването на Рилската област в нея. Снегаров, И. История на Охридската 
архиепископия – Патриаршия. Т. ІІ. С., 1995, 163–164. 
354 Приписка свидетелства, че той е починал на 2 октомври 1448 г. – Иванов, Й. Св. Иван, 42, бел. 1; Снегаров, И. История на Охридската архи-
епископия, 232.
355 Според „Рилската повест“ на Вл. Граматик. За различните ѝ редакции вж. Стара българска литература, т. ІV, 384, 627–629, с литература. Не-
офит Рылец. Описание, 31–32; Иванов, Й. Жития, 77; Христова, Б. Рилският книжовен център през ХV век (кандидатска дисертация). С., 1984. 
356 Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку. Београд, 1995, 5.
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на османската административна власт. Тук не се визира присъствието на Вл. Граматик357 и Д. Кантакузин358 
в манастира, чиято националност няма смисъл да се обсъжда вече, а се има предвид „подновяването“ на 
договора със светогорския манастир „Св. Пантелеймон“ през 1466 г.359, който поне от предишния век е бил 
сръбски360. Впрочем този манастир е тясно свързан със сръбските деспоти след княз Лазар361 и по-специално 
с Георги Бранкович (1427–1456)362, в чиито последни години от живота вероятно е бил обновен и Рилският 
манастир363. При встъпването му във власт през 1427 г. Бранкович потвърждава владенията, дадени на све-
тогорската обител от неговите предшественици364. В грамотата, издадена по този случай през 1428–1429 г., 
сръбският деспот директно нарича Пантелеймоновия манастир „наш“365, а това би трябвало да подскаже, че 
изрично подчертаното „подновяване“ на договора за братство между двата манастира се отнася до някакви 
по-стари косвени връзки не между Рилския манастир и Русия, а между него и Сърбия366. Въпреки че такива 
отношения не са известни от друг период, освен от времето на Хрельо, трудно е да се твърди, че точно той е 
техният инициатор367. Може те да датират от по-късно време, например след като Стефан Душан завзема тези 
земи или дори от времето на Константин Драгаш, който също е ктитор на манастира „Св. Пантелеймон“368. 
Според изворите именно Душан е „изградил, въздигнал и укрепил“ светогорския манастир, „давайки му 
всичко потребно“369, а покрай това спокойно би могъл след смъртта на Хрельо и до края на своя живот през 
1355 г. да е свързал двата манастира „в едно“, както се споменава в рилския договор370. Това ще означава оба-
че, че Рилският манастир е бил своего рода придаден към Пантелеймоновия, а за такъв извод все още няма 
достатъчно основания371. Възможно е също така връзката между двата манастира да е била осъществена и 

357 За него вж. Данчев, Г. Владислав Граматик, книжовник и писател. С., 1969; Снегаров, И. История на Охридската архиепископия, 312–315; 
Иванов, Й. Св. Иван, 112; Иванов, Й. Жития, 21–22; Дуйчев, И. Рилският, 301–304; Христова, Б. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. 
В. Търново, 1996; Петканова, Д. Старобългарска, 557–566; История на българската средновековна литература, 635–641. Б. Христова и Б. 
Райков смятат, че Владислав е донесъл в манастира почти всички свои ръкописи, а освен това е участвал пряко в написването на някои рилски 
паметници от 80-те години на ХV в. Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 136.
358 За него вж. Маринов, Д. Димитри Кантакузин. – СбНУ, 1901; Данчев, Г. Димитър Кантакузин, 36–37; Трифоновић, Ђ. Димитриjе Канта-
кузин. Београд, 1963; Петканова, Д. Димитър Кантакузин – жизнена съдба и поетическо откровение. – СЛ, 1, 1971, 243–261; Петканова, Д. 
Старобългарска, 566–576; Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С., 1989; Йонова, М. Димитър Кантакузин. Старобългарска литература. 
Енциклопедичен речник. С., 1992, 124–125; История на българската средновековна литература, 642–646; Грковић-Мејџор, J. Списи Димитрија 
Кантакузина и Владислава Граматика. Београд, 1993.
359 Според сведенията в договора двата манастира са били „едно“ преди западането на Рилската обител. Вж. Илковъ, Д. Няколко паметници, 
615–629, 620–622; Иванов, Й. Св. Иван, 153–154. Късен препис от ХІХ в. в НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4826. В договора се споменава името на 
проигумен Харитон, който е известен и от една грамота на Георги Бранкович за метоси, дарени на манастира „Св. Пантелеймон“. Грамотата е 
датирана около 1430 г., а Харитон е посочен като игумен на манастира. Григорович, В. Очерк, 70. За договора вж. и Дуйчев, И. Рилският, 314, 
315; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 66–67; Дылевский, Н. Договор 1466 года между болгарским Рылским монастырем и обителью Пан-
телеймона-Руссиком на Афоне. – EB, 2, 1969, 81–98, с литература; Дилевски, Н. Великата лавра, 36.
360 Според П. Успенски манастирът е сръбски още след 1169 г. Успенский, П. Первое путешествiе в Аθонскiе монастыри и скиты. Киев, 1877, 
78–79; Успенский, П. Востокъ христiанскiй Аθонъ. – Исторiа Аθона. Т. ІІІ, Аθон монашеский. Отд. ІІ, Спб., 1892, гл. 8, 12–23; А. Соловьев 
отбелязва 1347–1497 като сръбски период в историята на манастира. Соловьев, А. История русского монашества на Афоне. Записки Русского 
научного института в Белграде, вып. 7, Белград, 1932, 149–150. Началната дата на този период се свързва с една грамота на Стефан Душан от 
1347 г., в която се казва, че манастирът е напуснат от руснаците. Григорович, В. Очерк, 68–69. Крайната дата се свързва с молбата на Ангелина 
Бранкович от 1509 г. към руския княз Василий ІІІ Иванович да поеме ктиторство над манастира. Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 556–557. 
361 Княз Лазар дарява на манастира „Св. Пантелеймон“ една църква и околните ѝ села през 1380–1381 г. Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 
25. По-рано Константин и Йоан Драгаш подаряват на светогорската обител Полошкия манастир в Македония. Джурич, В. Византийские фрески. 
Москва, 2000, 424. 
362 За него вж. Ђоровић, В. Историjа срба, ІІ, 48–57.
363 Рилският манастир никога не е бил част от земите на Г. Бранкович. За тях вж. Динић, М. Српске земље у средњем веку. Београд, 1978, 148–178. 
Въпреки това споменаването на новия ктитор Георги в рилската повест на Вл. Граматик се свързва в някои публикации директно с личността на 
Г. Бранкович. Дуйчев, И. Заветът, 233, бел. 143.
364 Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 107, 118–119. Там и за имотите, които са били владени от манастира.
365 Миjатовић, М. Деспот Ђорће Бранковић. Књ. І, Београд, 1880, 161; Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 119.
366 Дори Н. Дилевски, който е най-големият защитник на тезата, че договорът от 1466 г. показва връзките на Рилския манастир с Русия, сам до-
казва автентичността на рилската редакция на договора чрез сравнението ѝ с езика на сръбските актове на Пантелеймоновия манастир от това 
време, признавайки, че тогава в светогорския манастир е „преобладавал сръбският национален елемент“, но пропускайки възможността такъв да 
е съществувал и в Рилския манастир. Дылевский, Н. Договор, 85; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 35.
367 Знае се например, че Пантелеймоновият манастир е притежавал метоси и имоти в Струмска област. Същото обаче важи и за Хилендар. Кораћ, 
Д. Света гора под српском, 76–88.
368 За тях: Живоjновић, М. Драгаши и Света гора. – ЗРВИ, 43, 2006, 41–57.
369 Затова той е смятан за „втори ктитор на манастира“. Вж. Кораћ, Д. Света гора под српском, 76–81, 172–173; Успенский, П. Первое путешест-
вiе. Ч. І, отд. І, 92. В четири грамоти се описват неговите дарения за манастира. Ковачев, М. Българско монашество на Атон. С., 1967, 76.
370 Дылевский, Н. Договор, 89.
371 След 1374 г. братята Драгаши са дарили на Пантелеймоновия манастир владения в Щип и Струмишко и специално църквата „Св. Арханге-
ли“, строена от Хрельо, а Константин е бил съдия в спор между Пантелеймон и Хилендар за имоти в бившите владения на Хрельо около Щип. 
Матанов, Х. Югозападните, 117–118, 122, с литература. Вж. също Ковачев, М. Българско монашество, 76. В запазените документи с даренията 
на братята на Света гора обаче никъде не фигурира Рилският манастир. Живоjновић, М. Драгаши и Света гора, 41–57. Известно е също, че и 
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поддържана от всички споменати лица, тъй като формулировката в договора, ако, разбира се, не е само фор-
мална, предполага наличието на няколко документа, издадени от „прежните ктитори“372. Липсата на яснота 
по въпроса налага началото на отношенията между двата манастира да се отнася най-общо към периода 
на сръбската власт на Атон, т.е. между 1345–1371 г. От друга страна, съществува вероятност по времето на 
Хрельо или малко след неговата смърт Рилският манастир да е бил придаден към Хилендар, а при по-късни 
имотни спорове оттам да е минал в Пантелеймонови владения, тъй като се знае, че Хилендар е бил един от 
най-богатите сръбски манастири през ХІV в., притежавал стотици села в Сърбия и по Струма и Места373. Но 
и това остава напълно хипотетично, тъй като не е подкрепено от никакъв извор374. 

Вероятно след възобновяването на Рилския манастир и отново във връзка със Сърбия той минава под ведом-
ството на Охридската архиепископия375, подчинила през 50-те години на ХV в. Печката патриаршия376. Едва ли 
е случайно, че по това време сръбската редакция на редица ръкописи по думите на Й. Иванов „започва да за-
владява книжовните навици в Рила“377. Но най-съществен довод за подновяването на сръбското влияние и при-
съствие378 в манастира представлява връзката на рилското братство с дъщерята на Георги Бранкович – Мара379  

Стефан Душан дарява на „Св. Пантелеймон“ четири села от владенията на Хрельо в Струмска област, но и тук Рилският манастир не е споменат. 
Кораћ, Д. Света гора под српском, 76–81; вж. също Lemerle, P., G. Dragon, S. Čirkovič. Actes de Saint Pantéléèmôn. 1982.
372 Дылевский, Н. Договор, 86.
373 Матанов, Х. Средновековните, 364.
374 За Рилския манастир не се споменава в нито един известен ми документ, свързан с владенията на Хилендар през целия ХІV в. Вж. Хвостова, 
К. Взаимоотношения Хилендарского монастыря и некоторых его метохов в ХІV в. – Византийский временник, 18 (1961), 30–53; Живоjновић, 
М. Властелинство манастира Хиландара према хрисовуљи цара Душана из 1348. године. – В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 35–50; 
Спремић, М. Бранковићи и Хиландар, 71–83. Паралелно до същата хипотеза, че е възможно Рилският манастир да е бил метох на Хилендар или 
на „Св. Пантелеймон“, e достигнала и Н. Гагова. У нея тезата е развита много по-подробно. Гагова, Н. Съдбата на Рилския манастир през ХІV в.  
от гледна точка на неговия статут на ктиторски манастир. – В: SLOVO: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of 
the International Conference, 21–26.02.2008, Sofia, Bulgaria. Sofia, 2008, 177–194.
375 Иванов, Й. Св. Иван, 75; Киселков, В. Рилският, 72, 80; Дуйчев, И. Рилският, 287, 310; Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 187; Снегаров, 
И. История на Охридската архиепископия, т. ІІ, 45, 164; Пулос, П. Св. Иван, 524.
376 Снегаров, И. История на Охридската архиепископия, т. ІІ, 501–508. При своето възстановяване манастирът би трябвало да се е намирал в 
диоцеза на Печ. Вж. Дринов, М. Избрани съчинения. Т. ІІ. С., 1971, 368.
377 Иванов, Й. Български старини, 596. В. Киселков също говори за сръбско книжовно влияние по това време. Киселков, В. Автентичен ли е, 37. 
За ресавския правопис и ръкописите в Рилския манастир вж. История на българската средновековна литература, 621–622, 627–629.
378 Н. Дилевски смята, че рилският монах Лаврентий Граматик, който е оформил редакцията на договора от 1466 г., е сърбин. Дылевский, Н. 
Договор, 85.
379 За нея вж. Ђук, Р. Царица Мара. – ИЧ, 25–26, Београд, 1978–1979, 53, с литература; Fotić, A. Despina Mara Branković and Chilandar. Between 
the Desired and the Possible. – В: Осам векова Хиландара, Београд, 2000, 93–100.

23. Църква „Св. Петър и Павел“ в метоха 
„Орлица“. Стенопис от олтара. ХV в. 

22. Църква „Св. Петър и Павел“ в метоха „Орлица“. ХV в. 
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(ок. 1418–15.09.1487380). Тя е вдовица на султан Мурад ІІ, върната след 1451 г. от Мохамед ІІ на баща ѝ381, 
като прекарва последните години от живота си в Ежево, Кратово и в едно село до Кюстендил, което е в 
близост до Рилския манастир382. Една от най-изтъкнатите личности в балканската история от ХV в.383, тя се 
е смятала за наследничка на сръбските крале, наричала се е „царица“ и е издавала грамоти с личния печат 
на Георги Бранкович. Разпореждала се е в областта около Сяр, където е била заобиколена от доста монаси и 
изтъкнати личности от двора на баща ѝ384. При нея са живели известно време Вл. Граматик, преписвайки за 
нейните нужди385, и Д. Кантакузин. Предполага се даже, че около нея в Кратово са се оформили преписваче-
ска школа и зографско ателие386. Тя е добре известна като застъпница за православните обители и най-вече 
като покровителка на светогорските манастири387. Това се отнася специално за манастирите Пантелеймон 
и Хилендар388, поради което е възможно тя да има известна заслуга и при сключването на договора между 
380 Датата на нейното раждане е неизвестна. Предполага се, че е 1418 г. Ђук, Р. Царица Мара, 57. Пълен преглед на изворите по въпроса вж. у 
Спремић, М. Два податка о Мари Бранковић. – ИГ, 1–2, 1977, 71–79, който смята, че е родена между 1417–1420 г. За датата на смъртта вж. Стоjа-
новић, Љ. Стари српски родослови и летописи. Београд–Ср. Карловци, 1927, 255.
381 Jиречек, К. Историjа срба, ІІ, 327; Новаковић, С. Из српске историjе. Царица Мара. Нови Сад–Београд, 1966, 187. Мара е върната по уговорка 
от сръбско-турския мирен договор (1451) заедно с градовете Топлица и Дубочица. Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 158, 362.
382 Миjатовић, Ч. Деспот Ђеорће Бранковић, т. 2, 181.
383 Бошков, В. Мара Бранковић у турским документима из Свете горе. – ХЗ, 5 (1983), 189.
384 Jиречек, К. Историjа срба, І, 409; Новаковић, С. Из српске историjе, 195, 203; Ђук, Р. Царица Мара, 81–83, 89–90; Бошков, В. Мара Бранковић, 
191.
385 Данчев, Г. Владислав Граматик, книжовник и писател. С., 1969, 77; Ђук, Р. Царица Мара, 89.
386 Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 547–548; вж. и Иванић, Б. Мара Бранковић, 342.
387 Новаковић, С. Из српске историjе, 105, 198, 201, 204; Ђук, Р. Царица Мара, 75–80; Бошков, В. Мара Бранковић, 197. 
388 Бошков, В. Мара Бранковић, 192, 198, разглежда седем турски документа, чрез които се подаряват различни имоти на двата манастира. 

24. Църква „Св. Петър и Павел“ в метоха „Орлица“. Стенопис от западната стена. ХV в. 
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Рилския манастир и „Св. Пантелеймон“389. Изглежда, Рилската обител е била не само под нейна закрила, но и 
под прякото ѝ попечителство390, тъй като са известни прекалено много и разнообразни сведения от историята 
на манастира, свързани с нейната личност. Според П. Павлович и Н. Рилски тя дарява чудотворната икона 
реликвиар391, почитана и днес в манастира392, а с решаващото ѝ застъпничество пред Мохамед ІІ393, без чието 
разрешение това би било невъзможно394, са върнати мощите395 на св. Йоан Рилски от Търново396 в манастира 
през 1469 г., за които тя подарява един покров397. Смята се, че тя е издействала да се възстановят имотите на 
манастира398, а е възможно дори да е посещавала Рилската обител, ако се доверим на мнението, че царицата 
лично отива до Цариград, за да издейства разрешение за пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски, и на връ-
щане оттам го предава на монасите399. Не е изключено Мара наистина да се е ангажирала пряко с въпроса, 
тъй като е известно, че пловдивският митрополит Дионисий е бил неин духовен наставник400, а трябва да се 
приеме, че именно той чрез своя подчинен, филипополския протопоп Яков, уведомява монасите от Рилския 
манастир за наличието на мощите в Търново. За това ясно свидетелства Вл. Граматик401, който недвусмисле-

Авторът посочва и възможността в останалите светогорски манастири да се намират османски документи за Мара Бранкович, които днес не са 
известни, а сред тях би могло да има и такива, свързани с Рилския манастир.
389 Според Матанов, Х. Възникване, 83, Риският манастир е поддържал и доразвивал връзките си със Света гора по това време чрез съдействието 
на Мара Бранкович. В договора пък е записано, че манастирът е освободен от данъци и от някои велможи, а не само от султана, като тук може би 
се има предвид именно нейното участие. Възгледът на Я. Янев, че става въпрос за Г. Бранкович или някой от синовете му, е доста неоправдан, тъй 
като Бранкович вече не е бил жив, а синовете му нямат връзка с Рилския манастир. Янев, Я. Рилският манастир, 33. Любопитен факт е, че ориги-
налът на договора е бил съхраняван в ковчега с мощите на Йоан Рилски, откъдето е изваден през ХІХ в. и преписан през октомври 1840 г., което 
говори за някаква възможна връзка между мощите, Мара Бранкович и договора с манастира Пантелеймон. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1609.
390 Киселков, В. Владислав Граматик, 8; Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 186; Данчев, Г. Владислав Граматик, 29; Матанов, Х. Възникване, 
83; Иванић, Б. Мара Бранковић, 341. Мара е изрично посочена като покровителка на цялото възобновяване на манастира и в извор от ХІХ в. Вж. 
Обитель, 5.
391 П. Павлович е оставил една приписка от 12 септември 1734 г. върху хрисовула на Йоан Шишман. В нея се казва, че Партений е целунал мощи-
те на Йоан Рилски и други разни мощи и една икона, дар на манастира от блажената царица Мария (Бранкович), съпруга на султана. Вж. Ангелов, 
Б. Съвременници на Паисий. Т. ІІ. С., 1964, 27–28; Неофит Рылец. Описание, 24–25; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 618, 709; Варлаам. Св. Иван 
Рилски, 59; Иванић, Б. Мара Бранковић, 341.
392 За иконата вж. Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 193–228, с литература.
393 За нейното съдействие говорят Вл. Граматик и Д. Кантакузин. Иванов, Й. Жития, 78; Стара българска литература, т. ІV, 386. Неофит Рилски 
също споменава за съдействието на „госпожа Мара“ пред Мохамед ІІ, който я почитал като своя майка. При нея в Ежево, където е живеела с 
по-малката си сестра Катерина Кантакузина, са пратени монаси от манастира, за да я молят да съдейства за връщането на мощите. Иречек, К. 
История на българите, 374; Jиречек, К. Историjа срба, І, 359, 409; Иречек, К. Пътувания, 702. След връщането на мощите монасите изпращат 
до нея благодарствено писмо. Неофит Рылец. Описание, 37–38; Иванов, Й. Св. Иван, 44, 49–50; Данчев, Г. Владислав Граматик, 112; Й. Иванов 
дори предполага, че Д. Кантакузин е ходатайствал пред нея за връщането на мощите. Иванов, Й. Жития, 35; Дуйчев, И. Рилският, 296; Данчев, 
Г. Димитър Кантакузин, 67. И според Матанов, Х. Възникване, 91, по нейна молба Мохамед ІІ издава документ, разрешаващ пренасянето на 
мощите. Вж. също Ђук, Р. Царица Мара, 89.
394 Може би отношението на Мохамед ІІ към Мара се дължи както на факта, че тя го е възпитавала, така и на нейната протурска ориентация. 
Вероятно тя е настанена в Ежево като внимателно подбрано място именно от нея и султана, където е била заобиколена от сръбски феодали със 
същата нагласа. Според турските документи никой друг християнски първенец не е имал такова влияние при султана. Новаковић, С. Из српске 
историjе, 173, 203, 200; Бошков, В. Мара Бранковић, 190–191; Ђоровић, В. Историjа срба, ІІ, 75, 86. Въпреки нейната силна позиция само след 
разрешение на султана тя е можела да проявява своето застъпничество за църкви и манастири. Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 362.
395 Този акт действително може да бъде разглеждан и като политическа дискриминация на Търново във връзка с подкрепата на Флорентинската 
уния от Търновския митрополит Игнатий. Ждраков, З. Пренасяне на мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. в светлината на историческите 
събития. – В: Българският петнадесети век. С., 1993, 85–88.
396 Има различни версии за местонахождението на мощите в Търново. Още Й. Иванов отбелязва, че те са били в Търновската архиепископия. Вж. 
Иванов, Й. Св. Иван, 44, но има неяснота дали под това определение трябва да се разбира целият църковен регион, или самата архиепископска 
църква. Смята се, че след превземането на Търново и настаняването на Патриарх Евтимий в комплекса около църквата „Св. ап. Петър и Павел“ 
в 1393 г. мощите са били преместени там. Геров, Г. Стенописният календар от църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново. – Изкуство, бр. 3, 
1985, 33; Ждраков, З. Пренасяне на мощите, 89–90; Вачев, Х. Къде са били мощите, 699–703. Приема се дори, че ковчегът е бил поставен в 
наоса пред олтарната преграда откъм юг, защото на това място има монументално изображение на св. Йоан Рилски. Гергова, И. Култове, 66–67, 
с литература. Според други автори ковчегът може да е бил и в близката църква, която по предание носи името на св. Йоан Рилски и е била част 
от митрополитския комплекс. Вж. Вачев, Х. Къде са били мощите, 702. Всъщност тази църква трябва да е идентична с църква № 8 на Трапезица, 
където би трябвало да са били мощите, преди да бъдат върнати в Рилския манастир. Вж. Алексиев, Й. За светците, 413, 420, бел. 14; Вачев, Х. 
Къде са били мощите, 700, с литература.
397 Според манастирската легенда този покров е бил откраднат и разрязан на части при едно от нападенията над манастира в по-късните векове. 
Неофит Рылец. Описание, 37; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 709. Това не е и първото участие на Мара при пренасяне на мощи, тъй като още 
през 1453 г. тя организира заедно с баща си пренасянето на мощите на евангелист Лука от Рогос (Епир) в Смедерево. Миjатовић, Ч. Деспот 
Ћеорће Бранковић, 151; Радоjчић, С. Византиjско сликарство од 1400 до 1453 година. – В: Одабрани чланци и студиjе 1933–1978. Београд, 1982, 
256, Павловић, И. О св. Луци и пренашању његовог тела. – ГСУД, књ. 2, 1882, 70–100; Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 386–387; История 
на българската средновековна литература, 630.
398 Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара с кнежевином Србиjом. Београд, 1982, 70.
399 Според Ђук, Р. Царица Мара, 89; вж. и Ђоровић, В. Историjа срба, ІІ, 117.
400 Jиречек, К. Историjа срба, І, 409.
401 Според П. Ников и Вл. Граматик е взел участие в пренасянето на мощите, което не е вярно. Вж. Никовъ, П. Владиславъ Граматикъ, 167.
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но отбелязва, че когато Яков разказва за Йоановите мощи на рилските монаси, сам казва, че ги е видял, като 
ходил там по работа със своя митрополит402. Ако тази история е автентична, уведомяването на монасите403 
ще трябва да се отнесе преди 1467 г., когато Дионисий е станал вече патриарх404. 

По повод връщането на мощите е учреден третият празник на светеца, честван на 1 юли405. Погрешно се 
смята, че с тяхното връщане е свързано и издигането на църквата „Св. апостоли Петър и Павел“406 в метоха 
„Орлица“407. В действителност тя е възобновена по-рано, по времето на игумен Давид, между 1463 и 1469 г. 
Вече след това църквата е на два пъти украсена със стенописи – през 1478 г.408 и повторно през 1491 г.409 от 
неизвестен зограф, свързан вероятно с Кратово и отново с Мара Бранкович410. Тогава храмът е изписан със 
средствата на крупнишкия епископ Яков ІІ411, по времето на когото са правени и стенописите от църквата 
„Св. Димитър“ в Бобошевския манастир (1488)412, който е бил подчинен на Рилския413. 

Връщането на мощите в манастира е от изключително значение за неговата популярност и по-нататъш-
но развитие. От този момент нататък той надскача локалното си значение и се превръща във все по-важен 
духовен и религиозен център на общоправославната култура414. По това време Рилският манастир поема 
донякъде и водещата роля на книжовен център от Търново, съхранявайки и развивайки тамошните литера-
турни традиции415 чрез труда на книжовници като Спиридон416 и Мардарий417, който, като последовател на 
Вл. Граматик, също е бил във връзка с Мара Бранкович418. 

В крайна сметка подобно тълкуване на събитията и фактите е само още едно потвърждение, че при изди-
гането от Хрельо манастирът е бил част от най-източните земи, съставящи картата на сръбските православни 
средища. Именно като такъв манастирът неизбежно е имал тесни контакти с най-важните сръбски обители 
на Света гора. Затова изглежда закономерно, че повторното му възстановяване към средата на ХV в. отново 

402 Стара българска литература, т. ІV, 385.
403 В една нова редакция на разказа за пренасяне на мощите, датираща от края на ХVІІІ в., изрично се уточнява, че монасите са били учудени от 
факта, че мощите на св. Йоан Рилски са намерени в Търново. Ангелов, Б. Стари славянски текстове. ХІ. Нова редакция на повестта за Иван 
Рилски. – ИИБЛ, кн. 9, 1960, 247–268. 
404 Той става патриарх с протекцията на Мара Бранкович, за което са платени 2000 дуката. Jиречек, К. Историjа срба, І, 409; Бошков, В. Мара 
Бранковић, 190; Ђоровић, В. Историjа срба, ІІ, 117.
405 Неофит Рылец. Описание, 38; Иванов, Й. Св. Иван, 50.
406 Според изворите църквата е съществувала още през ХІV в. При издигането ѝ през ХV в. тя е възобновена върху стари основи, части от които 
личат от север, а има възможност и да е преустроена. Вж. Тулешков, Н. Строителна история, 68–70.
407 Неофит Рылец. Описание, 91. Според него метохът е основан заедно с манастира, а по Хрельово време е обновен. Споменава се и в грамотата 
на Йоан Шишман. Иванов, Й. Св. Иван, 44. Според едно описание на манастира от 1864 г. метохът е възобновяван и през 1445 г. Методиева, Л. 
Агапий Рылский, 244.
408 Подробно у Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена, 25–31.
409 Надписът е публикуван за първи път от Я. Шафарик по препис на С. Веркович от 1855 г. Шафарик, Я. Писмени споменици. – ГДСС, св. VІІ, 
1855, 180–193; Велева, Д. Едно пътуване, 370. Неизвестно защо Л. Прашков датира тази живопис 1491–1493 г. Прашков, Л. Ценен паметник на 
нашето изкуство. – Изкуство, бр. 3, 1961, 26–29. През 1863 г. живописта е подновена от самоковския зограф Никола Образописов, като е съхра-
нена част от старата заради „уважение към древността“. Надписът при Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206. Приписката на Неофит Рилски 
по въпроса вж. у: Иванов, И. Проблемът за консервацията на стенописите в църквата „Св. Петър и Павел“ при метоха „Орлица“. – ИМЮБ, 
т. ХХІ, 1995, 273. 
410 Особено интересни са паметниците, в които Г. Суботич различава присъствието на този зограф. Освен в метоха „Орлица“ той работи 
стенописите в манастира „Прохор Пшински“ (1488–1489) и в манастира Горняк (ок. 1490), всички свързани с култовете на балканските анахорети 
Йоан Рилски, Прохор Пшински и Григорий Синаит младши. Вж. подробно Суботић, Г. Обнова зидног сликарства у Светом Прохору Пчињском 
краjем ХV века. – Лесковачки зборник, ХХІХ (1989), 9–14. За останалите паметници, включително и миниатюри от ръкописи, приписвани на 
ателието, свързано с Кратово и Мара Бранкович, вж. Иванић, Б. Мара Бранковић, 342–343. 
411 Снегаров, И. История на Охридската архиепископия, 264; Иванов, Й. Български старини, 205–206, дава надпис за украса на църквата от 1491 г.  
Grabar, А. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928, 306, n. 1; Божков, А. Стенописите в църквата от метоха „Орлица“. – Изкуство, бр. 2, 
1964, 26.
412 Иванов, Й. Св. Иван, 42, бел. 1; 48, бел. 3; Дуйчев, И. Рилският, 297; Суботич, Г. Охридска сликарска школа у ХV веку, 134–141; Машниќ, М. 
Прилози за три малку познати споменици во кичевско-бродскиот краj од поствизантискиот период. – КН, 16 (1989), 95–118.
413 Гергова, И. Ранният български иконостас. 16–18 век. С., 1993, 24.
414 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 7.
415 След възстановяването на Рилския манастир в него се събират оцелелите от Търново и околностите книги от ХІV в. Петканова, Д. Библиоте-
ки. Енциклопедичен речник. С., 1992, 56; Райков, Б. Книжовни връзки между Търново и Рилския манастир. – СЛ, 15, 1984, 3–21; История на 
българската средновековна литература, 618–621.
416 За него вж. Ангелов, Б. Неизвестен ръкопис на Спиридон Рилски. – ЕЛ, 3, 1964, 17–25; Христова, Б. Рилският книжовник Спиридон. – СЛ, 3, 
1978, 113–121; Георгиевски, М. Новооткриен препис на Четвероевангелие од рилскиот книжевник монахот Спиридон од почетокот на XVI век, 
пронаjден во Македониjа. – ИИМК, 2, 1998, 89–92.
417 За него вж. Снегаров, И. История на Охридската архиепископия, 316; Иванов, Й. Св. Иван, 113; Киселков, В. Рилският книжовник Мардарий. 
– Уч. Пр., кн. 9, 1939, 1009–1026; Ангелов, Б. Неизвестни ръкописи на Мардарий Рилски. – ИИБЛ, 21, 1972, 43–65; Райков, Б. Панегирикът на 
Мардарий Рилски от 1483 г. – СЛ, 18, 1985, 143–149.
418 Мардарий е посещавал Мара Бранкович в Ежево. Киселков, В. Владислав Граматик, 49; Данчев, Г. Владислав Граматик, 77; Иванић, Б. Мара 
Бранковић, 340, с литература.
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се дължи на представители на средновековната сръбска аристокрация, може би логично смятащи, че обновя-
ват сръбска „задужбина“. Но, както свидетелстват хилендарските преписи на житията на св. Йоан Рилски, в 
които от началото на ХV в. навлиза добавка за покровителство и над сърбите419, това възобновяване вече няма 
онази ясна политическа и национална украса, характерна за времето, когато Хрельо обновява манастира в 
Рила в опозиция на българския култ към св. Йоан в Търново, а отразява новата идея за общобалканско поли-
тическо единство на верска основа. Вече като отзвук на тази по-стара принадлежност на манастира трябва 
да се тълкува и фактът, че когато в края на ХVІІІ в. на Балканите отново са възродени националните идеи, 
Рилският манастир е определен като сръбски, например от Ригас Валестинлис в неговата карта на Гърция420.

5. Рилският манастир през ХVІ и ХVІІ век

Прелиствайки страниците на по-старите публикации, не може да не прави впечатление фактът, че този 
период е описван като най-тривиалната част от манастирската история421. Ако се погледнат запазените извори, 
също ще остане впечатление, че животът в манастира е протичал напълно обичайно, без големи възходи, но 
и без фатални падения. Това е време на еднообразни турски документи, изпълнени с жалби за защита на 
имуществото на монасите, спорове за земя и безсилни предупреждения от централната към местната власт да 
не бъдат тормозени монасите. Така пред нас се разкрива картина, типична за този период от съществуването 
на Османската империя. Той е свързан с началото на нейните стопански проблеми, резониращи по всичките 
ѝ краища и дори в Рилския манастир. Наглед манастирът изглежда изолиран от големите събития и обеднял 
откъм значими личности, около които да се развива пълноценен монашески живот и чиито имена да оставят 
запомняща се следа в историята, подобно на книжовниците от края на ХV и началото на ХVІ в. Не са 
известни и конкретни данни по това време там да е строена или изписана някаква църква. През целия период 
монашеското братство е малобройно, без каквато и да е тенденция към промяна. В 1519 г. братята са били 
23422, а в един турски тефтер от 1570 г. се изброяват около 30 монаси и доста имоти, за които те не трябва да 
плащат данък, тъй като са освободени от обичайните задължения423. В друг правителствен тефтер от 1685 г. 
се посочва, че манастирското братство се състои от 29 монаси424. От ХVІ в. са запазени и няколко султански 
фермана, в които за пореден път се посочва, че манастирските имоти са привилегировани и освободени от 
данъци, а материалното положение е сравнително добро въпреки непрекъснатите спорове с местните турски 
управници и разбойническите набези в областта425.

Спокойното равновесие на дребните икономически и стопански проблеми, очертани от турските админи-
стративни документи, в действителност не дава пълна представа за манастирското битие. Впрочем за този 
период притежаваме множество други сведения. Такива са например изворите за книжовната дейност на 
манастира, които не са така оскъдни, както смята И. Дуйчев426, тъй като запазените приписки свидетелстват, 
че още от първата половина на ХVІ в. там се изпълняват поръчки на светогорските манастири427 за преписи 
на житията и службата на свети Йоан Рилски428. Може би именно във връзка с пренасянето на тези ръко-
писи в Зографския поменик (1527–1728) са записани доста имена на рилски монаси429, а това свидетелства 
и за наличието на активни връзки на Рилския манастир със Света гора. Несъмнено тези данни показват 
популярността и разпространението на култа към рилския светец, както и развитието на оформената още 
под влияние на Вл. Граматик книжовна традиция в манастира430. Това вече е достатъчно, за да се изясни, че 

419 Томова, Е. Към историята, 36.
420 Драгова, Н. Старобългарската култура, 293.
421 Вж. например Нешев, Г. Български довъзрожденски културни средища. С., 1977, 82–131.
422 Иванов, Й. Св. Иван, 51–52, 83, заедно с целия текст. Кил, М. Изкуство и общество, 122, твърди, че документът не е публикуван.
423 Турски документи за историjата на македонскиот народ, 357. 
424 Иванов, Й. Св. Иван, 83.
425 Ихчиев, Д. Турските, 331–333; Иванов, Й. Св. Иван, 53, 67; Игнатий Рилски. Откъслек, 24; Дуйчев, И. Рилският, 309; Nesev, G. Quelques 
doсuments turкs sur l'histoire du monаstère de Rila de la periode du XV-e au XVII-e siècle. – EН, 4, 1968, 233–242; Радкова, Р. Историческата съдба, 
18; Бур, М. Християнското, 38, 42; Христова, Б. Библиотеката, 45.
426 Дуйчев, И. Рилският, 306–315.
427 Запазени са приписки за такива поръчки от Хилендар, Зограф и Ксенофонт. Вж. Иванов, Й. Български старини, 252, 267; Райков, Б., Б. 
Христова. Нови данни, 136.
428 Христова, Б. Библиотеката, 35.
429 Радкова, Р. Рилският, 23. Общо у Ковачев, М. Зограф. Изследвания и документи. С., 1942.
430 Томова, Е. Към историята, 32–43.
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след връщането на мощите на Йоан Рилски манастирът придобива известност и значимост и едва ли може 
да остане изолиран от православния монашески живот на Балканите. Затова не е учудващо, че подобно на 
редица светогорски манастири от това време и Рилският манастир влиза в контакти с румънските владетели 
като част от „общобалканските православни връзки“. Зад тази тривиална формула, с която в литературата се 
определят причините за отношенията на манастира с румънските земи, обаче се крият далеч по-конкретни 
факти. Много вероятно е тези контакти на манастира всъщност да се дължат и на административното раз-
пределение на териториите в Османската империя, тъй като в един ферман на Сюлейман І от 1543 г. се спо-
менава например, че влашкият войвода Радул, васал на султана и „войвода на страната“, където се намира 
манастирът, трябва да се грижи за опазването и съхраняването на правата на рилските монаси431. Изглежда, 
в този ферман е отразен новият статут на влашките войводи в империята432, а Рилският манастир явно ще се 
е намирал в някаква форма на тяхно по-пряко подчинение, което би изяснило и по-тесните връзки на мана-
стира с тези земи през периода. Така ще намери логично обяснение и появата на имената на някои румънски 
владетели от ХVІ–ХVІІ в. в най-стария рилски поменик433. Тук е интересно да се отбележи и наблюдението 
на Н. Дилевски, че св. Йоан Рилски е бил познат в Молдова през ХVІ–ХVІІ в. много повече, отколкото се 
предполага днес434. По тази линия се появява и житието на св. Йоан Рилски, отпечатано със средствата на 
Думитрашко, за когото се предполага румънски произход, макар да не са известни много от фактите за раз-
пространението на култа в Румъния435. Свидетелство за това са и някои манастирски утвари, дарени за глав-
ната църква на манастира436 от молдавския войвода Йоан Богдан ІІІ (1504–1517), който обдарява по същото 
време и светогорския манастир Зограф437. От 1503 г. пък датира едно изборно евангелие, писано от рилския 
монах Спиридон, което се намира в Румъния438, а там преминават и някои сборници на Вл. Граматик и Мар-
дарий Рилски439. На подобни връзки с молдавските земи се дължи попадането на две ръкописни евангелия в 
българските предели – Сучавското (1529) и Крупнишкото (1577), които са подарени на Рилския манастир440. 
В манастира попадат и творби на софийски книжовници от това време441. От ХVІ в. датират първите печатни 
книги, намиращи се днес в библиотеката на манастира442, а тогава той отново минава под ведомството на 
Печката патриаршия, възстановена през 1557 г., като вероятно възвръща статута си на вътрешно самоупра-
вление, подчиняващо се пряко на патриарха443. От един турски тефтер от 1570 г. се научава, че манастирът е 
бил причислен в нахията Дупница към Кюстендилския санджак444.

Впрочем най-популярни днес са известията от това време за първите активни връзки на Рилския манастир 
с Русия445. През 1558, 1584 и 1628 г. монаси от манастира посещават Русия, за да събират помощи, доприна-
сяйки същевременно и за разпространението на култа към рилския светец446. В резултат на това в средата на 

431 Фермана вж. у Кирил Рилски. Кратки спомени изъ миналия, 146.
432 Известно е, че от ХVІ в. нататък на тях са им давани за управление тимари на юг от Дунава от турската власт с цел интегрирането им в им-
перските структури. Подробно вж. у Matei, D. Romanian Possesions South of the Danube. – Revue Roumaine d'Histoire, XXV, 1–2, 1986, 107–112.
433 Gergova, I. Das älteste Gedenkbuch des Rila-Klosters, 164–179.
434 Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 78. Св. Йоан Рилски е смятан по това време дори за духовен покровител на Молдова. Тъпкова-Заимова, 
В., П. Бойчева. Някои черти, 57.
435 Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 78.
436 Два покрова от 1511 г. Според Н. Рилски с един от тях се е покривал ковчегът с мощите на Йоан Рилски. Неофит Рылец. Описание, 82; Иванов, 
Й. Св. Иван, 51. Текстът, извезан на покровите, вж. у Миятев, К. Съкровищницата, 355–356; Дуйчев, И. Рилският, 313.
437 В манастира Зограф той издига през 1517 г. църквата „Св. Никола“ на арсаната. Успенский, П. Второе путешествiе по Святой горе Аθонской. 
Москва, 1880, 134; Иванов, Й. Български старини, 241; Дуйчев, И. Рилският, 313; Генова, Е. Рилският манастир – съкровищница на българското 
приложно изкуство. – В: Рилски манастир. С., 2000, 211.
438 Божков, А. Българска историческа живопис. Т. І. С., 1972, 85; Божков, А. Към въпроса за взаимните връзки между българското и румънското 
изкуство през ХІV–ХVІІ век. – ИИИИ, кн. VІІ, 1964, 49; Дилевски, Н. Великата лавра, 37.
439 Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 136; История на българската средновековна литература, 686.
440 Миятев, К. Съкровищницата, 320–342. Сучавското евангелие е обковано през 1656 г. Климент Рилец. Връзките на Рилския манастир с Румъ-
ния. – ЦВ, бр. 41, 1958, 5–6; Литературен архив, т. VІ, 49–50; Сантова, М. Обковата на Крупнишкото евангелие в светлината на Софийската 
златарска школа. – Изкуство, бр. 7, 1989, 36–43; Генова, Е. Рилският манастир, 213–215. Общо у Генова, Е. Църковните приложни изкуства 
от ХV–ХІХ век в България. С., 2004.
441 Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 137.
442 Христова, Б. Библиотеката, 36.
443 Иванов, Й. Св. Иван, 75; Дуйчев, И. Рилският, 287; Киселков, В. Рилският, 80; Цанков, С. Нови данни, 1. Времето на тази промяна е преди 
1578 г., откогато датира турски „худжет“, в който е споменато за нея. Вж. Ихчиев, Д. Турските, 324–325; Дуйчев, И. Рилският, 310; Снегаров, И. 
Гръцки документи, т. Х, 187.
444 Турски документи за историjата на македонскиот народ, 355.
445 Дилевски, Н. Св. Иванъ Рилски и неговият манастир и православна Русия. – Народен страж, бр. 16, 5; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 
41–51.
446 Муравьев, А. Сношения России с Востоком, 95; Цанков, С. Нови данни, 15; Дуйчев, И. Рилският, 314–315; Дылевский, Н. Рыльский мо-
настырь, 68, Радкова, Р. Рилският, 24–25.
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ХVІ в. руската църква официално канонизира св. Йоан Рилски, присъединявайки го към своите собствени 
светци, което е част от укрепването на нейния авторитет с цел извоюването на автокефалност447. Затова е 
закономерно, че предимно от ХVІ–ХVІІ в. датират десетина преписа на житието на Г. Скилица, открити в 
различни библиотеки в Русия448. Но колкото и да са показателни тези факти, те са само част от връзките на 
Рилския манастир с останалия православен свят. Многобройните ръкописи и печатни книги, в които при-
състват паметта, житията и службите на св. Йоан Рилски, показват, че той е включен в богослужението на 
сърби, руси, украинци, белоруси, румънци и на Света гора449. В някои от тези страни, като например в Мол-
дова450 или в земите под юрисдикцията на Печката патриаршия451, се появяват много негови изображения, 
което безспорно свидетелства, че именно по това време култът към светеца добива реалната си популярност 
сред остатъците от православния свят на Балканите.

6. Промените в Рилския манастир през ХVІІІ век

С изключение на следващия век, няма друг период от манастирската история, който да е така добре 
документално подплатен, както ХVІІІ в. Въпреки това духът на тотално отричане на „османското иго“ в 
по-старата литературата е създал предпоставки този период от живота на манастира да се описва крайно 
неправдоподобно. Ясно е, че на практика е невъзможно манастирът да се е намирал едновременно пред 
окончателен материален крах, предизвикан от „произвола на турските управници“ и „еврейското финансово 
робство“452, и същевременно там да е кипяла невероятно усилена културна дейност, често давана като най-
ярък пример за началото на възраждането на българската нация. Благодарение на запазените документи днес 
има възможност да се възстанови и преоткрие пъстрата и жизнена картина на събитията в манастира през 
едно време, изпълнено в действителност с колебания, а не с колапси и шедьоври. 

Несъмнено сътресенията в Османската империя през ХVІІІ в. се отразяват в известна степен и върху 
манастира453, макар на пръв поглед те да нямат никаква връзка с монашеския живот в Рилската планина. 
Например неуспешните войни срещу Русия отекват в „Историята“ на рилския монах Йеротей454, а децентра-
лизирането на стопанската структура на империята се оглежда в многобройните османски сведения от ар-
хива на манастира, които показват непрекъснатите спорове за земя не само с местните турски власти, но и с 
населението в околните села455. Вследствие на сепаратизма, неподчинението и възникналите междуособици 
в империята456 постепенно се усилва разбойничеството, за да достигне в края на века до изстъпленията на 
кърджалиите. Според запазените документи манастирът също е подложен на преки нападения от кърджа-
лийските банди457, а освен това е неколкократно разграбван и опожаряван от „арнаути“. Техните нападения 
обаче не са го довели до критично състояние458. Запазените турски документи, осъждащи тези нападения, 
свидетелстват само за неспособността на Великата порта да респектира местната турска власт459. Възприето 
е да се смята, че именно вследствие на тези нападения манастирът задлъжнява доста, което още повече утеж-
нява неговото материално положение460. Всъщност за това допринасят най-вече неизгодните заеми, които ма-

447 Калиганов, И. Георгий Новый у восточных славян. Москва, 2000, 648.
448 Попгеоргиев, М. Богослужебна, 18, с литература.
449 Гергова, И. Култове, 71.
450 Божков, А. Към въпроса, 56; Матакиева, Т. Образът на българския светец Иван Рилски, 230–237.
451 Петковић, С. Зидно сликарство, 86, 87, 162, 167, 172, 188, 191; Грозданов, Ц. Портрети на светителите од Македониjа од ІХ–ХVІІІ век. Ско-
пjе, 1983, 172–177. 
452 Иванов, Й. Св. Иван, 54.
453 За манастира по това време вж. Иванов, Й. Св. Иван, 54–58; Дуйчев, И. Рилският, 316–318; Радкова, Р. Рилският, 34–40, където за пръв път са 
изказани съмнения относно катастрофалното му състояние. 
454 Спространов, Е. Материали, 4–6. Пълното заглавие е „История, писана от Йеротей йеромонах Рилски от 1772 г.“. Според автора тя е писана 
върху един възкресник (октоих), печатан в Москва през 1715 г. За него вж. и Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир. 
– СЛ, 12, 1982, 93. Същата история е публикувана още у: Илковъ, Д. Няколко паметници, 615, но с повече грешки и невярното твърдение, че е 
писана върху панегирика на Вл. Граматик.
455 Дуйчев, И. Рилският, 316–318.
456 Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1995, 71.
457 Примерите за такива нападения не са малко. Климент Рилец. Метохът на Рилския манастир в Самоков, 35, например споменава за една 
приписка, според която в 1798 г. кърджалиите са обрали метоха „Орлица“ и са убили манастирския брат Тома и трима християни.
458 Радкова, Р. Рилският, 34.
459 Ихчиев, Д. Турските, 255, 295; Иванов, Й. Св. Иван, 54; Радкова, Р. Историческата съдба, 19.
460 Иванов, Й. Св. Иван, 54; Дуйчев, И. Рилският, 317–318.
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настирът сключва с лихвари евреи, глобите, наложени от официалната турска власт, и не на последно място 
разхищенията, които си позволяват някои от рилските игумени461. В духовно-административно отношение 
положението не е много по-различно. Печката патриаршия, на която е подчинен официално манастирът, не 
успява да покровителства успешно обителта и братството е принудено на няколко пъти да се обръща за по-
мощ към Константинополския патриарх462. От всичко това изглежда, че положението на манастира все пак не 
е било стабилно. Но в тази „официална“ манастирска история липсват някои факти. Например още от края 
на ХVІ в. манастирът притежава доста имоти, които се увеличават през ХVІІІ в.463 и носят сериозни приходи 
на сравнително малобройното манастирско братство464. Запазените документи за сключени заеми сочат, че 
всички те всъщност са били изплатени между 1787–1790 г.465 Но най-красноречиво доказателство за стабил-
ното състояние на манастира са изключително интензивните строежи там, предприети към края на века. Ако 
се обърнем отново към „официалните“ данни, и тук ще видим „бедственото положение“ по отношение на 
манастирските сгради и църкви. Те са били порутени от времето и нападенията над манастира, както свиде-
телстват множеството искания и разрешения за поправки на сгради от края на ХVІІ и особено от ХVІІІ в.466 
Трудно е да се ориентираме обаче доколко верни са тези сведения, тъй като, за съжаление, днес са известни 
само откъслечни данни за това какво е поправяно и как точно е изглеждал манастирът тогава. Но факт е, че 

461 Подробно за това вж. в „Историята“ на Йеротей и автобиографията на хаджи Агапий. Спространов, Е. Материали, 4–6, 10–25; Иванов, Й. Св. 
Иван, 55; Кочев, Н. Няколко документа, разкриващи икономическото състояние на Рилския манастир в края на ХVІІІ век. – ИДА, кн. 29, 1975, 
177–185.
462 Ихчиев, Д. Турските, 426; Радкова, Р. Историческата съдба, 19.
463 Бур, М. Към историята, 230; Бур, М. Християнското, 42. Само между 1733–1798 г. са издадени 37 документа, узаконяващи придобити от 
манастира имоти.
464 Дуйчев, И. Рилският, 307, 318–319.
465 Кочев, Н. Няколко документа, 181–185.
466 Дуйчев, И. Рилският, 319.

25. Богородица на трон с Младенеца, св. Георги и св. Димитър. Икона 
от сбирката на Рилския манастир. Константин и Атанас от Корча. 1757

26. Апостолски събор. Икона от депото на Рилския манастир. 
Никодим зограф? ХVІІІ в. 



52

през втората половина на ХVІІІ в. сградите в него, както и всички околни църкви са били изцяло обновени, 
а оттогава датират огромно количество икони и части от поне седем иконостаса, съхранявани днес на раз-
лични места в обителта и в редица музейни експозиции в страната. Ако не друго, това показва поне завидна 
материална стабилност, която манастирът успешно е успявал да прикрива поне от изследователите от ХХ в.

В подкрепа на това идват и сведенията за духовния живот в обителта на св. Йоан Рилски, които вкупом 
говорят за едно напълно процъфтяващо културно средище. По това време там продължават да се поддържат 
традиционните контакти със Света гора, както и да се развива усилена книжовна дейност467. Преписват се 
редица ръкописи, предназначени за различни краища на българските земи. С манастира е тясно свързана 
дамаскинарската дейност на най-изявената фигура в българския литературен живот от средата на ХVІІІ в. 
– Йосиф Брадати468. Познат като съставител на сборници, автор на проповеди и преводач469, той оставя след 
себе си редица последователи, сред които се открояват имената на Никифор470, Теофан471 и Паисий Рилски, 
увеличили популярността на манастира472. От началото на ХVІІІ в. е запазено и първото документално сви-
детелство за наличието на училище в обителта473. По това време вече е разгърната таксидиотската дейност474, 
манастирът често е посещаван от поклонници, които редовно го обдаряват475, а вниманието към него, проя-
вявано от някои високопоставени личности, подписали се върху различни ръкописи, запазени и до днес476, 
свидетелства за уважението, което се е питаело към обителта. В края на века в манастира е създадена пев-

467 Подробно пак там, 326–328.
468 За него вж. Маринов, Д. Йеромонах Йосиф Брадати. – СбНУ, 1901, кн. 18; Иванов, Й. Св. Иван, 113–114; Петканова, Д., К. Куев. Нови данни 
за дамаскинаря Йосиф Брадати. – ЕЛ, 4, 1959; Ангелов, Б. Съвременици на Паисий, т. І, 23–86; Райков, Б. Малки приноси към историята на 
българската литература от епохата на прехода. – СЛ, 25–26, 1991, 211–213.
469 Христова, Б. Библиотеката, 35.
470 Никифор работи в манастира между 1753 и 1775 г. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 114. За него: Ангелов, Б. Съвременици на Паисий, т. І, 86–110.
471 За него вж. Ангелов, Б. Съвременици на Паисий, т. ІІ, 117–140; Райков, Б. Малки приноси, 213–215. 
472 Тацов, Б. Дамаскинари от Рилската школа. – ДК, кн. 51–52, 1933, 245–252; Петканова-Тотева, Д. Дамаскините в българската литература. 
С., 1965; Радкова, Р. Рилският, 43–46.
473 Манастирските предания отпращат възникването на училище в манастира още по времето на Йоан Рилски. Игнатий Рилски. Откъслек, 18, 
31; Терзийска-Стефанова, М. Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир от Х в. до Освобождението. С., 2009; Терзийска-Стефанова, 
М. Обучение и възпитание в Рилския манастир през ХV–ХVІІ в. – Педагогика, бр. 4, 2003, 101–110. Първото документално свидетелство обаче е 
една приписка от 1709 г., запазена в миней за месец октомври от ХVІІ в. Тя е записана от монах Даниил, който посочва, че е дошъл от Румъния в 
Рилския манастир и се е учил при даскал Герасим. Цонев, Б. Ръкописната сбирка, 92; Спространов, Е. Опис, 38. Това сведение е дало основание 
да се смята, че в манастира е имало училище по онова време. Според Й. Иванов, който не познава тази приписка, сведения за училището има 
само от ХІХ в. Иванов, Й. Св. Иван, 102.
474 Иванов, Й. Св. Иван, 69; Радкова, Р. Историческата съдба, 18.
475 Запазена е многобройна църковна утвар и всякакви битови предмети именно от това време. Радкова, Р. Историческата съдба, 20.
476 Дуйчев, И. Рилският, 332–334. Вж. например добре известните приписки на Печкия патриарх Арсений ІV Шакабент от 1725 г. и на Самоков-
ския митрополит Симеон Попович от 1734 г. в Рилския панегирик. Семерджиев, Х. Самоков, 11–12; Литературен архив, т. VІ, 47, 48.

27. Иконостас от костницата на Рилския манастир. Ок. 1795 28. Иконостас от църквата „Ев. Лука“. Постница 
„Св. Лука“ в Рилския манастир. Ок. 1798 
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ческа школа477, а оттогава датират и първите щампи с изображения на рилския светец и неговата обител478. 
По същото време отделни рилски братя поддържат връзка с ръкописно-преводаческата школа на Паисий 
Величковски в молдавския манастир „Нямц“479. Тя се осъществява, след като в 1787 г. монасите от този ма-
настир побягват и голяма част от тях намират подслон в Рилския манастир480. Тук през 1792 г. е завършена и 
добре известната история на българския народ от Спиридон481, а в рилската библиотека са запазени и немал-
ко ръкописи, свързани с школата482. Така се оказва, че независимо от нападенията, на които е бил подложен 
манастирът, именно ХVІІІ в. внася съществен прелом във външния му облик и подготвя разгръщането на 
неговата популярност през първата половина на ХІХ в.483

ІІ. РИЛСКИЯТ МАНАСТИР ПРЕЗ ХІХ ВЕК

1. Популярността на манастира във връзка с развитието на култа към св. Йоан 
Рилски

През ХІХ в. манастирът е обект на възхищение, засвидетелствано във всички извори. А. Муравьов го нарича 
„Великая лавра славянского племени, устоявшая после разгрома турецкого на Балканах“484, а В. Григорович 
го определя като „български паладиум“ заради неговата древност, слава на светеца и почитание от народа485. 
В. Априлов признава важната му роля за духовния живот в страната, борбата му в защита на православието 
и приноса в образованието486, а Хилфердинг го смята за „опора на православието и славянската мисъл“487. 
Но не само руските учени са впечатлени от Рилския манастир. Своя респект засвидетелстват и европейските 
пътешественици, чиято култура и манталитет обикновено ги карат да подхождат с известно пренебрежение 
към живота на Балканите по онова време. Например французинът Ами Буе сравнява манастира с „прочутите 
манастири в Европа“ и е смаян от „огромната каменна сграда, каквато не може да се види никъде в цяла 
Турция“488, а Джорджина Макензи и Аделина Ърби са възхитени от познанията и интелигентността на 
монасите489. 

Това отношение е напълно заслужено, тъй като още в края на ХVІІІ в. културното развитие на Рилския 
манастир и влиянието му сред българското население нарастват изключително много490. Христо Вакарелски 
разказва, че пред големите християнски празници хора от най-различни краища на българските земи, „наки-
чени празнично и носещи китки с пари, чержета, фути и прочие, отивали да се поклонят на свети Иван“491. 
Хората по това време, особено търговците и еснафите, са чувствали нужда поне веднъж в живота си да 
отидат и да се поклонят в Рилския манастир492. За тях манастирът е бил притегателен център не само заради 
неговата древност, но преди всичко заради присъствието на мощите на св. Йоан Рилски и вярата в техните 

477 Куюмджиева, С. Певческата школа на Рилския манастир (дисертация). С., 1980.
478 Атанасов, П. Начало на българското книгопечатане. С., 1959, 121–139; Захариев, В. Първото наше, 155–193; Радкова, Р. Към историята на 
Риломанастирската щампарница. – МПК, бр. 1, 1965.
479 Дилевски, Н. Старецът Паисий Величковски и неговото българско монашеско обкръжение. – ЦВ, бр. 22–28, 1994. 
480 Радкова, Р. Рилският, 45; Кенанов, Д. Преводаческата школа на Паисий Величковски: търсене на истинните славянски книги. – В: Д. Кенанов. 
Българистични простори. Пловдив и В. Търново, 2007, 138–153.
481 Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 139. За историята вж. Златарски, В. История во кратце болгарском народе словенском. С., 1900; Райков, 
Б. Малки приноси, 215–216; Спиридон йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе словенском. 1792. С., 1992; Кенанов, Д. Йеросхи-
монах Спиридон Рилски – българският ученик на Паисий Величковски. – В: Д. Кенанов. Българистични простори, 163–173.
482 За тях: Цонев, Б. Ръкописната сбирка, 94–95; Цонев, Б. Опис на ръкописите, 371; Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския мана-
стир, 95; Христова, Б. Библиотеката, 41.
483 Иванов, Й. Св. Иван, 69–71; Радкова, Р. Рилският, 29–30.
484 Муравьев, А. Сношения России с Востоком, 60.
485 Григорович, В. Очерк, 125.
486 Априлов, В. Денница, 83.
487 Гильфердинг, А. Письма, 170.
488 Френски пътеписи, 398.
489 Макензи, Д., А. Ърби. Пътувания из славянските провинции, 124.
490 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 8.
491 Вакарелски, Х. Покровителят на българския народ и неговите чудотворства. – Зора, бр. 6412 от 26.Х.1940 – препечатано в ЦВ, 1940, бр. 41 
и в ПМ, кн. ІІ, 1946, 129–131.
492 Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 10.
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чудодейни сили493. До 1469 г., когато мощите са върнати от Търново в Рилския манастир, култът към свете-
ца има вече своя дълга история и разпространение в източноправославния свят494. От този момент нататък 
обаче той започва да се свързва пряко с манастира, като оказва съществено влияние върху неговото развитие 
и популярност495. Така още около средата на ХVІІІ в. значимостта на култа вече е нараснала достатъчно в 
религиозните среди най-вече заради включването на името и житията на светеца в богослужебните книги496. 
Но едва през ХІХ в. той придобива широка масова публичност, когато по думите на С. Бобчев „тези нетлен-
ни останки са събирали българи от всички страни на отечеството ни: от Добруджа и Тракия, от Македония 
и Мизия, от Дунава и Бяло море, от Охридското езеро и Евксинския Понт“497. Фактически мощите са тези, 
които превръщат манастира в „средище за българи от всички кътове на страната ни“, където те се срещат 
и общуват, укрепвайки своето национално съзнание498. Така на практика култът към светеца става един от 
компонентите за възраждане на българската народност. Доколкото е известно, първите белези за подобна 
промяна датират от средата на ХVІІІ в. и все още нямат изявено обществено значение499. Те са свързани с 
традиционния монашески интерес и фамилното почитание на манастира и рилския светец от рода на Паисий 
Хилендарски500. В своята „История славянобългарска“ той изрично посочва Рилския манастир като един-
ствената българска обител, оцеляла от предишните векове, за което тя трябва да бъде пазена, обичана и обда-
рявана, и където почиват мощите на св. Йоан Рилски, заради които от цяла България се стичат поклонници 
в манастира501. Отношението на Паисий не е случайно. Несъмнено той е бил в тесен контакт с манастира, 
където още през 1771 г. се появява препис на неговата история502. Вече е прието да се смята, че той е съби-
рал материали за своите трудове и се е обучавал там, преди да пристигне на Света гора503. По същото време 
в Рилския манастир са били монаси неговите вуйчовци Серапион и Йеротей504. Може би на тези фамилни 
отношения се дължи и особената почит, която хаджи Вълчо, брат на Паисий, засвидетелства към св. Йоан 
Рилски. Например през 1757 г. в Хилендарския манастир на Света гора, когато той е в лошо икономическо 
състояние505, хаджи Вълчо става ктитор на параклиса, посветен на св. Йоан Рилски506, вероятно под влияние-
то и на Паисий507. 

През 1747–1754 г. е основан Зографският скит „Черни вир“508, където по-късно пак с дарението на хаджи 

493 Неофит Рылец. Описание, 42.
494 Дуйчев, И. Рилският, 169–261; Дилевски, Н. Великата Лавра, 35–42; Радкова, Р. Рилският, 19, 178, бел. 74; Радкова, Р. Историческата съдба, 
12–13. За разпространението на култа в Русия вж. Дилевски, Н. Жития на българския национален светец Иван Рилски в старата руска църковна 
книжнина. – ДК, кн. 10, 1976, 15–21; Нестор. Храмове, посветени на св. Иван Рилски в Русия. – ДК, кн. 11, 1976, 11–19. За Сърбия и Македония 
вж. Павловић, Л. Култови лица, 1965, 20–25. За разпространението в Румъния вж. Божков, А. Към въпроса, 41–101; Кил, М. Изкуство и обще-
ство, 244–246; Общо у Томова, Е. Болгарский святой Иоанн Рыльский, 154–156.
495 Неофит Рылец. Описание, 42.
496 Дуйчев, И. Рилският, 305, 312–313; Дилевски, Н. Великата Лавра, 33 и нататък. 
497 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 613.
498 Пак там, 728; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 214; Христов, Х. Паисий Хилендарски и Българското възраждане. – В: Паисий Хилендарски 
и неговата епоха. С., 1962, 46.
499 Правилно е наблюдението на М. Кил, че наличието на образи на Йоан Рилски в различни църкви до това време по никакъв начин не доказва 
съществуването на национално самосъзнание в тези места, както е традиционно изтъквано в нашата литература. Кил, М. Изкуство и общество, 
246, с цитираната българска литература.
500 Бояджиева, Е. Банско, 14.
501 Хилендарски, П. История славянобългарская. Фототипно издание. С., 1995, 85.
502 Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 138, с литература.
503 Пак там; Цонев, Б. От коя книжовна школа е излязъл Паисий Хилендарски. – Славянски глас, бр. 5–6, 1912, 165–174; Иванов, Й. Св. Иван, 
114; Дуйчев, И. Рилският, 370; Киселков, В. Рилският манастир като духовно огнище, 9; Христов, Х., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 15; 
Бояджиева, Е. Банско, 24.
504 Бояджиева, Е. Банско, 130–141. Серапион е игумен на Рилския манастир между 1753–1757 г. По-късно става босненски митрополит, прие-
майки името Серафим. Йеротей е автор на историческите бележки от 1744 до 1772 г. Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския ма-
настир, 93. За кратко той е духовен наставник на Неофит Рилски, както е уточнено в завещанието на последния. Радкова, Р. Неофит Рилски, 25.
505 Матеич, М. Икономическото и културното състояние на Хилендарския манастир по времето на Паисий (1745–1773). – СЛ, 11, 1982, 101–105.
506 Първоначално параклисът е бил посветен на св. Стефан, както е обозначен на щампата с изображение на Хилендар от 1757 г., но същата година 
е разрушен. Ненадовић, С. Параклиси, 170. При възстановяването е преименуван на името на рилския светец. Днес параклисът се почита от хи-
лендарските монаси на имената и на двамата светци. Бояджиева, Е. Банско, 13. За параклиса: Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис 
„Св. Йоан Рилски“. – СОЗ, т. III. С., 1999, 338–353; Медаковић, Д. Манастир Хиландар у ХVIII веку. – В: Трагом српског барока. Београд, 1976, 
69–156; Прашков, Л. Стенописите в параклиса „Св. Иван Рилски“ от 1757 година в Хилендарския манастир. – КМС, 3, 1986, 180–190.
507 Бояджиева, Е. Банско, 24. Не бива да се подценява и влиянието на най-големия им брат Лаврентий (Лазар), който през 1750–1766 г. е такси-
диот на манастира и според запазените данни е събрал сума, два пъти по-голяма от тази, събрана от всички останали таксидиоти на манастира.
508 Според М. Ковачев е основан с ктиторството на руския императорски двор, както гласял и ктиторският надпис. Ковачев, М. Български кти-
тори, 47. Според ръкопис с историята на скита той е основан от монаси украинци, отделени от манастира Зограф. Бояджиева, Е. Нови данни за 
ктиторската дейност на хаджи Вълчо – брата на Паисий Хилендарски. – Ист. Пр., бр. 9, 1988, 62.
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Вълчо е построена църквата „Рождество Богородично“509. Един от двата ѝ вътрешни параклиса отново е 
посветен на рилския светец510. 

Към края на века популярността на рилския отшелник добива нова значимост. Тя е стимулирана от появата 
на първите риломанастирски щампи, в които е гравирано панорамно изображение на манастира с образа на 
св. Йоан Рилски, обграден от сцени, илюстриращи живота му. Изглежда, тези щампи са били повече на 
брой от това, което беше известно досега. Освен популярните днес щампи от 1791 и 1792 г.511 наскоро беше 
открита още една щампа от 1791 г. с образа на св. Йоан Рилски и вида на манастира512. Появата на тази щампа 
пък позволява да се прибави и още една – четвърта гравюра, към най-старите риломанастирски щампи. 
Защото изображението на манастира и Хрельовата църква в нея са почти напълно сходни с тези от една 
недатирана щампа със св. Йоан Рилски и житийни сцени, която несъмнено е била неин модел. Следователно 
тази недатирана щампа ще да е най-ранна от всички останали рилски щампи, както смяташе още П. Атанасов, 
базирайки се на други доводи513.  

Неслучайно Рилският манастир е първият, за който се правят гравюри в българските земи514, при 
това, в такова количество. В края на ХVІІІ в. рилските монаси поддържат връзки със светогорските ма-
настири и добре познават ролята на книжната графика за популяризирането на местните култове515. На 
рилското братство е добре известно, че наличието на щампи с изображение на манастира е въпрос на 
престиж и че чрез тях манастирът ще се нареди по значимост до светогорските обители и светите мес-
та в Палестина, като си гарантира изключително внимание, почит и приходи516 от страна на поклонни-
ците. Затова от този момент нататък в Рилския манастир възниква интерес към книжната графика, като 
в по-късно работените щампи постепенно се разнообразяват и гравираните сюжети. Появяват се сцени, 
илюстриращи успението на светеца, изображения на църквите около манастира, а след създаването на 
местната щампарница от х. Исай през 30-те години на ХІХ в.517 – и сцени, които не са свързани по съдър-
жание с Рилския манастир518. От някои от клишетата са изготвени много отпечатъци, които са били раз-
пространявани519. До 1836 г., когато в Белград е издадена преработка на службата и житието на светеца520  

509 Бояджиева, Е. Банско, 20. Според историята на скита хаджи Вълчо е изградил църквата на връщане от Йерусалим в Света гора, където е приел 
монашество и в схима се е нарекъл Пафнутий. Той умира в този скит, преди да е завършена църквата. Е. Бояджиева датира тези събития някъде 
около 1770 г. Бояджиева, Е. Нови данни, 68.
510 Според повечето публикации другият параклис е посветен на печерските светии, без да се уточняват имената им. Сытин, И. Путеводитель 
по Святой Афонской горье. Одесса, 1902, 36; Нестор. Гръцкото, 5; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 208. В историята на 
скита се казва, че е посветен на св. Княз Владимир. Бояджиева, Е. Нови данни, 62. Връзката между киево-печерските светии и Йоан Рилски е 
засвидетелствана още в изданието на службата и житието на българския светец от 1671 г. от Антоний Радзивиловски, където са изобразени княз 
Владимир, княгиня Олга и князете Борис и Глеб. Вълчанов, С. Влияния на руската духовна книжнина, 29. Според Л. Прашков и А. Шаренков в 
скита имало три отделни църкви, една от които посветена на св. Йоан Рилски, друга – на св. Кирил и Методий, строена в края на ХІХ в. Прашков, 
Л., А. Шаренков. Паметници на културата на Света гора – Атон. С., 1987, 92.
511 За подробности: Атанасов, П. Начало на българското, 122; Захариев, В. Първото наше, 155–193; Радкова, Р. Към историята, 11–16; Планин-
ска, Б. Щампарницата в Рилския манастир. – Изкуство, бр. 10, 1983, 43–47; Томов, Е. Български възрожденски щампи. С., 1975; Киряков, Б. За 
щампарството в Рилския манастир. – Ист. Пр., кн. 5, 1982, 83–91.
512 Вж. Алексиев, А. Открита е щампа на свети Иван Рилски Чудотворец от Гавриил йеромонах Рилец. – Минало, бр. 1, 2012, 5–10; Авторът 
смята, че тя е правена от Гавриил Рилец, но не обяснява защо името му е задраскано явно още на самата плоча. Известно е, че със средствата 
на Гавриил Рилец е гравирана и рилската щампа от 1809 г., което отново поставя под съмнение извода, че самият той е гравьор на щампата от 
1791 г. За щампата от 1809 г. вж. Атанасов, П. Начало на българското, 131–132; А. Алексиев смята също, че щампата от 1791 г. произхожда от 
Калофер, въпреки че в текста под изображенията Гавриил Рилец посочва, че самият той е от Калофер, а не че щампата е правена там. Освен това 
в публикацията не е посочено нито как, нито къде точно е открита тази щампа. 
513 Подробно у Атанасов, П. Начало на българското, 124–126; У Захариев, В. Първото наше, 173, щампата е датирана от 1839–1840 г. и се смята 
за дело на х. Исай. Знае се, че за рилската щампа от 1809 г., изработена със средствата на Гавриил Рилец, е използван за модел щампата на Ни-
кола Караспасов от 1800 г., което отново подсказва, че Гавриил явно използва готови модели за своите щампи. За това вж. Атанасов, П. Начало 
на българското, 131.
514 Атанасов, П. Начало на българското, 122; Захариев, В. Първото наше, 156.
515 В Рилския манастир са запазени няколко клишета за изработване на щампи, пренесени от Света гора. Атанасов, П. Начало на българското, 
122–123; Радкова, Р. Към историята, 11–12.
516 Киряков, Б. За щампарството, 83.
517 Първото сведение за тази щампарница е дадено още в 1846 г. от И. Богоров във в. „Български орел“, а след това от Иречек, К. Пътувания, 
651. За дейността ѝ вж. Атанасов, П. Начало на българското, 134–138; Захариев, В. Първото наше, 160–175; Радкова, Р. Към историята, 12–16.
518 Списък на щампите, изработени със средствата на х. Исай, у: Планинска, Б. Щампарницата, 46. Вж. и Радкова, Р. Към историята, 11–16; 
Радкова, Р. Рилската щампарна и нейната дейност. – В: Рилският манастир. С., 2000, 187–189. 
519 За най-разпространените щампи: Радкова, Р. Рилският, 56–57; Радкова, Р. Към историята, 14; Климент Рилец. Сградите около Рилския ма-
настир. – ДК, кн. 7, 1973, 15; Захариев, В. Първото наше, 162.
520 Около 1825 г. възпитаникът на риломанастирското училище Христаки Павлович подготвил за печат службата и житието на св. Йоан Рилски, но 
не успял да ги издаде. Запазен е ръкописът в библиотеката на манастира – НМРМ 4/29; Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи от 
Рилския манастир, рък. № 72, 118–119. Под № 54 е посочен ръкописът и в Цонев, Б. Ръкописната сбирка, 93. За Христаки Павлович вж. Иванов, 
Й. Св. Иван, 116, с литература. От края на ХVІІІ в. са запазени няколко ръкописа, изпълнени в манастира, в които са събрани късни преработки 
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от Неофит Рилски521, тези щампи на практика са единственият източник на сведения за Йоан Рилски, достъ-
пен за населението, което не знае гръцки език522. Това личи и от едно писмо на игумена Йосиф от 30 август 
1835 г. до Неофит Рилски в Габрово, с което той е подканен да завърши обработката на текстовете на служба-
та, защото манастирът е упрекван от много хора, че все още не е отпечатал службата и житието на патрона си 
на достъпен език523. Проблемът има преди всичко популяризаторски характер, защото при богослужението в 

на житията и службите на светеца, като например този на Теофил от 1791 г., но те са служили за местно ползване. Райков, Б., Б. Христова. Нови 
данни, 140.
521 „Напечатася книга сия содержащая Службы с Житием Преподобнаго и Богоноснаго оца нашего Йоанна Рылскаго чудотворца, прилежно оубо 
изправленная от древних рукописей Неофитом Йеромонахом“. Заглавието е дадено по: Радкова, Р. Неофит Рилски, 105, бел. 48. Книгата е отпе-
чатана с иждивението на рилския монах Йоасаф. За него: Спространов, Е. Материали, 22. За отпечатването ѝ в Белград, покрай ктиторството на 
Милош Обренович за Рилския манастир, вж. Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 73–74. За второто преработено издание, запазено 
само в три екземпляра, вж. Илковъ, Д. Няколко паметници, 622–624, който по-късно е опроверган от Климент Рилец. Връзките между Рилския 
и Бачковския манастир в миналото и „одисеята“ с второто издание на „Службите на свети Иван Рилски“. – ДК, кн. 10–11, 1971, 12–23. През 
1851 г., а не по-рано, както смятат Тъпкова-Заимова, В., П. Бойчева. Някои черти, 56, Дамаскин Рилец превежда на гръцки житието на Йоан 
Рилски от книгата на Неофит. Вж. Гонис, Д. Гръцки жития, 120–128.
522 През 1819 г. във Венеция за пръв път е издаден „Синаксар на дванадесетте месеца на годината“ от Никодим Светогорец. В него намира място 
житието на св. Йоан Рилски, съставено от хилендарския монах Серафим с иждивението на хилендарския епитроп Иона и редактирано от Ни-
кодим Светогорски. То е писано на гръцки вероятно в началото на ХІХ в. Най-новото изследване е на Гонис, Д. Гръцки жития, 114–120. Вж. 
също Иванов, Й. Жития, 103–108, 256; Иванов, Й. Гръцко-български отношения преди църковната борба, 172–175; Милев, А. Гръцки, 31–32; 
Дуйчев, И. Рилският, 78. Подобен е случаят и с житието, писано на гръцки от монах Яков Неаскитски по поръка на бившия одрински митропо-
лит Григорий през 1860 г. То се покрива почти изцяло с това на Никодим Агиорит. За него вж. Гонис, Д. Гръцки жития, 129–131; Тютюнджиев, 
И. Гръцкото житие на св. Иван Рилски от ХІХ век, 485–496; Нестор. Гръцкото, 4–8, с български превод на житието. Тези примери показват 
развитието на култа към Йоан Рилски на Света гора и разпространението му в монашеска среда, защото гръкоезичното население в българските 
земи също не е имало достъп до службата на Йоан Рилски на своя си език. Пример за това е писмото на жителите на Мелник от 28 април 1847 г. 
до Неофит Рилски, в което го молят да им изпрати гръцки превод на службата на Йоан Рилски, издадена в Белград, защото я няма преведена от 
„славянски“. Снегаров, И. Принос, 32, 324–325. 
523 Радкова, Р. Неофит Рилски, 105, бел. 47. Кореспонденцията във връзка с житието вж. в ЦДА, ф. 1281, а.е. 1314. По същото време в „Жития на 
светците“, издадена в Букурещ през 1835 г. с подкрепата на местния войвода Александру Гика (1834–1842), е преведено на румънски Първото 
проложно житие на Йоан Рилски. Тъпкова-Заимова, В., П. Бойчева. Някои черти, 58.

29. Св. Йоан Рилски с житие. Щампа, печатана във Виена. 1791 30. Св. Йоан Рилски с житие. Щампа, печатана в Москва. 1792 
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манастира до 1836 г. се използват службата и житието на светеца, издадени в Киево-Печерската лавра през 
1671 г.524 от Антоний Радзивиловски, което е изключително рядко достъпно издание още през ХІХ в.525 Зато-
ва и щампите, които са двуезични и имат български текст, се оказват изключително важни за нарастването 
на популярността на светеца. За това свидетелстват и впечатленията на С. Бобчев, който описва как още като 
дете слушал за рилския светец от „старите вкъщи“, чел житието му и надписите на неговите щампи, където 
„в слаби, но изразителни картини са представени главните събития от живота и деятелността на знаменития 
Свети Рилец“526. Тези щампи заедно с иконки, кръстчета и броеници са били продавани на поклонниците, 
като са носели немалка печалба на манастира527. Но по-важно е, че именно чрез поклонниците, отнасящи по 
различни краища на българските земи закупените подаръци от Рилския манастир528, са се създавали огромни 
възможности за разпространение на култа към светеца и нарастване на популярността на едноименния му 
манастир.

524 За него: Клисаров, Г. Служба и житие на свети Иван Рилски от 1671 година. – ДК, кн. 11, 1953, 24–27; Дылевский, Н. Страница из истории 
болгаро-украинских связей, 963–982.
525 Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 69–108; Вълчанов, С. Влияния на руската духовна книжнина, 28–32; Христова, Б. Библиотеката, 42. За 
недостъпността на изданието споменава още Неофит Рилски в предговора на съставената от него служба на светеца. Радкова, Р. Неофит Рилски, 
106. Освен това службата от руското издание е влязла по-късно и в печатните руски минеи, каквито е имало в почти всяка църква. Този факт обаче 
не засяга разпространението ѝ сред обществото. Партений. Доколко са оригинални, 30–32.
526 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 611.
527 Радкова, Р. Рилският, 56; Радкова, Р. Рилската щампарна, 188, където се посочва огромен приход от щампи за 1847–1848 г. в размер на 17 
437 гроша.
528 Вж. Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 725–726, който описва как всеки поклонник при тръгването си за манастира е бил засипван с поръчки от 
своите роднини и близки. 

31. Св. Йоан Рилски. Щампа на Гавриил Рилец. 1791 32. Св. Йоан Рилски с житие. Неизвестен произход. Преди 1791 
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2. Приносът на таксидиотите и поклонничеството за разцвета на манастира

Друга важна дейност, стимулираща популярността на манастира, са таксидиотството и създаването на 
метоси529. Те са осъществявали връзката на Рилската обител с различни краища на българските земи, подпо-
магайки почитанието към манастирските реликви и мощите на св. Йоан Рилски530. Трудно е да се определи 
началото на таксидиотската дейност на монасите от манастира. Тя датира от ХVІІ–ХVІІІ в.531 и предшества 
в повечето случаи създаването на метоси532. Но в началото на ХІХ в. тази доходоносна дейност е официал-
но призната. Явно в резултат и на добре поддържаните отношения с Патриаршията и османската власт533 
чрез послание на Цариградския патриарх Григорий V от 09.12.1807 се разрешава на манастира да изпраща 
таксидиоти по населените с българи градове и по-големи села534. Много често в по-късно време отделните 
селища дори сами са изисквали изпращането на определен таксидиот от Рилския манастир535. В таксидиот-
ските задължения са включени изповядването и поучаването на християните, събирането на помощи в пари 
и натура536, както и изпълнението на някои църковни треби, за които се е плащало предварително, а след това 
са били изпълнявани в манастира537. Всъщност официалното признаване на таксидиотството само узаконява 
широко разпространената по онова време практика538, чиято обществена полза е била призната още от В. Ап-
рилов539. Към монасите таксидиоти е имало и едно особено важно изискване – да канят и довеждат поклон-
ници540, на чиито материални помощи се е осланял манастирът, особено през първата половина на ХІХ в.541 
По това време всички, които не са имали възможност да посетят Света гора или Йерусалим, са се отправяли 
към българските манастири на важните християнски празници542. Рилският манастир е бил не само най-го-
лемият и популярен сред тях, но често е бил предпочитан пред дългите и опасни пътувания до светите земи 
или Атонския полуостров заради факта, че в него са можели да се поклонят хора от всякакъв пол и възраст543. 
Независимо от това „благоприятно“ обстоятелство манастирът си е бил изработил и цял набор от средства 
за привличане на поклонници. Сред тях са обичайните за времето манастирски апели към първенците от 
различни селища, чрез които те са канени да посетят обителта. Показателно е, че в тези послания непрекъс-
нато се среща фразата „манастирът е ваш“ и гаранция за „небесна отплата“544, които е трябвало да подклаж-
дат религиозната съвест и да стимулират усещането за християнски дълг у вярващите. Тези чувства са се 
усилвали особено в години на големи епидемии, когато „благополучието“ на християните е било поставяно 
под въпрос, а обещанието за здраве и дълъг живот, гарантирани от сакралната сила на мощите на св. Йоан 
Рилски и чудотворната икона на Богородица, са определяли интереса към манастира. В „спокойните“ години 
поклонниците са се събирали на най-големите празници – на 19 октомври, на Великден, на Успение и Рож-
дество Богородично (Голяма и Малка Богородица) и на Преображение545. За мащабите на поклонничеството 
в тези случаи свидетелства С. Веркович, който при посещението си в манастира през 1855 г. заварва около 
хиляда души, пристигнали от Пирот, Видин, Берковица, Лом и София, а запитвайки дали това е обичайно, 
научава, че на големите празници в манастира се събират и по 10 000 души546. Местният летописец Н. Додов 
разказва, че те са изпълвали коридорите, балконите и двора на манастира, разполагайки колите си отвън, до-

529 Илковъ, Д. Няколко паметници, 619; Иванов, Й. Св. Иван, 98–102; Анчев, А. Рилският, 33–35.
530 Генова, Е. Култът към мощите, 33. 
531 Цанков, С. Нови данни, 23–24, където е дадено послание от 1780 г. от манастира до Видинската кааза, Белоградчик и Ломско за изпращането 
там на рилския духовник Теофилакт. Вж. също Коева, М. Рилският, 94.
532 Радев, И. Таксидиоти, 17. 
533 Бур, М. Християнското, 47.
534 Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 199; т. ХІV, 102.
535 За примерите вж. Цанков, С. Нови данни, 19–21; Планинска, Б. Кивоти за св. мощи, 30–31.
536 Янев, Я. Метохът на Рилския манастир в Кюстендил. – ДК, кн. 8, 1991, 19–20; Иванов, Й. Св. Иван, 99; Радкова, Р. Историческата съдба, 
18; Тодорова, О. Православната църква, 136.
537 Цанков, С. Нови данни, 18–19; Климент Рилец. Рилските духовници, 22; Планинска, Б. Кивоти за св. мощи, 31; Генова, Е. Култът към мощи-
те, 33.
538 Например запазен е един билет, издаден на трима рилски монаси през 1773 г., с който им се разрешава да пътуват из Етрополе, Плевен и 
Златица, за да извършват духовно-религиозни обреди. Иванов, Й. Св. Иван, 100.
539 Априлов, В. Денница, 83.
540 Според данните от едно писмо, в което се дават сведения за манастира. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 5106; Цанков, С. Нови данни, 18, 25.
541 Климент Рилец. Рилските духовници, 22.
542 Меджидиев, А. История на град Станке Димитров (Дупница) и покрайнината му от ХVІ век до 1912–1963 г. С., 1969, 48–49. 
543 Н. Рилски изрично посочва, че разликата с атонските манастири е допускането на жени на поклонение. Неофит Рылец. Описание, 125.
544 Колева, М. Писма-послания на рилски таксидиоти. – ДК, кн. 9, 1984, 28–33. 
545 Иванов, Й. Св. Иван, 98; Додов, Н. Рилският, 55.
546 Велева, Д. Едно пътуване, 370.
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като конете и добитъка им са пасели из близките ливади. Обикновено поклонниците са се движели на групи 
от по 100–200 семейства, придружавани от рилски таксидиот и охрана547. Важна роля в тези пътувания са 
имали метосите на манастира. Според сведенията за първата половина на ХІХ в. той е притежавал около 50 
метоха в различни части на българските земи548. Обикновено те са били организирани като къщи с по двама 
монаси549. Пренощувайки в рилските метоси, поклонническите групи са харчели допълнителни средства, 
част от които в крайна сметка отново са отивали в манастира550. Най-съществен принос в това отношение са 
имали метосите в близките до Рилския манастир градове и села – тези в Дупница551, Самоков552, с. Рила553 и 
„Орлица“554, през които се е минавало задължително. Неофит Рилски отбелязва, че именно тези метоси са 
най-важни за живота на манастира, докато функцията на другите е свързана преди всичко с воденето на по-
клонници, с чиято материална помощ е било възможно съществуването на такива големи „царски манастири 
като Рилския“555. Един пример е много красноречив за действителната полза от таксидиотството556. Прихо-
дите на манастира за 1833 г., когато той изгаря, са около 102 000 гроша, от които над 85 000 са събрани от 
таксидиотите557. Затова тяхната дейност трябва да се разглежда като особено силен стимул за материалното 

547 Додов, Н. Рилският, 55. Поклонниците са водени в манастира само на големите християнски празници, и то през лятото. Климент Рилец. Как 
са отивали на поклонение при св. Ивана Рилски през време на турското робство. – ДК, кн. 11–12, 1954, 14. 
548 Климент Рилец. Рилските духовници, 18–19. През 1852 г. броят на метосите е спаднал на 30. Иванов, Й. Св. Иван, 101; Радкова, Р. Историче-
ската съдба, 18. Списък на метосите вж. у Терзийска-Стефанова, М. Книжовно-просветна дейност, 210–213.
549 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 5106. Понякога вторият, наричан „синодия“, е бил йеродякон и в тези случаи е имал право сам да проповядва. 
Цанков, С. Нови данни, 25.
550 Климент Рилец. Как са отивали, 17, по въпроса за финансовото уреждане на пътуванията. 
551 В града е имало два метоха на манастира, които са съществували още през ХVІІІ в. Там манастирът е поддържал и два хана за поклонниците от 
всички краища на Мизия и Тракия. Меджидиев, А. История, 48–50. От Дупница манастирът се е снабдявал с храна целогодишно. Манастирските 
братя, живеещи там, са и представители на обителта пред административната турска власт. Неофит Рылец. Описание, 92. 
552 Климент Рилец. Метохът на Рилския манастир в Самоков, 35–40.
553 За метоха вж. Неофит Рылец. Описание, 92.
554 Този метох е изключително важен. Той се намира на един ден път от манастира, а освен това е от типа „ксенодохии“, в който освен стопанска 
дейност са посрещани и поклонници. Изглежда, той е замислен като такъв още при създаването му през ХІV в. През ХІХ в. обаче са разширени 
местата за нощуване, което свидетелства за нарасналия приток от поклонници. Тулешков, Н. Строителна история, 67.
555 Неофит Рылец. Описание, 93. М. Бур цитира няколко писма, според които манастирът е получавал най-редовно доходи от близките селища. 
Бур, М. Към историята, 233, 237; НМРМ, писма № 2, 178.
556 По-подробно у Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 198–202.
557 Иванов, Й. Св. Иван, 71; Радев, И. Таксидиоти, 178. Точните цифри са 102 897 гроша приходи, от които 85 835 са милостиня отвън. Вж. Мана-
стирска кондика, л. 10. За следващите няколко години това съотношение между общите приходи на манастира и тези от таксидиотите се запазва. 
Климент Рилец. Рилските духовници, 23.

33. Таксидиотска кутия с образите на св. Кир, Пантелеймон и Йоан. 
Дарена от Никифор Рилец. Самоковска школа. 1846

34. Таксидиотска кутия със сцената „Успение на св. Йоан  
Рилски“. Депо на манастира. Димитър Молеров. ХІХ в.
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35. Фрагмент от стенопис от старата Хрельова църква. Краят 
на ХVІІІ в. 

37. Стенопис от западната фасада на църквата „Въведение Богоро-
дично“ при костницата на Рилския манастир. 1795

замогване на манастира в началото на ХІХ в.558 По този повод може да се приведат множество данни. Най-
интересни сред тях са две писма. Първото е от 26.02.1840 – именно в началото на изписването на новата 
главна църква. То е от игумена на манастира по онова време – Памфилий, и цялото братство до чорбаджиите 
в Копривщица, които са помолени да оказват съдействие на тамошния манастирски таксидиот Серафим в 
неговите опити да набира поклонници за манастира, защото, както „добре знаят чорбаджиите, манастирът 
няма от никъде друг някакъв приход, но тъкмо чрез християнските помощи се издържа“559. Второто писмо 
е от 27.10.1865 от игумена Пантелеймон560 до търновския духовник Кирил в отговор на негово писмо, в 
което се съобщава, че не може да доведе поклонници в манастира. Пантелеймон пише: „Отъ това, че няма 
поклонници явно се види, че нашето монастирско благосъстояные и благоденствые зависи непосредствено 
отъ благополучие-то и благоденствие-то на народъ-тъ...“561 

Една част от поклонническите дарения са влагани в покупки на земи в околността, на добитък и сгради в 
различни градове562. Наред с това в турските документи от този период са запазени редица свидетелства за 

558 Неофит Рылец. Описание, 93; Дуйчев, И. Рилският, 356. 
559 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4822.
560 Игнатий Рилски. Откъслек, 120.
561 Климент Рилец. Как са отивали, 15. Писмото е № 1005 в архива на манастира.
562 Според сведенията на Дж. Макензи манастирът се издържа от планинско животновъдство и поклонническите дарения. Вж. Макензи, Д., А. 
Ърби. Пътувания, 125.

36. Бог Саваот. Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ 
при костницата на Рилския манастир. 1795 
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38. Христос Вседържител. Икона от църквата „Св. Йоан Бо-
гослов“ при постницата Черней. 1792 

40. Св. Йоан Кръстител. Икона от църквата „Св. Йоан Богослов“ 
при постницата Черней. 1792

39. Богородица. Икона от църквата „Св. Йоан Богослов“ при 
постницата Черней. 1792

41. Св. Йоан Богослов. Икона от църквата „Св. Йоан Богослов“ 
при постницата Черней. 1792



62

имоти, които манастирът получавал в наследство563. Така към 40-те години на ХIХ в. официалният опис564 на 
имотите показва, че във владенията на манастира се намират вече 26 ниви, 11 лозя, 23 ливади565. Тези данни 
са важни, защото те сочат материалната осигуреност и независимост на манастира в периода, когато се из-
гражда и украсява сегашната главна църква, за която са изразходвани огромни за онова време средства566. К. 
Иречек добре характеризира това време. Според него църквата е „паметник от епоха на вътрешен мир и по-го-
ляма свобода, която настъпила в първата половина на ХIХ в. и продължила до Кримската война (1829–1854). 
Преди това издигането на такива сгради не е било възможно поради притесненото положение на раята и лип-
сата на църковна свобода, а по-късно е станало невъзможно, когато народното движение под влиянието на 
чисто политически тенденции е загубило някогашния религиозен характер“567. Почти като съвпадение звучат 
и данните за постепенното намаляване на полезността от таксидиотството след Кримската война568, въпреки 
че таксидиотите от Рилския манастир все още са били приемани във всички селища с повече благоволение, 
отколкото монасите от другите манастири569. След 1860 г. по различни причини поклонниците все по-често 
се отказват от пътувания до манастира570. Това е отразено в някои извори. В писмо от 26.05.1860 от Пловдив 
до Неофит Рилски, по това време игумен на манастира, рилският монах Паисий пише, че положението с так-
сидиотите е много лошо. Те вече не били желани по градовете, а това щяло да се отрази пагубно и на поклон-
ничеството в манастира571. Писмото на духовника Полиевкт от Хасково от 30.03.1861 е още по-красноречиво. 
В него е казано недвусмислено, че по онова време хората не са се решавали да ходят в Рилския манастир572. 
Точно около тези години спира и работата по украсата на манастирската църква. Разбира се, това е съвпаде-
ние, но то провокира мисълта, че трябва да се търси зависимост между приходите от таксидиотството и пок-
лонничеството и възможността да се преустрояват или изграждат сгради и църкви в манастира. Интересно в 
това отношение е едно писмо от времето, когато Майн Рид се включва като лейтенант във войната между САЩ 

563 Ихчиев, Д. Турските, 475, 482, 501, 505, 526, 529. Редът в манастира е изисквал монасите да му завещаят всичко свое. За това е съществувал 
специален ферман, а сумите, които са завещавани, никак не са малки. Бур, М. Към историята, 233.
564 Официалната приходно-разходна книга е кондиката на манастира. Тя е запазена за периода 1833–1887 г. Често обаче данните в нея не съвпадат 
с отчетите, които са изпращани на Цариградския патриарх всяка година, от което се съди, че действителното материално положение на манасти-
ра е било доста по-добро от обявяваното. Бур, М. Към историята, 227–261.
565 Ихчиев, Д. Турските, 473, 474, 105–108, 241, 252–254.
566 Неофит Рылец. Описание, 78.
567 Иречек, К. Пътувания, 705. Статистическите данни подкрепят това мнение. В периода между Одринския мир (1829) и Гюлханския хатишериф 
(1839) са построени над 40 селищни църкви.
568 Радев, И. Таксидиоти, 66.
569 Според анонимен материал във в. „Дунавски лебед“. Пловдив, 1861, бр. 59.
570 Най-вече във връзка с възникналия църковен въпрос, по който Неофит Рилски, като игумен между 1860 и 1864 г., е безкрайно предпазлив. 
Той изтегля най-дейните таксидиоти на манастира по заповед на Патриаршията, в резултат на което намалява не само поклонничеството, но и се 
влошава отношението към манастира. Климент Рилец. Българският църковен въпрос и Рилският манастир. – ДК, кн. 10–11, 1966, 1–11.
571 Арсений. Принос към биографията на Неофит Рилски, 300. 
572 Климент Рилец. Как са отивали, 15. Там вж. и писма № 309, 358, 499, 542, 591, 777.

43. Стенопис от църквата „Успение Бо-
городично“ при метоха „Пчелина“. Ди-
митър Молеров. 1834

42. Църква „Успение Богородично“ при метоха „Пчелина“ – интериор. Димитър Молеров. 1834 
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44. Стенопис от притвора на църквата „Ев. Лука“ при постницата „Св. Лука“. 1798–1799
45. Лот приема три главни от Авраам. Църква „Ев. Лука“ при постницата „Св. Лука“. 1798–1799

47. Стенопис от църквата „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“. Тома Вишанов. 1811
48. Коронясване на Богородица. Църква „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“. Тома Вишанов. 1811

46. Стенопис от притвора на църквата „Покров Богородичен“ при постницата „Св. Лука“. Тома Вишанов. 1811
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и Мексико. То датира от 23.03.1847, а в него се уведомява духовникът Игнатий в Пазарджик, че за Великден 
не е имало достатъчно гости в манастира и че за Възнесение трябва да се водят, защото предстоят големи 
разходи във връзка с построяването на южното крило на манастира573. Историческите данни сочат, че такова 
разрастване на поклонничеството е характерно за края на ХVIII и началото на ХIХ в.574 Затова не е случайно, 
че именно от тези периоди са съхранените днес църковни паметници в манастира. Така в края на ХVІІІ в. 
въпреки разбойническите нападения, създали известни затруднения575, се предприемат редица поправки на 
сгради и издигане на нови църкви в манастира. Още през 1717–1719 г. е преизписан иконостасът за „орличката 
църква“576, а от 80-те години нататък са преустроени или издигнати няколко църкви. Вероятно между 1777 и 
1794 г. се преустроява и изписва старата главна църква на манастира, известна под името Хрельова църква577. 
В началото на 90-те години е издигната църквата при манастирските гробища „Въведение Богородично“578, 

573 Пак там. Вж. и ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1123.
574 Спространов, Е. Материали, 5–6; Радкова, Р. Рилският, 20, 37; Дуйчев, И. Рилският, 335, 346–347, където са изброени част от предметите, 
придобити от манастира като дарения. За имотите, купувани от манастира оше от началото на ХVІІІ в.: Ихчиев, Д. Турските, 465–468, 475–476. 
575 Запазени са сведения за четири големи нападения над манастира: в 1765, 1768, 1776 и 1778 г. Неофит Рылец. Описание, 40; Григорович, В. 
Очерк, 127; Спространов, Е. Материали, 5; Иванов, Й. Св. Иван, 54, 70–71; Герасимов, Т. Свидетелства за възобновяването на Рилския мана-
стир през 1784 г. – ИИД, кн. 14–15, 1937, 211–213; Климент Рилец. Нови приноси, 23–25; Литературен архив, т. VІ, 48. В. Караманов споменава 
за още две нападения от 1766 и 1767 г., като по това време манастирът и без това е бил задлъжнял. След нападенията кредиторите на манастира 
са си поискали парите, вследствие на което до 1772 г. е натрупан дълг от 115 кесии. Караманов, В. По ограбването на Рилския манастир през 
втората половина на ХVІІІ век и кредиторите на същия през това време. – ДК, кн. 6–7, 1964, 60–62. Според М. Бур дългът е бил към еврейската 
общност в Дупница, но въпреки него в периода се е увеличило стопанството на манастира с няколко имота. Вж. Бур, М. Към историята, 230. 
Според запазените турски документи на следващата 1773 г. дългът е бил изплатен. Ихчиев, Д. Турските, 366–367. Затова би трябвало да се смята, 
че данните за катастрофалното състояние на манастира са силно преувеличени. Радкова, Р. Рилският, 34.
576 Гергова, И. Ранният български иконостас, 24.
577 Датирането се определя чрез два извора. От 29 юли 1777 г. е запазен съдебен акт, разрешаващ поправките на църквата. Ихчиев, Д. Турските, 
369, а от 1794 г. датира надпис, който съобщава за изписването на пристроените части на църквата. Вж. препис от надписа у Семерджиев, Х. 
Самоков, 20; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 201; Радкова, Р. Рилският, 39; Куюмджиев, А. За датирането на кулата, 31–32.
578 Според М. Коева в края на ХVІІІ в. са издигнати двуетажните пристройки на притвора. Коева, М. Рилският, 36–37. 

49. Христос Вседържител. Икона от църквата 
„Успение Богородично“ при метоха „Пчелина“. 

Макарий йеромонах от Галатиста. 1789
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украсена със стенописи през 1795 г.579 с ктиторството на игумен Герасим580 и самоковския митрополит Фи-
лотей581, инициатори и на преустройството в Хрельовата църква582. Вероятно в 1792 г. е обновена и осветена, 
а през 1795 г. е изписана още една църква в местността Черней, посветена на св. Йоан Богослов583. Някъде 
по това време са правени и преустройства в параклиса на Хрельовата кула584, а в края на ХVIII в. и по-точно 

579 Спространов, Е. Материали, 31; Семерджиев, Х. Самоков, 20; Иванов, Й. Св. Иван, 56; Дуйчев, И. Рилският, 358; Радкова, Р. Рилският, 41; 
Радкова, Р. Историческата съдба, 21, смята, че църквата е изписана няколко години след окончателното ѝ завършване през 1795 г., което не е 
вярно. За църквата вж. Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров, Корпус, 212–228, и специално Попова, Е. Зографът Христо Димитров 
от Самоков. С., 2001, 43–50, 92–95, според която стенописите и иконите от иконостасния комплект са дело на Христо Димитров. В защита на 
неговото авторство са и публикациите на Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 210, 293; Божков, А. Българската икона, 299; 
Василиев, А. БВМ, 315, 537. Н. Мавродинов обаче смята, че автори са светогорските зографи Вениамин и Захарий. Мавродинов, Н. Изкуство-
то, 63. Същото у Пандурски, В. Атон и България, връзки в изкуството. – ДК, кн. 7–8, 1970, 46. Според Е. Генова, стенописите са правени от 
неизвестен атонски майстор. Вж. Генова, Е. Паралели, 314. В архива на В. Захариев се намира научно мотивирано предложение за обявяване на 
стенописите за паметник на изобразителното изкуство, писано през 1966 г. от А. Лаптева. Там е отбелязано, че стенописите са били чистени и 
укрепени, свалени са надживописвания с блажни бои, изгубените части са попълнени с точкуване, различно по фактура и цвят от оригинала. Вж. 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 251.
580 За годините, в които е бил игумен, вж. Иванов, Й. Св. Иван, 90; Дуйчев, И. Заветът, 73–74. Той е ктитор и на един сребърен потир от 1795 г.  
и на архиерейския трон от 1797 г. Генова, Е. Рилският манастир, 209; по негово време в манастира са направени 3 постници. Стоjановић, Љ. 
Стари српски записи, књ. ІІІ, зап. 5952 – 226.
581 За него вж. Даскалов, Д. Самоковският митрополит Филотей. – ЦВ, бр. 38, 1958, 8–9. Той е обновил и Митрополитската църква в Самоков 
през 1806 г. Семерджиев, Х. Самоков, 19, а също така е ктитор и на строежа на новия католикон в светогорския манастир Ксенофонт 1819–1836 г.  
Успенский, П. Второе путешествiе, 39–40; Вж. и Темелски, Х. Самоков през Възраждането. С., 2000.
582 Семерджиев, Х. Самоков, 20.
583 Тази местност днес е необитаема. Личат само развалините от църква. Тя се споменава като горска постница „Църней – гора“, Церней, Черней, 
Черна планина или „Черна гора“. Вероятно там се е пазил автографът на Спиридон „История во кратце болгарском народе славенском“. Според 
местно предание тя е разрушена от разбойници през 30-те години на ХІХ в. Илковъ, Д. Няколко паметници, 615, бел. 2; Илковъ, Д. Екскурзия до 
езерата на Рила. – СбНУ, кн. ХІV, 1897, 244; Райков, Б., Б. Христова. Нови данни, 139–140; Райков, Б. Малки приноси, 216; Янев, Я. Рилският, 
71. Постницата е била разположена от лявата страна на р. Рила, на около 5 км от Старата постница. Вж. Български старини, кн. ІІІ, 36, бел. 10; 
Бахчеванов предполага, че там е бил първият манастир. Янев, Я. Рилският, 71. Според приписката на Саватий постницата е съществувала през 
ХІV в., защото там бил живял игумен Дометиан. Иванов, Й. Св. Иван, 95; Дуйчев, И. Рилският, 256–257. Най-вероятно обаче тя е основана по-
късно, тъй като според друг извор там са били направени две постници в края на ХVІІІ в., по времето на игумен Герасим. ЦДА ф. 1510 оп. 1, а.е. 
224. В потвърждение на това има и приписка от август 1796 г. от йеромонах Харитон Рилец, който твърди, че през 1795 г. е правил „оу Чернель 
Йоан Богослов“ по времето на същия игумен. Вж. НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4829, и Български старини, кн. ІІІ, 36–38. Под „Йоан Богослов“ тук 
се разбира името на църквата. От друга приписка, запазена в ръкопис от манастира Зограф, става ясно, че споменатият Харитон е купил ръко-
писа, когато е бил на Чернейската постница в 1792 г. Той я е купил от отец Теофил, който е автор на ръкописа. Иванов, Й. Български старини, 
259–260, № 82, 83. Вероятно Харитон е пребивавал на постницата повече време, като е изписал църквата „Св. Йоан Богослов“. Теофил пък е 
работил известно време на постницата в края на ХVІІІ в. като преписвач и автор на сборници, тъй като се знае, че той е писал сборник с късните 
преработки на житията на св. Йоан Рилски през 1791 г. Ръкопис НМРМ 5/13. За годината на освещаването на тази църква се намират сведения в 
един погрешно тълкуван надпис върху стол в Хрельовата кула, публикуван у Прашков, Л. Хрельовата кула, 108, бел. 15, и Ковачева, В. Монахът 
Петроний – ковач от Рилския манастир. – Векове, бр. 2–3, 1974, 92. В него се съобщава, че постническата църква е обновена и осветена на 14 
декември 1792 г. по времето на игумена Герасим с ктитор и настоятел Теофил йеросхимонах, а тогава там е работил Петроний ковач. Вж. и ЦДА 
ф. 1510, оп. 1, а.е. л. 63; В. Захариев не коментира надписа, а Л. Прашков го отнася към параклиса в Хрельовата кула, за да датира по това време 
и преустройството там заедно с новия иконостас и замазването на старите стенописи от ХІV в. Снимка от надписа у Енев, М. Рилският, 132, обр. 
97, 98. Според В. Ковачева този стол, който тя смята за поклоннически, е попаднал по неизвестни причини в Хрельовата кула и не е свързан с 
нея, а надписът върху него се отнася до църквата при гроба на Йоан Рилски. Ковачева, В. Монахът Петроний, 92. Вж. също Попова, Е. Зографът 
Христо Димитров, 43, която го възприема автоматично. По-вероятно този надпис се отнася до църквата „Св. Йоан Богослов“, която е обновена 
и осветена през 1792 г., а през 1795 г. вероятно е била изписана от Харитон. Никоя от останалите църкви не отговаря на сведенията, дадени в 
надписа на стола, т.е. никоя не е правена през 1792 г. при Герасим и Теофил, като последният явно съответства на рилския преписвач, живял на 
постницата по това време. Петроний пък е същият йеромонах, който е записан в манастирски поменик от 1816 г. НМРМ 5/33. Вж. Христова, 
Б. Библиотеката, 46, 52, с илюстрация. Той е правил железните части по Самоковската и Дупнишката порта на манастира през 1784 г., като е 
оставил надписи на халките на вратите. Ковачева, В. Монахът Петроний, 91–92; Климент Рилец. Причините за пожара, 5; Герасимов, Т. Сви-
детелства, 6; Енев, М. Рилският, 127; Цонев, Б. Опис на ръкописите, 173; Помадова, В. Етнографските богатства, 54. В депото на манастира 
днес се съхраняват цикъл икони, предназначени за празничния ред на иконостас. Тази с образа на Христос носи датата 1792 г., а това е сериозно 
основание да се предполага, че тези икони са правени за църквата, обновявана в същото време.
584 Времето и характерът на преустройството не могат да бъдат уточнени със сигурност. Л. Прашков, а след него и всички останали изследователи 
го датират през 1792 г. по надписа върху стола, който свързахме с постницата в Черней. От края на ХVІІІ в. датира пък иконостасен комплект, 
дело на Христо Димитров. Вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 132–135; Мавродинов, Н. Изкуството, 63, смята, че през 1791 г. са 
правени икони за параклиса от Захарий монах, което вероятно е грешка. Проблемен е и въпросът с повредите и замазването на стенописите в 
параклиса. Без да цитира източник, М. Енев смята, че повредите върху стенописите датират от нападението над манастира през 1778 г. Енев, М. 
Рилският, 81. Според надпис от северната страна на кулата през 1863 г. са били извършени някакви поправки от устабаши Миленко по върха 
на кулата. Надписът не е добре запазен, но според Е. Спространов тук става дума за зазиждане на зъбците на кулата и поставянето на покрив. 
Спространов, Е. Материали, 29, над. 7. Нататък сведенията са още по-противоречиви. Не е ясно как стенописите в Хрельовата кула са били 
замазани в края на ХVІІІ в. и не са се виждали до ХХ в., след като в 1898 г. С. Бобчев споменава, че живописта в параклиса е „гиздава и забеле-
жителна“. Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 715. На следващата 1899 г. С. Иванов казва, че параклисът се отличавал с „особено живописни образи, 
които са развалени от времето и човешката ръка“. Иванов, С. Зимна разходка, 78. През 1926 г. пък Н. Додов споменава, че „напоследък“ под 
бялата мазилка са открити стари първоначални фрески. Додов, Н. Рилският, 130. Решението на проблема може би се изяснява от един документ, 
в който се казва, че Хрельовата кула е ремонтирана през 1904 г., защото е пострадала от земетресение. Енев, М. Рилският, 117, бел. 49. Вероятно 
при този ремонт са замазани и стенописите. През 1944 г. художникът Д. Ризов случайно ги преоткрива, когато е взето решение да се постави 
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около 1789 г., откогато датират иконите, предназначени за нея585, изработени със средствата на архимандрит  
Игнатий586, е изградена църквата „Успение Богородично“ при метоха „Пчелина“ с иждивението на Серафим 
Босненски587. Нейната живопис е завършена на 9 март 1834 г. от Димитър Молеров588 след смъртта на Сера-
фимовия ученик – духовник Севастиан589. В края на ХVІІІ в. „с повелението“ на игумен Герасим е издигната 
от основи църквата „Св. евангелист Лука“ на постницата „Св. Лука“590, украсена със стенописи през 1798–
1799 г.591, с ктиторството на Йоан Калпакчи, известен като Игнатий монах592. В 1805 г. на същата постница е 

електрическа инсталация в кулата. При първите ремонтни работи се установява, че под мазилката има стенописи, които са разкрити частично 
на следващата 1945 г. и отново през 1959 г. Реставрацията им е завършена през 1966–1970 г. Прашков, Л. Новооткрити фрески в Хрельовата 
кула. – Изкуство, бр. 8, 1968, 34–40; Енев, М. Рилският, 117; Анчев, А. Рилският, 67; Кръстев, К. Средновековни стенописи в Хрельовата кула на 
Рилския манастир. – ИИИИ, кн. І, 1956, 181–230; Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г. – ПИ, бр. 4, 2010, 45–49. 
585 Р. Радкова погрешно ги датира от 1784 г. Радкова, Р. Рилският, 55. Всъщност иконите са от 1789 г. Шаренков, А., М. Кънчева. Технология и 
техника на стенописите в черквата на метоха „Пчелина“ край Рилския манастир. – МПК, бр. 12, 1978, 59–69, с литература. Днес иконите се 
намират в иконната сбирка на манастира. Енев, М. Рилският, 30, обр. 13; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 710, обр. 321; Василиев, А. БВМ, 538; 
Мавродинов, Н. Изкуството, 63, ги приписва на Захарий монах. Всъщност те са дело на Макарий от Галатиста. Вж. Гръцки зографи, 214–215, 
обр. 203–208, заедно с още 15 апостолски икони от църквата.
586 Архимандрит Игнатий трябва да се различава от другия Игнатий, известен като Йоан Калпакчи, който в по-късни надписи е означен като 
монах. Например като такъв го споменава Агапий Рилски, като отбелязва, че е бил вънкашен старея около 1798–1800 г. Спространов, Е. Мате-
риали, 18; следователно е невъзможно през 1789 г. той да е архимандрит, а след това да стане монах. Архимандрит Игнатий би трябвало да е бил 
игумен на манастира през 1785 г., когато е означен и като йеромонах. Вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 203; Дуйчев, И. Заветът, 74. 
Същевременно авторите не го различават от Йоан Калпакчи. Архимандритът е починал на 16 май 1798 г. според сведенията, които дава Иванов, 
Й. Св. Иван, 90, макар и той да не прави разлика между двамата.
587 Според 20-о слово на х. Агапий. Спространов, Е. Материали, 16, 18. За него вж. и Иванов, Й. Св. Иван, 114–115; Бояджиева, Е. Банско, 
130–137. Според едно описание на манастира от 1864 г. църквата е издигната около 1720 г. Методиева, Л. Агапий Рылский, 245. 
588 Спространов, Е. Материали, 33, над. 24; Влахова, Л. Стенописите от църквата „Успение Богородично“ при метоха „Пчелина“, Рилски 
манастир. – Изкуство, бр. 10, 1979, 32–37; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14; Василиев, А. БВМ, 508, посочва грешно 
1835 г. 
589 Севастиан е роден около 1763 г. и починал на 5 юли 1833 г., като е погребан при църквата на постницата. Спространов, Е. Материали, 17–18. 
За него: Климент Рилец. Духовник йеромонах Севастиан Рилец. – ДК, кн. 7–8, 1939, 251–254; Неофит Рылец. Описание, 43; Иванов, Й. Св. Иван, 
96, 115. Макар Севастиан да е смятан за единствен ктитор на стенописите, както споменава и х. Агапий – вж. Спространов, Е. Материали, 18, 
такъв е бил и неговият ученик Рафаил, на когото явно е била завещана сума, с която да се украси църквата след смъртта на Севастиан. Затова и 
ктиторските образи на Серафим и Севастиан трябва да се смятат за посмъртни. Подобен случай имаме и в метоха „Орлица“, където игуменът Йо-
сиф е ктитор през 1863 г., макар да е починал още през 1860 г., но фактът, че е завещал пари, е отбелязан от Неофит Рилски в ктиторския надпис. 
Рафаил пък е убит от разбойници на постницата заедно с неговия послушник Николай. Вж. Климент Рилец. Нови приноси, 24–25; за Серафим и 
Севастиан вж. и Върбаков, Б. Ктиторите на Пчелинската църква. С., 2009.
590 Неофит Рилски. Описание, 84, казва, че е издигната от основи, понеже старата била малка и развалена. Според М. Коева в основата на църквата 
са запазени средновековни зидове, което потвърждавало древния ѝ произход, свързан с манастирската легенда, че там е бил ухапан от змия и 
починал малкият Лука, племенник на св. Йоан Рилски. Коева, М. Рилският, 30, 32.
591 Според един надпис част от свода е преизписан през 1883 г. Влахова, Л., Е. Генова. 24 стенописа, 10; вж. и Попова, Е. Зографът Христо 
Димитров, 50–63, 101–105, според която стенописите са дело на Христо Димитров. Тезата за неговото авторство се поддържа и у Божков, А., А. 
Василиев. Художественото, 210, 393; Василиев, А. БВМ, 315, 537. Обаче Мавродинов, Н. Изкуството, 63 и Пандурски, В. Атон и България, 
7–8, 46, смятат, че там са работили Вениамин и Захарий. Генова, Е. Паралели, 314, предполага, че в църквата са работили неизвестни светогорски 
зографи.
592 Спространов, Е. Материали, 18–19, над. 20; Неофит Рылец. Описание, 84; Иванов, Й. Св. Иван, 56; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206; 

50. Богородица Ширшая небес. Църква „Успение на св. Йоан Рилски“ при Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
51. Тайната вечеря. Църква „Успение на св. Йоан Рилски“ при Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
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построена и църквата „Покров Богородичен“593, чиито стенописи са работени от Тома Вишанов при игумен 
Гавриил594 между 1808–1811 г.595 с ктиторството на проигумен Теодосий596. Прави впечатление, че ктитори 
на църквите във всички случаи са монаси от манастира или дарители, свързани с него, а не външни светски 
лица597. Затова не е учудващо, че в манастирските архиви днес не е запазено нито едно конкретно разрешение 
за ремонт или поправка на църквите около манастира598. Това би трябвало да означава, че те са строени или 
обновявани прикрито, с изразходването на манастирски средства или с лични приходи на монасите599, които 
отново ще са свързани с материалната стабилност на манастира и с поклонническите дарения. В потвърж-
дение на това идват и многобройните бюрултии, които се появяват именно в годините, когато са правени 
преустройства – от 1790 г. почти до края на 20-те години на ХІХ в. В тях непрекъснато се нареждат следене 
на монасите и ревизия в манастира, защото там са поправяни сгради и църкви600. Подобно на този период 

Бур, М. Към историята, 230; Герасимов, Т. Свидетелства, 212; Дуйчев, И. Рилският, 358. Игнатий е роден през 1734 г. Според надписа от 
църквата „Св. Лука“ той се е покаял/приел монашество седем години преди строежа на църквата, значи, през 1792 г. Колева, М. Дарители мона-
си, 27. Според Н. Рилски след това е ходил на Божи гроб на поклонение и после е издигнал църквата. Неофит Рылец. Описание, 84–85. Игнатий 
е починал през 1818 г. на 94 години. За него вж. също Калпакчиев, С. Биография на Иван Калпакчи – монах Игнатий (1734–1818). Ст. Загора, 
1974–1981 – ръкопис от НМРМ, оп. І, а.е. 3852; Неделчев, Й. Кога е изграден храмът „Св. Николай Чудотворец“ в Стара Загора. – ЦВ, бр. 1, 
1985, 5–7; Коева, М. Рилският, 30, 32; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 50–63, 101–105.
593 Майстори са Михаил от с. Рила и Радоица. Ктиторският надпис у Спространов, Е. Материали, 33, над. 22; Иванов, Й. Св. Иван, 56; Дуйчев, 
И. Рилският, 358; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207; Коева, М. Рилският, 33.
594 Иванов, Й. Св. Иван, 90. От писмо в архива на В. Захариев става ясно, че той е бил инспектор на реставрацията на стенописите, извършена през 
1939 г. от Янко Анастасов с личните средства на цар Борис ІІІ. Според Захариев реставрацията е проведена като „свободна импровизация“, довела 
до коренна промяна на вида на църквата и стенописите. При нея е замазан и преизписан наново паметният надпис на църквата. ЦДА, ф. 1510, 
оп. 1, а.е. 262, л. 11–13. Вж. и Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир, 45. За етапите на реставрация на този компрометиран 
стенописен паметник вж. и Донкова, М. Стенописите в църквата „Покров Богородичен“, 50–54.
595 Климент Рилец. Банско и Рилският манастир. – ДК, бр. 9, 1966, 21. Според Е. Попова царските икони от иконостаса в църквата са дело на 
Христо Димитров. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 110.
596 Спространов, Е. Материали, 20, 32, над. 21; Дуйчев, И. Рилският, 358; Генова, Е. Култът към мощите, 35.
597 Колева, М. Дарители монаси, 27–33. Тук се дават още ктиторски надписи върху икони, църковна утвар и други, свързани с монашески дарения.
598 Радкова, Р. Историческата съдба, 21. Има три документа, които са свързани с разрешения за възстановяване на сгради и параклиси в манасти-
ра – емирнаме от 9 август 1743 г., съдебен акт от 29 юли 1777 г., бюрултия от 3 март 1827 г. Вж. Ихчиев, Д. Турските, 295, 369, 288, но всъщност 
нито едно от тях не може да се отнесе пряко към разглеждания въпрос. От 1777 г. е разрешението за поправка на старата Хрельова църква, а от 
1827 г. датира бюрултия за ревизия, без да е ясно дали действително в манастира е имало някакви строежи. В текста на емирнамето от 1743 г., 
който се отнася за поправка на сградите и конюшните, обаче има пасаж, който косвено би могъл да се свърже с околните сгради на манастира. 
Там се казва, че могат да се оправят сгради и келии, които „стоят на раздалеч от монастирската църква“ и които са опожарени и срутени. 
599 Иванов, Й. Св. Иван, 56. Много показателни са данните за стопанската дейност на манастира в началото на ХІХ в. Отделните членове на брат-
ството са сключвали сделки помежду си и поотделно с манастира за най-различни манастирски имоти, без да се съобразяват с манастирските 
интереси. Много от тях са притежавали огромни за онова време суми, а някои са били лихвари. Например проигумен Памфилий е завещал на 
манастира 56 936 гроша. Бур, М. Към историята, 233–234 и нататък. Според Радкова, Р. Възрожденски надписи, 215, част от личните средства 
на монасите са използвани за построяването на някои сгради, като например южното манастирско крило през 1847 г. 
600 Документите у Ихчиев, Д. Турските, 268–289. Особено интересни са бюрултиите от 1796 и 1797 г., в които последователно се съобщава на 

52. Царски  двери от иконостаса в параклиса „Св. Архангели“, Рилски манастир. ХVІІІ в.
53. Стенопис от наоса на параклиса „Св. Архангели“. Димитър Молеров. 1835
54. Стенопис от притвора на параклиса „Св. Архангели“. Димитър Христов и Зафир. 1845
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след разрастване на поклонничеството в началото на ХІХ в. приходите на манастира нарастват дотолкова, че 
позволяват на манастирското братство да предприеме някои по-големи строежи. Още от второто десетилетие 
на века се слага началото на серия от мащабни преустройства и строежи, които коренно променят облика на 
манастира. В периода 1816–1819 г.601, по времето на игумените Кесарий602 и Йоасаф603 и епитропите Теодо-
сий и Йосиф, той е обграден почти отвсякъде със здрави каменни стени604, предпазващи го от разбойниче-

дупнишкия кадия, че подновяването и поправянето на манастирите е спряно, поради което на следващата година официално е отхвърлена и 
молбата на монасите да поправят своите сгради. През 1799 г. вече се нарежда всички поправени сгради да бъдат разрушени, а лицата, които са 
ги поправяли, да бъдат заведени под конвой при софийския мютеселим. На следващата година са разрешени някакви поправки, но те трябвало 
да се извършат в присъствието на „делегирания правителствен мубашир“, а през 1804 г. научаваме, че в манастира са си позволили да строят 
„нови сгради, да възобновят някои места, да разширят стария им обем и да ремонтират някои страни от манастира“. Нарежда се да бъдат запи-
сани имената на виновните за строежа и да се изпратят заедно с ревизионния акт в София. На следващата 1805 г. се известява за пръв път, че 
възстановяването на църквите, които се намират в ръцете на християните, е „строго противно“ не само на свещения шериат, но е забранено и със 
султански ферман, заради което е нужно да се съборят всички новопоправени сгради в Рилския манастир. Това се повтаря в следващите години, 
като се подчертава че са получени „конфиденциални“ сведения за поправки в манастира. Любопитна е и бюрултията от 25.11.1809, в която се 
нарежда проверка за „поправки“ и в „най-затънтените места в манастира“. В бюрултията от 10 март 1811 г. е заявено направо, че са „добити 
официални сведения“ не само за поправени сгради и църкви, но и за разширяване на обема им. Изглежда, нищо от тези забрани не е повлияло 
върху строежа и ремонта на църкви и сгради в манастира.
601 Три надписа съобщават за строителната дейност, като изрично уточняват, че става въпрос за обновяване. Първият е от лявата страна на са-
моковската врата и в него се съобщава, че оттам е започнала да се обновява обителта при игумен Кесарий, епитроп Теодосий и скевофилакс 
Йосиф в 1816 г. Устабашия е бил майстор Алекси от с. Рила. За него вж. Стойков, Г. Майстор Алекси, 28–82. Вторият надпис е над вратата на 
манастирската воденица и съобщава, че през 1817 г. същият майстор изгражда част от източното крило на манастира при игумен Йоасаф, епит-
роп Теодосий и скевофилакс Йосиф. Третият надпис е от 1819 г. и се намира при Дупнишката врата. В него се казва, че през тази година майстор 
Алекси изгражда западното крило на манастира. Спространов, Е. Материали, 29–30, над. 9, 11, 12; Иванов, Й. Св. Иван, 56; Дуйчев, И. Рилският, 
359; Радкова, Р. Рилският, 40; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 25; Енев, М. Рилският, 
132–135. Обновяването е съпътствано от обичайните турски бюрултии, нареждащи ревизии в манастира, които завършват със забележителната 
бюрултия от 30.09.1821, чрез която мютеселимът на Софийския санджак вдига отговорността от себе си, защото я изпраща лично до игумена на 
манастира, намиращ се по онова време в Дупница, като го упълномощава сам да следи в манастира да не се поправят и строят сгради. Ихчиев, 
Д. Турските, 282–288. 
602 Кесарий е игумен през 1815–1816 г. Иванов, Й. Св. Иван, 90. За него говори и х. Агапий, който казва, че по-късно е прекръстен на Климент. 
Спространов, Е. Материали, 19. Кесарий е от Габрово, както свидетелства самият той в една приписка. Бърлиева, С. Гръцките ръкописи, 228. 
Той е ктитор на кивот от 1818 г. Варлаам. Св. Иван Рилски, 205–206.
603 В семейния архив на фамилията Хаджитошеви от Враца са запазени няколко писма от този игумен във връзка с обновяването на манастира. 
Семеен архив на Хаджитошеви. Той е певец, родом е от с. Райково и е ктитор на издаването на житието на св. Йоан Рилски. За него вж. Михай-
лов, Г. Иеромонах Йоасаф Рилски. – ДК, кн. 6, 1980, 12–16. 
604 Южното крило е изградено през 1848 г. от майстор Миленко от с. Рила, а източното остава дървено до 1963 г., когато е заменено от триетажна 
жилищна сграда. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 25; Радкова, Р. Историческата съдба, 22. За подробности по изграждането 
на манастирските крила вж. Царев, Г. Хронология и етапи на строежите в Рилския манастир 1816–1848 г. – Векове, бр. 4, 1979, 65–72, който 
смята, че монасите са имали намерение още през 1816–1819 да обновят целия манастир, но платеният откуп на разбойници през 1817 г. отнема 
тази възможност. Въпреки това пак трябва да се уточни, че както от надписите за строежите, така и от някои документи е ясно, че манастирът 
„се обновява“, а не се строят части, които преди това ги е нямало. Това означава, че манастирът е бил вече обграден отвсякъде със стени, които 
явно са били паянтови. Вж. и писмо на игумена Йоасаф и епитроп Теодосий от 25 декември 1816 г. до хаджи Тошо Ценов и сина му Димитър във 
Враца. Семеен архив на Хаджитошеви, 165. Също вж. послание на манастира от 1819 г. до търновските стареи. Колева, М. Писма-послания, 29.

55. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Предтеча“, Рилски манастир. 1844 
56. Жертвата на Авраам. Параклис „Св. Сава и Симеон Сръбски“, Рилски манастир. Димитър Христов и Зафир. 1845  
57. Царски двери от иконостаса в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“. Антоний монах от Кичево
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ските набези605, което явно изчерпва в известна степен манастирските средства. Във връзка с това през 1819 г.  
е изпратено съборно послание за помощ към всички християни606. По това време в манастира започват нови 
строежи и изписвания на църкви и параклиси. В 1820 г. със средствата на рилския йеромонах Корнилий, 
родом от Щип607, е обновена църквата при гроба на Йоан Рилски (Старата постница)608, изписана между 
1828–1830 г.609 от Димитър Христов610, а през 1834 г. е строен параклисът „Св. Архангели“611, чийто наос е 
605 Н. Рилски споменава за две големи разбойнически нападения по това време в 1819 и 1821 г. Неофит Рылец. Описание, 39–40, бел. 1. Хаджи 
Агапий също казва, че по времето, когато е обесен Цариградският патриарх и събитията по гръцката завера, манастирът е бил в голяма опасност, 
защото се било „разчуло“ за преустройствата в околните градове и села. Спространов, Е. Материали, 16; ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1195. Друг до-
кумент от архива също потвърждава, че в края на 1821 г. е имало сериозен проблем в манастира, поради което е станало нужда някои от братята 
да бъдат разпръснати като таксидиоти. Такъв е случаят с таксидиотството на Памфилий в Самоков. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1199. 
606 Цанков, С. Нови данни, 22–23.
607 Смята се, че той е починал през 1834–1835 г. Спространов, Е. Материали, 24; В своя бележник за септември 1838 г. обаче Захарий Зограф 
отбелязва, че е взел 600 гроша за две икони от х. Корнилий. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 125.
608 Спространов, Е. Материали, 24, 33, над. 23; Иванов, Й. Св. Иван, 56; Дуйчев, И. Рилският, 256–257, 359. Според летописните бележки на 
Йеротей църквата там е била подновена през 1747 г. по времето на игумен Василий. Спространов, Е. Материали, 5. В 1820 г. тази църква е наново 
обновена върху старите основи. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 23, 44, бел. 21; Коева, М. Рилският, 28–29; Генова, Е. Църквата 
при гроба на св. Йоан Рилски. Стенописи и зографи. – ГСУ, ЦСВП, т. 91 (10), 2001, 134. Според Гергова, И. Култове, 168, последното обновяване 
касае само разширяване на постройката, като зидовете около гроба не са променени.
609 За датирането вж. Гергова, И. Сметководният тефтер на самоковския зограф Димитър Христов. – ИДА, 88, 2004, 276.
610 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 40–48; Гергова, И. Сметководният тефтер, 276 – според авторката в тефтера на Димитър е записана 
сума от постницата, която той дал на брат си Захарий, който най-вероятно му е помагал при работата в църквата. Всъщност при внимателното 
прочитане на данните от тефтера става ясно, че не Димитър, а хаджи Корнилий от Щип е дал на Захарий 12 гроша, когато последният е отишъл 
в манастира на 20.11.1828 явно по някакъв друг повод. Сумата е много малка и най-вероятно касае някакъв дребен разход, който 18-годишният 
Захарий се е наложило да направи в манастира, като е заел нужните му пари от Корнилий, с когото брат му е имал отношения. По-късно Дими-
тър е върнал тази сума на хаджи Корнилий. Така отпада основният довод за участието на Захарий в изписването на църквата. Обаче Димитър 
действително е работил с още някого там, защото всичките му записи са в първо лице множествено число. Вж. ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 176, л. 28; 
Според Генова, Е. Църквата при гроба, 143, Димитър е работил там с Йоан Иконописец, но по-вероятно е това да е бил Коста Вальов. 
611 Строителната история на този параклис е доста хипотетична. От 1786 г. датират две икони и иконостасните двери за него. Според преоблада-
ващото мнение в литературата те обаче само са донесени там. Климент Рилец. Самоковските, 19; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 211; Енев, 

58. Новозаветна Троица. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Богослов“, Рилски манастир. Димитър Христов. 1824
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изписан година по-късно от Димитър Молеров612 с ктиторството на хаджи Михаил от Тетевен613. Преддвери-
ето на параклиса е украсено с живопис от Димитър Христов в 1845 г.614 Ктитор на това пространство е синът 
на хаджи Михаил – Йоан Матеович615. В 1844 г. е изписан и другият параклис, намиращ се над Дупнишката 
порта. Авторът на стенописите в него е неизвестен616. Той е посветен на св. Йоан Предтеча и е зографисан 
с иждивението на отец Матей от самоковското село Шипочан617. Над Самоковската порта се намират още 
два параклиса. Параклисът „Св. Сава и Симеон Сръбски“ е строен през 1833 г.618 и изписан през 1846 г.619 с 
ктиторството на йеромонах Евгений620. Другият параклис – „Св. Йоан Богослов“, е построен през 1816 г.621 
и изписан на 30 септември 1824 г.622 от Димитър Христов623 с ктитор проигумен Теодосий624. Краят на тази 

М. Рилският, 333, обр. 284; Прашков, Л. Живописното богатство, 155, смята, че са дело на Хр. Димитров. Вж. и Попова, Е. Зографът Христо 
Димитров, 85–86. Вероятно заедно с обновяването на манастира през 1784 г. е бил възобновен или строен самият параклис. През 1817–1819 г. 
той е правен наново при обновяването на манастирските сгради. Мавродинов, Н. Изкуството, 28. През 1833 г. изгаря в пожара и на следващата 
година е строен отново, а не обновен. Годината на строежа не е записана в никой от ктиторските надписи, които засягат само живописта в него. 
Тя обаче е ясна, тъй като в една бележка в манастирската кондика се казва, че западната част на манастира, т.е. там, където е и параклисът, е 
възстановена от „основи“ през 1834 г. Вж. Манастирска кондика, л. 7. 
612 Спространов, Е. Материали, 31; Коева, М. Рилският, 72; Василиев, А. БВМ, 508; Влахова, Л. Стенописите, 32–37; Шаренков, А., В. Кънчева. 
Технология, 52; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14. 
613 Неговото име се среща като ктитор в един превод на Алфавит Духовний от 1825 г. за Троянския манастир. Цонев, Б. Опис на ръкописите, 404. 
Хаджи Михаил е издействал и фермана за Троянския манастир. Пак той заедно с други тетевенци е ктитор на храмовата икона от Гложенския 
манастир, рисувана от Й. Попович от Елена (1826) и на обкова на иконата от 1827 г. Мутафчиев, П. Избрани произведения. Т. ІІ, С., 1973, 360–361. 
Вече като Матей монах името му се среща и сред ктиторите на Тетевенската стая в Рилския манастир. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 202; 
Колева, М. Рилският манастир и град Тетевен. – ДК, кн. 8, 1990, 15–23.
614 Още според Мавродинов, Н. Изкуството, 71, тук Димитър работи със сина си Зафир. От една бележка в тефтера на епитропа Серафим от 
1846 г. става ясно, че на Димитър Зограф са доплатени 200 гроша за златото в параклиса „Св. Архангели“. Василиев, А. Ктиторски портрети. 
С., 1960, 111;  Радкова, Р. Тефтер, 135; АРМ, а.е. 3192, л. 6а. Димитър работи за х. Михаил и по-рано през 1835 г., за която година си е записал в 
сметководния тефтер, че трябва да взима 900 гроша от него. ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 20.
615 Коева, М. Рилският, 72; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14.
616 Живописта обаче не е била по вкуса на рилските братя, които според Н. Рилски са имали намерение „да я заличат“ и параклисът да бъде 
преизписан. Вж. Неофит Рылец. Описание, 83. Стенописите са били почистени през 1968 г. Вж. Анчев, А. Рилският, 57.
617 Спространов, Е. Материали, 31. Неговото светско име е Христофор, както става ясно от дневника на Неофит. Шишманов, И. Нови студии, 
108. Той е ученик на Теодосий, замонашил се след смъртта на жена си заедно с тримата си синове. Дълги години живял на чифлика, бил добър 
строител. Спространов, Е. Материали, 23.
618 Смята се, че параклисът е строен през 1834–1835 г. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52; Коева, М. Рилският, 69. Енев, М. 
Рилският, 287, предполага погрешно, че е строен чак през 1846 г. Тази част от източното крило, където е параклисът, е строена още от майстор 
Алекси през 1816–1817 г., откогато според Мавродинов, Н. Изкуството, 28, датира първото му построяване. Според Е. Бакалова и И. Гергова от 
тогава е и посвещаването на параклиса на сръбските светци. Бакалова, Е. Житеjни циклус светога Саве, 490; Гергова, И. Рилският манастир и 
Хилендар, 473. По-вероятно е обаче параклисът да е съществувал с това посвещение още в средата на ХVІІІ в., защото през 1757 г., когато хилен-
дарският параклис „Св. Стефан“ е прекръстен на „Св. Йоан Рилски“, това е направено в знак на братство с Рилския манастир, където вече е имало 
действащ параклис на св. Сава. Ненадовић, С. Параклиси, 170. Сава Хилендарец също уточнява, че точно след като в Рилския манастир е посве-
тен параклис на св. Сава в Хилендар пък е направен параклис на Йоан Рилски. Сава Хиландарец, Историjа, 118. Това трябва да е станало някъде 
през същата 1757 г. Ненадовић, С. Архитектура Хиландара. – ХЗ, 3 (1974), 164. Макар и да не е отбелязана дата на строежа сред ктиторските 
надписи в сегашния параклис в Рилския манастир, тя се изяснява от една бележка в кондиката, където се споменава, че още до края на 1833 г.  
е възстановена половината от манастира, където е параклисът. Манастирска кондика, л. 6–7. 
619 Спространов, Е. Материали, 32, над. 19. Параклисът е изписан от Димитър Христов и сина му Зафир. Мавродинов, Н. Изкуството, 198–199; 
Коева, М. Рилският, 69. Според манастирската кондика на Димитър са платени 850 гр. в 1845 г. и за една икона на св. Сава от същия параклис. 
ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 164; Генова, Е., Л. Влахова, А. Шаренков. Нови данни, 15, уточняват, че Димитър е правил всички икони за параклиса, 
цитирайки данни от манастирската кондика – л. 41–46. Стенописите са реставрирани през 1964 г. Анчев, А. Рилският, 57. За тях вж. Бакалова, Е. 
Житеjни циклус светога Саве, 489–494; Груjић, Р. Култ св. Саве у манастиру Рилу у ХІХ веку. – ГСНД, књ. ХV–ХVІ, 1936, 362.
620 Името му е записано и в стенописния поменик в олтара на параклиса. Генова, Е. Култът към мощите, 35. През 1848 г., преди таксидиотската 
му мисия в Сърбия, той става поръчител на една мощехранителница. Радев, И. Таксидиоти, 247; Варлаам. Св. Иван Рилски, 208. Името на Евге-
ний се среща още през 1811 г. като притежател на един сборник от ХVІІІ в. Цонев, Б. Опис, 347. През 1841 г. той е ктитор на сребърен кивот за 
мощи на св. Харалампий и св. Георги Софийски, изработен от Тома Сидер от Крушево. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 210.
621 Той е разположен в източното жилищно крило. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52; Анчев, А. Рилският, 56. Н. Мавродинов 
смята най-общо, че е строен през 1817–1819 г. по време на обновяването на крилата. Мавродинов, Н. Изкуството, 28. Параклисът е оцелял от 
пожара през 1833 г., както се посочва изрично в надписа над входа му. Коева, М. Рилският, 68.
622 В по-старите публикации параклисът е датиран от 1821 г. Анчев, А. Рилският, 56; Коева, М. Рилският, 68; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шарен-
ков. Нови проучвания, 24. След реставрацията се изяснява, че живописта в параклиса е завършена през 1824 г. 
623 Атрибуцията е на Е. Генова. Вж. Корпус на зографите в България. Димитър зограф. Ръкопис. Подробно и у Генова, Е. Второто поколение 
зографи от Самоковската живописна школа. Димитър Христов зограф. Йоан Николов Иконописец. Костадин Петрович Вальов. С., 2012, 
35–36. Това се потвърждава от сметководния тефтер на Димитър Зограф, където пише, че през 1823 г. стенописите в параклиса са спазарени за 
2000 гроша с Теодосий. Гергова, И. Сметководният тефтер, 273. Вероятно след пожара стенописите изобщо не са надживописвани, а такова 
впечатление е останало след съвременните реставраторски намеси, тъй като според описанието на манастира от 1864 г. на Янко х. Агапиев в па-
раклиса е имало „хубава зография“, която е била съвсем малко „окадена“ от пожара през 1833 г. През 1963 г. стенописите са били реставрирани. 
Анчев, А. Рилският, 56. 
624 Спространов, Е. Материали, над. 18. И в манастирската кондика има сведения, че в 1823 г. Димитър е получил 2000 гроша от епитроп Теодо-
сий за параклиса. ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 176; Генова, Е. Култът към мощите, 35. В друга своя статия Е. Генова твърди, че ктитор е игуменът 
Йосиф, а това не е вярно. Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 24. Всъщност става въпрос за скевофилакс Йосиф от Дупница.
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строителна и художествена дейност идва с построяването и изписването на новата главна църква на манасти-
ра през 30-те – 60-те години на века.

3. Предистория на изграждането на новия католикон
 
Малко след утрената на 13 януари 1833 г.625 в манастира избухва пожар и за час и половина, както пише в 

кондиката, „все здание монастирское въ пепелъ и прахъ преложися“, като незасегната остава само църквата 
с мощите на св. Йоан Рилски626. В „Описание на живението ми“ от хаджи Агапий (1813–1868), както и в 
словата му се разказва, че е изгоряло всичко дървено в обителта627. Макар и лаконичен, този извор е малко 
по-конкретен от манастирската хроника. В него се посочва също, че са горели параклисите628, камбаните са 
се „стопили като восък“, унищожено е всичкото жито, захар и постелките по „архандариците“. Обаче „ду-
харето“, магерницата, воденицата „пак са останали същите, защото са правени с хоросан“, а вратите съвсем 
малко са били повредени629. В своето описание на манастира Неофит Рилски отбелязва, че само Хрельовата 
кула и църква не били засегнати от пожара630, защото са каменни, а са горели дървените части в построените 
дотогава манастирски крила. Той споменава, че библиотеката е била обезопасена от пожар и не е пострадала, 
както твърди В. Априлов631, а са изгорели вещи, които, въпреки че са вкарали „в харч“ манастира, е можело 
да се набавят веднага632. В една приписка пък се споменава, че след пожара са останали църквата, трапезари-
ята, кулата и „магерскио оджак“633.

В известните днес извори не са посочени ясно конкретните причини за това бедствие, но се прокрадва 
известно съмнение за неговото умишлено запалване634. За пожара се говори в цитираната бележка при 
завеждане на новата манастирска кондика635 и в една приписка от книга, публикувана от Б. Цонев636. В тях, 
както и при Неофит Рилски, се съобщава само, че пожарът е „по Божiю попущенiю, грех ради наших“637, 
както смята и Игнатий Рилски638. В 18-о слово на х. Агапий се уточнява, че „греховете“ са свързани с раздори 
сред братството, в резултат на което Бог е наказал манастира639. Подобно нещо твърди и В. Григорович640, а 
в послание от 30 юли 1833 г. Цариградският патриарх Константий I направо казва, че причината е в самите 
625 Съществуват няколко документа, според които пожарът датира от 1832 г. За тях: Спространов, Е. Материали, 12, 14, 18; Методиева, Л. Агапий 
Рылский, 3; Ихчиев, Д. Турските, 121; Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. II. С., 1923, 413–415. Най-
вероятно това несъответствие се дължи на грешки в самите извори, както смята и Климент Рилец. Причините за пожара, 4–6.
626 Старата манастирска кондика изгаря при пожара. За него се съобщава в първата бележка на новата кондика, започната от 1833 г. при стареите 
Пафнутий, Теодосий, Кесарий, Герасим, Йосиф и Никита. Манастирска кондика, л. 6; Иванов, И. Св. Иван, 33, прил. 1, 59, 161; Климент Рилец. 
Една стогодишнина на Рилския манастир. – ЦВ, бр. 40, 1934, 449–450; Радкова, Р. Рилският, 59, 187, бел. 3.
627 Спространов, Е. Материали, 12, 14–15; Методиева, Л. Агапий Рылский, 169.
628 Не е ясно за кои параклиси става дума. Хаджи Агапий казва: „... три параклиса, декато е сега трапезата, стопиха се...“ Спространов, Е. Мате-
риали, 15; Методиева, Л. Агапий Рылский, 169. 
629 Спространов, Е. Материали, 20–21.
630 С. Веркович потвърждава това за Хрельовата кула през 1855 г., когато църквата вече е била заменена от новия католикон. Вж. Велева, Д. Едно 
пътуване, 370.
631 Априлов, В. Болгарскiя грамоты, 90.
632 Неофит Рылец. Описание, 40, 106.
633 Царев, Г. Хронология, 68. Съществуват различни мнения по въпроса какво е изгоряло в пожара. За тях вж. Протич, А. Денационализиране и 
възраждане на българското изкуство през турското робство от 1393 до 1879 година. С., 1929; Филов, Б. Възраждане на българското изку-
ство. С., 1931; Мавродинов, Н. Българското, 117; Дуйчев, И. Рилският манастир. Историческо минало и паметници. С., 1960, 30; Захариев, В. 
Захарий Христович Зограф. С., 1957, 61; Коева, М. Рилският, 41. Според някои автори е изгоряла дори и църквата. Вж. Лазаровъ, Н. Църквата 
на Рилский манастиръ. – БИД, кн. 1, 1894, 36–37; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 13; Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски. – ДК, кн. 3–4, 1969, 
13; Нешев, Г. Българските манастири, 47; Попов, М. Българските манастири. С., 1927, 15. Всъщност Неофит Рылец. Описание, 56, и Игнатий 
Рилски. Откъслек, 50–51, уточняват, че освен църквата и кулата се запазват западното и северното крило в каменните си части, а каменните ко-
лони на приземния етаж се пропукват. Вж. и Иванов, Й. Св. Иван, 58–59; Климент Рилец. Една стогодишнина, 449; Радкова, Р. Рилският, 59–60. 
Единственото противоречие в изворите, на което не бива да се има особено доверие, е сведението на С. Веркович, че стената на църквата, в която 
е била вградена Хрельовата надгробна плоча, е паднала вследствие на пожара. Велева, Д. Едно пътуване, 371.
634 Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 202. Неизвестно защо А. Стеколников заявява, че манастирът е запален от кърджалиите. Стеколников, 
А. Рилският манастир. – ЦВ, бр. 35, 1959, 8. Подобен е случаят с митрополит Пимен, който смята, че манастирът е запален от разбойници. 
Митрополит Пимен. Отец иеромонах Неофит Рилски. С., 1984, 21. 
635 Иванов, Й. Св. Иван, 161.
636 Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. II, 415.
637 Неофит Рылец. Описание, 24, 40.
638 Игнатий Рилски. Откъслек, 50.
639 Спространов, Е. Материали, 14–15; Методиева, Л. Агапий Рылский, 168–169. Хаджи Агапий разказва и за духовника Севастиан, живеещ на 
постницата „Пчелина“, който имал видение за предстоящия пожар и предупреждавал братята да не се карат.
640 Григорович, В. Очерк, 127.



72

монаси641. Съществува обаче още един източник, в който се говори по-подробно за пожара. Това са записките 
от 1869 г. на рилския монах Арсений, част от които са публикувани от Климент Рилец642. В тях се разказва 
накратко историята на пожара, описана от Арсений по сведения на неговия старец Пантелеймон, който е бил 
очевидец на събитията. Според тези записки причина за пожара е невниманието на един от манастирските 
братя – отец Лаврентий, който след утрената се прибрал в своята келия, напалил печката с дърва и задрямал. 
Дървата прегорели, огънят стигнал до кревата му и така се запалила цялата стая. В този момент духал силен 
вятър, който попречил да се предотврати разпространението на огъня, и манастирът изгорял643. 

Трудно е да се коментира достоверността на този изключително наивен разказ644. Но в частта си, че при-
чина за пожара е невниманието на един от рилските монаси, той се потвърждава в още един извор от 
периода645. Така че поне по този въпрос може да бъде приет за автентичен и следователно да се отхвърлят 
съмненията в умишленото запалване на манастира. Независимо обаче от конкретната причина за пожара той 
не е бил първоначалният повод за изграждането на новата главна църква, както посочват някои изследователи646. 
Всъщност историята на тази църква започва по-рано, няколко години преди 1833, а пожарът е събитие, 
съпътствало последния етап от подготовката за издигането на новия католикон, което в действителност за 
малко е щяло да отложи самия строеж, а не да стане причина за него. Сведенията в запазените извори също 
са категорични, че желанието на монасите да строят нова църква не е свързано изобщо с това трагично съби-
тие. В съборното послание до християните от 1834 г. за събиране на помощи изрично се споменава, че в 
манастира се изгражда „нова велика церква, щото желаехме от толку Годины, сега се сподобихме и почехме 
да я правиме“647. Неофит Рилски пък отбелязва, че нуждата от по-голяма църква преди много време е била 
принудила братството да вземе решение за нейното построяване. Той споменава още, че колоните за църква-
та са били готови няколко години по-рано и когато е станало време да се слагат, са били само окончателно 
обработени648. Това сведение се потвърждава и от х. Агапий, който споменава, че чичо му – духовникът Ага-
пий649, е бил изпратен през 1829 г. до Пещера, за да доведе каменоделците за колоните и вратите на църква-
та650. В едно друго описание на манастира отново се казва, че „много преди пожара“ е имало нужда да се 
направи нова църква и че това е било решено, като са започнали приготовления „отдалеч“651. Следователно 
трябва да се приеме тезата, че желанието да се изгради новата църква датира още от края на 20-те години на 
ХІХ в., когато е започнала подготовката за това начинание. Сведения за предприемането на конкретни дейст-
вия се намират в едно писмо от 12 януари 1832 г. от пловдивските чорбаджии Стоян Куртович и Стоян Тодо-
рович Чалиюлу652 до манастирската управа, в което се казва: „... какво разумехме заради черквата, какъ искате 
да я правите: това може да стане...“653 Логичен е изводът на Р. Радкова, според която пловдивските чорбаджии 
най-вероятно са смятали да ходатайстват за издаването на разрешение за строежа на новата църква654, защото 
в писмото им се иска монасите да кажат колко широка и колко дълга ще бъде църквата, а освен това се пре-
поръчва Неофит Рилски и още един манастирски брат, знаещ чисто гръцки и български, да бъдат изпратени 
в Пловдив до 10 дни, за да отидат до Цариград655. От датата и съдържанието на писмото става ясно, че пре-
ките действия по осъществяването на проекта са започнали преди 1832 г., тъй като още през предната 1831 

641 Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 202–203; Радкова, Р. Рилският, 187, бел. 1.
642 Климент Рилец. Причините за пожара, 5–6.
643 Пак там. Вж. също Климен Рилец. Една стогодишнина, 449, където историята е разказана с незначителни изменения.
644 Вж. Климент Рилец. Причините за пожара, 5–6, който коментира разказа и го приема за изцяло достоверен, като отхвърля съмненията 
в умишленото запалване на манастира. В края на века тази информация вече се е приемала за автентична. Например и З. Стоянов казва, че 
манастирът е изгорял „от само себе си“. Вж. Стоянов, З. Пътуването, 33.
645 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 33.
646 Киселков, В. Рилският, 65; Мавродинов, Н. Българското, 117; Захариев, В. Захарий, 61; Дуйчев, И. Рилският, 30.
647 Цанков, С. Нови данни, 38; АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
648 Неофит Рылец. Описание, 48, 67.
649 Той е починал през 1829 г. Този Агапий не трябва да се обърква с другия рилски монах с това име, който е певец и игумен в 1827 г. и вероятно 
през 1831 г. Починал е през 1836–1837 г. Спространов, Е. Материали, 19, 21–22.
650 Спространов, Е. Материали, 21.
651 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 33.
652 Стоян Тодорович е дългогодишен почетен ковчежник на пловдивското училище и училищен настоятел. Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 
58. Той е брат на епитропа на манастира Вълко Тодорович, а Стоян Куртович е техен братовчед. Груев, Й. Спомен за Чалъковци. – БПр, кн. ІІІ, 
1896, 79–87.
653 Материали за историята, 398. Там и целият текст на писмото, доколкото е бил ясен на преводача. Посочени са игумен Агапий, епитроп 
Теодосий, скевофилакс Йосиф. Писмото е публикувано и у Шишманов, И. Нови студии, 156; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 13; Арсений. Нови 
данни за биографията на отец Неофит Рилски. – ДК, кн. 7, 1974, 2.
654 Радкова, Р. Рилският, 62.
655 Материали за историята, 398.
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е имало известна яснота как е трябвало да изглежда църквата656. Причината, поради която е било необходимо 
да се прави нова църква според Неофит, е, че старата е станала малка за нарасналия брой богомолци, идващи 
в манастира в резултат на нарасналата му популярност, което даже е пречело на изпълнението на служби-
те657. Същите причини са изтъкнати и в друго описание на манастира, където те са определени като „главни 
и неизбежни“658. Именно с тази цел през 1832 г. е постигнато окончателно споразумение между всички братя 
да се издигне нова, по-голяма църква. В общобратственото решение е казано изрично, че старата църква от 
много време е станала тясна, а решението да се строи нова е „твърдо и непреклонно“ и повече няма да има 
раздори и разпри по този въпрос659. М. Бур и Р. Радкова смятат, че не се е преминало към изпълнението на 
това решение660, тъй като братството е било разделено на две, а въпросът за новата църква е бил един от по-
водите за това разделяне661. Донякъде това може би е така, защото се потвърждава от формулировката в ци-
тираното по-горе послание от 1834 г., където се казва, че братята „сега са се спогодили“ и са започнали да 
правят църквата с всички изрядни и подобаващи украшения662. Според сведенията на Неофит, подкрепени и 
от други по-ранни извори, проблемът се е състоял в това, че новата църква е била необходима, но е трябвало 
да се строи на мястото на по-старата, тъй като пространството не е позволявало да съществуват две църкви 
във вътрешните граници на манастира663. А много от братята, дори и сред тези, които са били за построява-
нето на нова църква, не са искали да се събаря старата заради „древността и красотата ѝ“. Заради това, въ-
преки че преди време братството е взело решение да се прави нова църква, те дълго време не се решавали да 
осъществят тази идея664. Неофит уточнява и конкретната причина, за да не може новата църква да се строи 
до Хрельовата. Тя е щяла да има „несъразмерна ширина с дължината си, ако е била построена до старата, а 
намерението да се прави нова църква не е било друго, освен да се направи два-три пъти по-голяма за сегаш-
ните нужди“665. Подобни причини са изтъкнати и в още един извор, където се разказва, че монасите не са 
искали да разрушат старата църква и много майстори са били извикани да „скроят“ новата така, че да остане 
старата. Но най-накрая се решило с „голяма жалост тя да се развали“, защото е имало нужда от два-три пъти 
по-голяма църква666. Тези сведения изцяло могат да се приемат за достоверни, а те се потвърждават и от ду-
мите на К. Иречек, който споменава, че първо монасите искали да издигнат новата църква до старата, но 
„всички комбинации не станали поради липса на място“667. Затрудненията в определянето на мястото и раз-
мерите на новата църква, която е „главний предмет на всичкиятъ монастиръ“668, обаче не са попречили на 
манастирското ръководство да предприеме още веднага след приемането на общобратственото решение в 
1832 г. по-нататъшни действия по осъществяването на проекта си. Откъслечните сведения, известни до днес, 
са карали изследователите да мислят, че това действително не е станало безпрепятствено, тъй като събития-
та в манастира през същата година, изглежда, са били много бурни669, макар и свързани предимно с други 
проблеми. Хаджи Агапий разказва, че малко преди да изгори манастирът, „почнаха се лошотiите отъ клири-
ците, най-ногу отъ ефимерiите и като не можеха началниците по скору да ги смиратъ и после придружиха 
имъ мнозина отъ старите, ватрешни и некои таксиоте, дедо iосифъ поиска некакси да накаже неколцина, но 
тiа испревариха го и до великата церква отидоха оплакаха се отъ него“670. В резултат дядо Йосиф671 е изпра-
тен на заточение в Трикала, Патриаршията е увеличила данъка на манастира, а малко по-късно той се е запа-

656 Р. Радкова смята, че решението е взето през 1832 г. Вж. Радкова, Р. Рилският, 61–62.
657 Неофит Рылец. Описание, 48–49.
658 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 33.
659 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1605. Подробно документът е цитиран у Бур, М. Към историята, 232; Радкова, Р. Рилският, 61–62. Манастирската 
управа е същата, като при писмото от пловдивските чорбаджии – игумен Агапий, епитроп Теодосий, скевофилакс Йосиф.
660 Радкова, Р. Рилският, 61; Бур, М. Към историята, 232.
661 За раздорите се говори в словата на х. Агапий без такъв акцент. Спространов, Е. Материали, 14–15; Методиева, Л. Агапий Рылский, 168–169.
662 Цанков, С. Нови данни, 38; АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
663 Неофит Рылец. Описание, 49; Методиева, Л. Агапий Рылский, 259–260.
664 Неофит Рылец. Описание, 49.
665 Пак там, 47–48.
666 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 33.
667 Иречек, К. Пътувания, 644.
668 Неофит Рылец. Описание, 47.
669 Бур, М. Към историята, 232.
670 Спространов, Е. Материали, 14. 
671 Всички изследователи смятат, че тук става въпрос за отец Йосиф от Батак, който в по-късните години е дългогодишен игумен на манастира. 
Хаджи Агапий обаче различава двама монаси с това име, като единия нарича през цялото време „дядо“, а за другия изрично казва, че е бил 
от Батак. Методиева, Л. Агапий Рылский, 169, 172–173. Така става ясно, че на заточение е пратен всъщност дядо Йосиф от Дупница, който е 
дългогодишен скевофилакс на манастира и е доста по-възрастен от другия Йосиф. Подробно вж. и частта, посветена на монасите, участвали в 
изграждането и изписването на църквата.
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лил672. В контекста на този разказ пожарът някак си естествено се свързва от изследователите с издигането 
на църквата, защото по думите на Неофит се явява „лучшим неким смотрениемъ божиемъ за ползата на това 
святое място, за да зематъ жителите на тоя монастиръ внимание за по доброто му и по здраво здание“673. 
Причината за раздорите обаче насочва в друга посока. Макар и да е посочена от хаджи Агапий, досега тя е 
убягвала на изследователите. Той изрично споменава, че дрязгите в манастира са свързани с нежеланието на 
дядо Йосиф да си подаде оставката като външен старея през 1832 г., а до този момент той е бил пръв в мана-
стира, защото „почти е владеел над останалите старци“674. Неговите опити да въдвори ред претърпяват неус-
пех и той е изпратен на заточение. Всъщност обаче, както продължава х. Агапий, дядо Йосиф е поседял 
малко в Трикала и после си е поискан обратно от братството675. Възникналият междувременно пожар става 
причина за отправяне на искане пред официалните власти само за обновяване на сградите в манастира, като 
това не засяга процедурата по издействане на разрешението за строеж на новата църква, а единствено спло-
тява братството около целта на първо място да бъде възстановен манастирът. Като безспорен довод в тази 
посока може да бъде приведен разказът за събитията в едно описание на манастира. Там ясно се посочва, че 
когато братството се решава да прави новата църква, най-напред се изпраща за „дозволение от царството“, 
като се чака първо „царски ферман“. Но докато той се извади, минало доста време. Междувременно се е 
случило изгарянето на манастира и понеже и за това възстановяване трябвало ферман, било пратено и за 
него. А докато пристигне пък той, дошъл и първият – за църквата. И така „двата фермана за църквата и за 
бината дохождат на едно и почнава се най-напред бината да се прави, защото крайна нужда беше за нея, а 
церковата сега нямаше време да се почва“676.

Изключително оскъдни са фактите за събитията в манастира веднага след пожара, но традиционно се 
смята, че братството изпада в тежки материални затруднения677. Според Климент Рилец монасите са били 
в трудно положение, без да имат възможност да получат веднага помощ и подкрепа отнякъде678. Игнатий 
Рилец придава драматизъм на ситуацията, като казва, че много от братята се разпръсват, за да се облекат и 
нахранят, а манастирът продължава да съществува благодарение на отец Йосиф679 и йеромонах Серафим, 
които връщат една част от монасите680. Явно обстановката наистина е била напрегната, защото в пантахусата 
на Константий І от март 1833 г. се казва, че „братята денуват и нощуват на открито“681. Отначало някои от 
монасите се разпределят по постниците и в зданията до манастирските гробища, защото х. Агапий например 
споменава, че след пожара отива да живее на „Покров“ заедно със „стареца си“, а когато той и другите стареи 
си направили „одаите“ при кулата около старата трапезария, всички се върнали в манастира682. Този период 
обаче не е траел дълго, защото в първата бележка в манастирската кондика се споменава изрично, че „вед-
нага“ е взето общобратствено решение „с велико прилежание“ да се устроят първо няколко келии за преби-
ваване на братята683, като тук несъмнено се имат предвид именно гореспоменатите стаи. За да се възобнови 
манастирът, стареите се обръщат за помощ към всички българи, като същевременно „по-интелигентните“ 
монаси са разпратени на таксид в метосите на манастира684. Тези мерки за събиране на пари обаче трябва 
да се смятат за превантивни, тъй като от първата бележка в манастирската кондика става ясно, че рилското 
братство всъщност е разполагало с финансови средства в този момент. Затова още до края на същата 1833 г.  
е възстановен половината манастир със стените, покривите и всичко, което е било вътре. В това число са 
възстановени всички изгорели манастирски вещи, дори манастирската посуда, въпреки че се е наложило те 

672 Спространов, Е. Материали, 15.
673 Неофит Рылец. Описание, 40, 49.
674 Спространов, Е. Материали, 20.
675 Пак там. От познатите извори може само да се предположи, че дядо Йосиф е изпратен на заточение малко преди пожара и е върнат наскоро 
след него, вероятно в периода 1832–1833 г. 
676 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 34–35.
677 Радкова, Р. Неофит Рилски, 37.
678 Климент Рилец. Причините за пожара, 5–6.
679 Тук вече става въпрос за отец Йосиф от Батак, който от 1833 г. е игумен на манастира почти без прекъсване.
680 Игнатий Рилски. Откъслек, 50. Не се знае точният брой на монасите по това време. Последното сведение за тяхната численост преди пожара 
е от 1829 г., когато те са били 170 души. Ихчиев, Д. Турските, 180, 194. Следващите данни показват, че броят им се мени постоянно. При посе-
щението на д-р Ами Буе през 1838 г. монасите са 150. Френски пътеписи за Балканите, 398. В 1852 г. те вече са само 82. Ихчиев, Д. Турските, 
714, но през 1862 г. Дж. Макензи намира там отново около 150 монаси. Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 125.
681 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 112–113.
682 Методиева, Л. Агапий Рылский, 3–4. Вж. и Климент Рилец. Една стогодишнина, 449.
683 Манастирска кондика, л. 6; Иванов, Й. Св. Иван, 161; Радкова, Р. Рилският, 60. 
684 Григорович, В. Очерк, 127; Игнатий Рилски. Откъслек, 51; Климент Рилец. Една стогодишнина, 449. 
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да се купуват една по една685. За възобновяването на манастира само от януари до март 1833 г. от манастир-
ската каса са извадени 315 635 гроша686. Познавайки тези разходи, Климент Рилец отбелязва загадъчността 
на обстоятелството, че възобновяването на изгорелите сгради започва веднага след пожара687. Несъмнено на-
личието на тази изразходвана сума, която, при това, в следващите години се увеличава многократно, говори 
в полза на идеята, че тя е била предварително събрана най-вероятно с цел построяването на новата църква, а 
след пожара е използвана и за възобновяване на манастира. 

Така възстановяването на манастирските сгради и помещения се очертава като отделен процес, развиващ се 
паралелно с издействането на разрешение за издигането на главната църква в манастира688. Запазените данни 
в манастирската кондика, турските документи и други извори потвърждават този извод. Може да прозвучи 
странно, но пък е напълно логично, че всъщност разрешение от турската власт за издигането на нова църква 
изобщо не е давано. В единствения познат документ, свързан пряко с църквата – султанския ферман от 22 
юли 1833 г., се казва изрично, че е постъпило искане от „раята християни от Дупнишката кааза да си поправят 
черквата, която от изминалото време се е порутила“689. От този ферман може да се научи и предисторията на 

685 Манастирска кондика, л. 6.
686 Пак там, л. 10. В друг извор от архива на манастира са посочени различни разходи за 1833 г. Според него са изразходвани 189 392 гроша вътре 
в манастира и 99 336 вън от манастира. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607.
687 Климент Рилец. Една стогодишнина, 449 – там и любопитното предание за изваждането на манастирското съкровище, с което първоначално 
е възстановен манастирът според автора. Неговото учудване от бързината на поправките е оправдано, тъй като например при пожара в Хилендар 
от 1722 г., когато изгарят южното и половината от източното манастирско крило, възстановяването е започнало едва през 1728 г. Сава Хиланда-
рец. Историjа, 67.
688 Неофит Рылец. Описание, 41; Радкова, Р. Рилският, 60–63, цитира конкретните документи, без ясно да разграничи сведенията за главната 
църква от тези за манастира като цяло. По-късно авторката вече прави такова разграничение. Радкова, Р. Историческата съдба, 22. 
689 Ихчиев, Д. Турските, 122–123. Няма съмнение, че става въпрос за Хрельовата църква, тъй като в документа се уточнява, че „Черквата се 
именува св. Иван Рилски и лежи в двора на Рилския манастир“. Под това име църквата е известна и в по-стари турски документи.

60. Кьошк на откритото стълбище на източното манастирско 
крило. Майстор Кръстю Дебралията. 1834

59. Св. Йоан Рилски. Щампа, гравирана от монах Сергий. 1835
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самото разрешение. За да се види доколко е порутен храмът, е назначена съдебна комисия, която констатира, 
че са „разрушени стрехите и зидовете“, и „затова смята, че може да даде позволение за поправка на черква-
та в старите размери“, които са изрично посочени690. По същия повод до султана първоначално е подадена 
молба и от Вселенския патриарх, която е била „уважена“. С появата на тази молба вероятно е свързано посе-
щението на Н. Рилски и духовника Харалампий691 в Цариград, ако се доверим на сведенията на х. Агапий, че 
те са пратени там, за да искат от патриарха да ходатайства пред султана за поправки на черквата692. Агапий 
не казва кога е станало това, но ако си припомним писмото от 12.01.1832 от пловдивските чорбаджии Стоян 
Куртович и Стоян Тодорович до манастира, ще се види, че Неофит и още един манастирски брат е трябвало 
да бъдат изпратени в Пловдив до 10 дни, за да отидат в Цариград693. Следователно те са пристигнали там в 
началото на същата година, като така се изяснява, че Неофит би трябвало да е подал молбата до Цариград-
ския патриарх именно в началното тримесечие на 1832 г.694 В резултат на тази молба по-късно ще се появи и 
„ферманът“ от юли 1833 г. Изворите потвърждават, че този ферман е чакан дълго време. В един от тях изрич-
но е казано, че след като е изпратено за „царски ферман, докато се донесе той, времето се е продължило“, а 
междувременно е изгорял и манастирът695. Това забавяне се дължи на дългите процедури в турската админи-
страция при издаването на султански ферман, който задължително е бил необходим, за да се извърши ремонт 
на някоя църква. Според тези изисквания първо Цариградският патриарх е трябвало да подаде молба до 
султана, след което вече се е извършвал преглед на място от специално назначена комисия и едва след това е 
издаван самият ферман. Всички тези етапи са засвидетелствани в текста на фермана, разрешаващ „поправя-
нето“ на рилската църква. Несъмнено тази изключително усложнена процедура е отнела цялата 1832 г. и на-
чалото на следващата година, а ферманът е издаден чак на 22 юли 1833 г., като този период напълно отговаря 
на посоченото „продължително време“ в цитирания извор. Ако описаните събития са се развили по този на-
чин, то работата по издействане на разрешение за издигането на църквата всъщност не е прекъсвала изобщо 
на официално ниво от 1832 г. нататък, а евентуално е спъвана единствено от вътрешните дрязги в манастира. 
Само при подобен извод може да се обясни безспорният факт, че султанският ферман за църквата е издаден 
само шест месеца след пожара, и още по-важно, че възстановяването на изгорелите сгради и самият пожар 
изобщо не са споменати в документа, а за тях турската власт през юли 1833 г. вече не може да не е знаела. 
Следователно остава да се приеме, че молбата за „поправянето на новата църква“ действително е подадена 
преди пожара и няма нищо общо с него, както се казва и в посочения извор696. В подкрепа на това могат да 
бъдат приведени и други два турски документа, които се цитират в литературата като разрешения, свързани 
с възстановяването на манастира и покрай това с издигането на сегашния католикон, а всъщност засягат само 
възстановяването на манастира. Първият документ е ферман от 23 март 1833 г., изпратен до кадията на дуп-
нишката кааза от султан Махмуд II, издаден по молба на Цариградския патриарх и след съдебно решение на 
местните власти. Чрез него се разрешават „поправките на опожарените келии и стаи“ в манастира, защото 
в тях не може да се живее697. Вторият документ е бюрултия от 10 ноември 1833 г., изпратена до дупнишкия 
кадия от Хюсеин паша – управител на Рилския вилает. Тя е издадена в потвърждение на фермана и за „да се 
снабдят монасите с нужното позволение, за да могат да си поправят опожарените сгради и стаи“698. Никъде 
и в двата документа не се говори за църква, което сочи отново, че решението да се построи нова църква в 
манастира не само е взето още преди 1833 г., но е приведено в изпълнение без прекъсване и по случайност в 

690 Ихчиев, Д. Турските, 122–123.
691 Той е бил ученик на игумена Йосиф. Вж. Спространов, Е. Материали, 25.
692 Спространов, Е. Материали, 25; Иречек, К. Пътувания, 705; Иванов, Й. Св. Иван, 59.
693 Материали за историята, 398. 
694 К. Иречек датира пътуването в 1833 г. – след пожара, а не преди него. Иречек, К. Български дневник, т. І, 244. Според П. Асенов има две от-
делни писма на пловдивските чорбаджии от 1832 и 1833 г., като това за църквата е първо и Неофит е бил в Цариград чак в края на 1832 г. Заедно 
с Харалампий пък пътува в средата на 1833 г. с протокол от местните турски власти и в резултат на това е издаден неизвестен днес документ от 
16.11.1833. Асенов, П. Неофит Рилски, 50–51; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 11–13, също смята, че Неофит е ходил два пъти до Цариград – през 
1832 и 1833 г., като тук обаче едва второто пътуване е свързано с църквата. Вж. и Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 12. В 1833 г. е датирано 
пътуването на Неофит и у: Кръстев, С. Отец Неофит Рилски. – ЦВ, бр. 6, 1956, 7. Според митрополит Пимен Неофит пътува до Цариград във 
връзка с българския църковен въпрос! в края на 1832 г. и втори път заради църквата в 1833 г. Пимен. Отец иеромонах Неофит Рилски, 20–21. 
Според Р. Радкова, тъй като в писмото се изискват монаси, владеещи гръцки, то несъмнено тук ставало въпрос за ходатайство пред Патриар-
шията. Тя посочва и извори, които доказват, че Неофит до 1839 г. със сигурност е бил ходил вече в Цариград, макар да смята, че изпращането на 
Неофит там е свързано с евентуалното му назначаване като архиерей в Самоков. Радкова, Р. Неофит Рилски, 35–36.
695 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 34.
696 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 33.
697 Ихчиев, Д. Турските, 121–122.
698 Пак там, 289–290. Датата на бюрултията е от 1832 г., която се смята за грешно изчислена от самия автор. Иванов, Й. Св. Иван, 59.



77

края си съвпада с изгарянето на манастира699.
Смята се, че след появата на фермана от юли 1833 г. за кратко време манастирът разгръща неимоверна по 

размерите си дейност, търсейки помощта на народа, за да събере средства за построяването на нов главен 
храм и възстановяването на манастира700. Запазените надписи, манастирската кондика и някои други изво-
ри опровергават и това мнение. На 15 април 1834 г. майстор Кръстю Дебралията701 завършва резбарския 
таван на кьошка на откритото стълбище на източното крило, с което окончателно е приключена работата в 
източната част на манастирските сгради702. Според кондиката в същата година е напълно възстановена „от 
основи“ и западната част заедно с покрива, като същевременно новата съборна църква е издигната във висо-
чина до нивото на църковните врати703. Многократно цитираното анонимно описание на манастира разкрива 
и причините да бъдат предприети едновременно строежите на църквата и манастирските сгради, въпреки 
че веднага след пожара братството е смятало да възстанови първо зданието, а чак след това църквата. „Но 
се представил извънреден случай, който със строго принуждение накарал братството да захване и церквата 
заедно със зданието.“ По същото време в Дупница, на идване от Цариград и на път към Битоля се отбил 
„прочутият Ваалиси Хюсеин паша Гаванозоглу“, пред когото монасите били наклеветени, че правят „калета 
страшни с лоши намерения и умисъл против царството и така го докарали“, че пашата, „разгневен до край-

699 Бур, М. Към историята, 255.
700 Захариев, В. Захарий, 62; Радкова, Р. Рилският, 50.
701 Г. Царев предполага, че Кръстю е бил ръководител на възобновяването на манастирските сгради. Възможно е с това да се обясни и неговият 
ктиторски надпис от кьошка, който явно е правен като дарение в края на работата му. Подробно вж. Царев, Г. Хронология, 70–72.
702 Иречек, К. Български дневник, т. І, 234; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 25, 41. Надписът у Радкова, Р. Възрожденски надписи, 
207–208. Проблемна остава само старата паянтова част от източното манастирско крило, за което не се знае с точност кога е било издигнато. 
Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 25, 44, бел. 26.
703 Манастирска кондика, л. 6.

61. Страница от манастирската кондика с текст за назначаването на манастирските ефори. 1835
62. Страница от манастирската кондика с преглед на сметките за 1848 г.
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ност“, извикал игумена и манастирските стареи за обяснение. Те отишли, носейки двата фермана704, и тогава 
пашата, като разбрал, че манастирът е наклеветен, „строго заповядал на старците да започнат да правят и 
двете постройки (здание и церква)“, щом като имали фермани и за двете. Обаче „било много утеснително да 
се правят и двете през тази година поради липса на средства, а и заради огромния труд, но не била за презре-
ние и заповедта и страхът от нови клевети“, така че се решило „да се захване и церквата и да се изкарат осно-
вите ѝ поне донякъде“705. От съвместната работа по двата строежа обаче манастирът се изтощил финансово 
повече от предното лято706. Наистина посочените разходи в кондиката за 1834 г. възлизат на 570 660 гроша, 
сума, извадена почти изцяло отново от манастирската каса и надвишаваща около пет пъти приходите на ма-
настира за същия период707. И съвсем естествено по този повод Неофит Рилски възкликва: „с какви жертви 
стана това последнейшие обновление... сиреч с какви тежки иждивения!... и като похарчи той монастиръ въ 
тия последни времена всичкото свое имущество, пристигна в оскудно состояние и подпадна и под тежки 
долгове“708. Затова е логично да се предполага, че манастирските стареи са желаели по-скоро да компенсират 
тези разходи709, тъй като манастирът е бил възстановен, а изграждането на църквата започнато. С тази цел 
отново на „официално ниво“ до всички метоси и до таксидиотите в селищата се разпращат специални писма 
за парична помощ, които да се връчат на първенците710. Манастирските стареи предприемат и други мерки 
за събирането на средства. Още в молбата за помощ до Цариградския патриарх се споменава, че проигумен 
Йеремия заедно с други манастирски братя са избрани да обходят страната като таксидиоти и да събират 
пари за обителта711. През 1834 г. голяма част от монасите са изпратени на таксид712, а манастирът издава и 
послание до всички християни, с което официално се упълномощават проигумените Прокопий и Йеремия 
да събират помощи от населението за подновяване на сградите и специално за новата църква, която според 
желанието на монасите е трябвало да бъде „изрядна и с подобаващи украшения“, за да стане и тя подобна 
на манастира713. Същата формула се намира и в едно друго послание на манастира, с което се упълномощава 
рилският брат Григорий да събира помощи, като се уточнява, че се очаква от християните да станат „нови 
ктитори на изграждащата се нова и чудна църква“714. На следващата 1835 г. е направен и първият опит да 
бъде създадено клише за щампа в самия манастир, от което през 1836 г. вече са се продавали отпечатъци в 
канаскията на манастира715. Този опит принадлежи на монах Сергий, който почти дилетантски гравира на 
малка месингова плоча образа на св. Йоан Рилски716. Макар и изключително примитивна, тази щампа сви-
детелства за още един начин да се съберат пари, без да се изразходват предварително големи средства717. 
Събирането на помощи е покровителствано и от официалната власт, тъй като дори Цариградският патриарх 
е издал по-рано, на 6 март 1833 г. и от август същата година, специални пантахуси в подкрепа на братството, 
а през 1835 г. издава още две такива718. С тях той се обръща към всички митрополити и архиепископи и им 
нарежда да събират помощи за манастира. 

Смята се, че подкрепата, която манастирът получава от Вселенската патриаршия, води до промяна в тех-
ните отношения. Според тази теза до 30-те години на ХІХ в. Рилският манастир е формално зависим от 
Цариградската патриаршия, на която плаща определени данъци след постановлението от 1797 г.719 Но от 

704 Явно срещата трябва да датира след 22 юли 1833 г., когато и двата фермана са били издадени, и преди 10 ноември 1833 г., откогато датира 
бюрултията, изпратена до дупнишкия кадия, който е същият Хюсеин паша, управител на Рилския вилает. Това съвпадение на имената трябва да 
служи и като потвърждение на разказа. За бюрултията: Ихчиев, Д. Турските, 289–290.
705 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 35–36.
706 Манастирска кондика, л. 7.
707 Манастирска кондика, л. 14–15. В друг документ от архива като разходи за 1834 г. са посочени 214 559 гроша, вътре в манастира и 181 871 
гроша, вън от манастира, сума, която макар и да е по-малка от тази посочена в кондиката, също е доста сериозна. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607.
708 Неофит Рылец. Описание, 41.
709 По същия начин манастирът постъпва и през 1816–1819 г., когато паралелно със строежа на новите жилищни крила събира и помощи от хрис-
тияните. Вж. Колева, М. Писма-послания, 29.
710 Образец вж. у Цанков, С. Нови данни, 37–39. Няколко писма са публикувани и у Колева, М. Писма-послания, 31–33; Радкова, Р. Рилският, 50.
711 Георгов, И. Материали по нашето Възраждане. – СбНУ, ХХІV, 1908, 42.
712 Анчев, А. Рилският, 34; Хаджи Исай е пратен в Сърбия, където с покровителството на Милош Обренович организира събирането на помощи. 
Подробно у Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 72–73.
713 Документът у Цанков, С. Нови данни, 37–39. Вж. също АРМ, оп. 1, а.е. 3145.
714 Посланието не е датирано, но според М. Колева то трябва да се отнесе към 1836–1837 г. Колева, М. Писма-послания, 30–31.
715 Захариев, В. Първото наше, 162.
716 Радкова, Р. Към историята, 13; Планинска, Б. Щампарницата, 44. Репродукция вж. у Енев, М. Рилският, 472, обр. 452.
717 В манастирската кондика за 1836 г. са записани харчове от 735 гр. и 15 пари за хартия за щампите. Вж. Захариев, В. Първото наше, 162.
718 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 112–114, док. ХLVІІ; Снегаров, И. Принос, 9. Действително в манастирската кондика при разходите за 
1835–1836 г. са записани 3075 гроша за трите фермана и „двете показания от великата Церква“. Манастирска кондика, л. 11, с. 25.
719 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 92–95, 97.
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годината на пожара Патриаршията започва да се намесва все по-активно в манастирските дела и се опитва 
да установи строг контрол върху приходите и разходите в обителта720. Дори се изтъква, че през юли 1833 г. 
патриарх Константий І назначава Софийския гръцки митрополит Паисий за представител на Патриаршията 
при годишното отчетно събрание на манастира и избора на игумен, който да има „първата и главна дума“ 
по тези въпроси721. Документалните данни обаче потвърждават само отчасти предполагаемата „намеса“ на 
Патриаршията в манастирските дела. Всъщност Рилският манастир е поддържал добри отношения с Цари-
градската патриаршия, чиято ръководна роля не е поставял под съмнение, а се е стремял по всякакъв начин 
да спести пари от данъците, които е плащал. Затова и от Патриаршията назначават в края на 1799 г. двама 
митрополити – Неофит и Партений, които да събират назначения данък на манастира от 260 гроша722. От за-
пазените документи се забелязва, че рилските монаси го плащат накуп през няколко години в протежение на 
цялото следващо десетилетие, като през 1807 г. той е намален на 200 гроша, а на следващата година – на 160 
гроша723. Отношенията с Патриаршията се обтягат единствено в началото на 20-те години, когато манастирът 
по-дълго време не плаща „даждието“ си и то е прехвърлено на самоковския митрополит Йеротей, който, нами-
райки се в близост до манастира, е можел да следи за редовните плащания. Междувременно в края на 1824 г.  
в Цариград е извикан игуменът на манастира Симеон заедно с още един манастирски брат – Герасим, които 
фактически са превърнати в заложници и са върнати чак в края на следващата година. Но през 1829 г. мана-
стирът се издължава напълно и добрите отношения са възстановени724. През първите две години след пожара 
обаче разходите на манастира се увеличават непрекъснато, за да достигнат през 1835 г. баснословната сума 
от над 700 хиляди гроша, пари, извадени предимно от манастирската каса най-вече заради възстановяването 
на манастира и строежа на новата църква725. Явно положението е било сериозно, щом като например в пос-
лание от 1836 г. в Мелник рилският таксидиот Арсений се обръща към местните християни вече не само с 
призив да бъде подпомогнат строежът на църквата, а с молба той да бъде продължен, защото всичката досега 
събрана помощ не стига за довършването на храма726. Тези финансови проблеми водят до появата на нови 
спорове и дрязги в братството727, а не спрямо Цариградската патриаршия, като въпросът не е само в изра-
зходването на средствата, а и в това кой колко е похарчил728. На практика този упрек е насочен към игумена 
Йосиф, който ръководи възстановяването на манастира и касата му между 1833–1835 г., като отделя повече 
средства за новите строежи, което не се е харесвало на някои рилски братя. Този вътрешноманастирски спор 
е отнесен до Патриаршията, от която манастирските стареи са очаквали да им бъде арбитър. За тази цел те 
сами пожелават да им бъдат назначени ефори, за да следят манастирските сметки729. В резултат на тяхното 
„прошение“ през 1835 г. с патриаршеска епистолия са назначени за ефори730 на манастира Вълко Тодорович 

720 Вж. Радкова, Р. Рилският, 63.
721 Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 192; т. ХІV, 114.
722 Пак там, т. Х, 195–196, 202, 205; т. ХІV, 94–97.
723 Пак там, т. ХІV, 98–104.
724 Пак там, т. ХІV, 107–111.
725 Манастирска кондика, л. 18–19. В друг документ от манастирския архив са посочени само 238 403 гроша вътре в манастира като разходи, без 
да се посочват външните. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607; М. Бур правилно отбелязва, че сумите, „извадени от манастирската каса“, са били 
събирани с цел строителство. Бур, М. Към историята, 240.
726 Колева, М. Писма-послания, 32. 
727 Най-красноречивият пример е писмото от игумен Пахомий и епитроп Прокопий от 1836 г. до Неофит Рилски в Габрово, в което се разказва 
цялата история, създала манастирските дрязги. Двама от манастирските братя, чиито имена не се споменават, неправомерно и поединично из-
действали от Патриаршията, оплаквайки се един от друг, да бъдат поставени за ефори на манастира заедно с още един (Пафнутий). Те добили 
право да надзирават манастирските дела, да удрят печатите си заедно с манастирския печат и да си избират стареи. Те искали Самуил за игумен 
и епитропи от „нихната тайфа“. Обаче братството се възпротивило. И за Самуил станала голяма кавга, подобна на миналогодишната, вследствие 
на което той е отхвърлен, а братството избрало за игумен Пахомий. Цанков, С. Нови данни, 14. За отричането на духовник Пахомий от братството 
и споровете с йеромонах Самуил през 1835–1836 г. вж. писмата в ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1314, 1383; Арсений. Принос, 45–46, 51–52, 61–63. 
Отглас от тези раздори има и по-късно, през 1839 г., когато в едно свое писмо до Неофит Захарий Зограф пише, че манастирът не е за него, защото 
там „групата на Самуил“ продължава да се бори за власт. Арсений. Принос, 99–103.
728 Манастирска кондика, л. 29. Това се потвърждава и от едно писмо на Самуил до Неофит Рилски в Габрово от 8.10.1836. В него се казва, че 
преди време Пафнутий, х. Никита и Теодосий са казали на Йосиф и Самуил, че в касата са били оставени 253 или 257 хиляди гроша, от които 
имало пари за тухли и за олово. Но година по-късно касата е отворена и вътре са намерени само 168 хиляди „и никакви тухли или олово“, поради 
което станала голяма разпра, но х. Харалампий ходил в Цариград и оправил работата. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1409; Арсений. Принос, 56–57.
729 Манастирска кондика, л. 29; Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 117, 123.
730 В досегашните изследвания не е твърдо установено кога възниква ефорството в манастира. Според И. Снегаров това става веднага след пожа-
ра, когато Григорий VІ назначава за ефори доверени на Патриаршията светски лица, които първоначално отговарят пред синодалните митропо-
лити, а по-късно направо пред патриарха. Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 196. На друго място същият автор смята, че ефорите са назначени 
в началото на 1837 г. Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 117. Според Иванов, Й. Св. Иван, 72, това става в предната – 1836 г. Около тези 
възгледи гравитират и Игнатий Рилски. Откъслек, 71–72, бел. 2; Цанков, С. Нови данни, 12–13; Янев, Я. Ефорите на Рилския манастир, 45. Това 
събитие обаче трябва да се отнесе към края на 1835 г., както се уточнява в Манастирска кондика, л. 29, а се потвърждава и от писмото на Захарий 
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Чалъков и Димитрика Мицора731, на които са представени сметките за последните четири години – до 24 
декември 1836 г.732 След общия преглед на манастирските разходи и приходи от братството и ефорите и на-
насянето им в новата манастирска кондика се взима общобратствено решение, което е записано в кондиката 
и подпечатано с личните печати на стареите. В него се казва, че „не трябва да се карат повече за в бъдеще за 
това кой колко е похарчил“733. Още в писмо от 14 януари 1837 г. новоизбраните – игумен Йосиф и епитропи-
те Серафим и Самуил, съобщават на Неофит Рилски, че ефорите са ги помирили и „турили много работи в 
чин“734. Действително данните в манастирската кондика показват, че на следващата 1837 г. приходите надви-
шават разходите с повече от 50 хиляди гроша, които са прехвърлени в сметките за следващите години735. От 
тук нататък ефорите736, към които след смъртта на чорбаджи Вълко е присъединен и Салчо Чомаков737, офи-
циално поемат грижата за манастира, като под тяхно настоятелство се доизгражда и новата главна църква738.

Зограф до Неофит Рилски от 21.12.1835, откъдето става ясно, че малко преди това Вълко Тодорович е назначен за ефор. Писмото в: Материали 
за историята, 399; Василиев, А. БВМ, 365–366.
731 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4822. Според писмо от патриарх Герман от 1844 г. Димитрика е назначен за ефор от годината на пожара – 1833, 
което не е вярно, тъй като писмото е тълкувано погрешно в по-късните публикации. В него се казва: „от онова време, от каквото се случи пожа-
ро“, без да се уточнява повече. Там се казва също, че Димитрика е трябвало да идва веднъж на година, за да проверява манастирските сметки. 
Спространов, Е. Материали, 6–7; Варлаам. Св. Иван Рилски, 247–248; Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 196; Янев, Я. Ефорите, 45; Бур, М. 
Към историята, 241. Не е вярно и твърдението, че Димитрика е назначен за ефор след смъртта на Вълко Тодорович, и то чак през 1844 г. Вж. 
Янев, Я. Рилският манастир, 89. Димитрика остава последен ефор до 1857–1858 г., когато идва в манастира със свита от 65 души. След смъртта 
му игуменът Йосиф не е приел нов ефор въпреки огромния натиск. Игнатий Рилски. Откъслек, 72.
732 Всъщност ефорите пристигат в манастира една година по-късно след своето назначение, т.е. в края на 1836 г., и затова са им представени 
сметките и за тази година. Вж. Манастирска кондика, л. 29. Вълко е бил в манастира между 6 декември и 9 януари 1836–1837 г. Шишманов, И. 
Нови студии, 177; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 34; Василиев, А. БВМ, 374.
733 Манастирска кондика, л. 29.
734 Цанков, С. Нови данни, 14; АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
735 Манастирска кондика, л. 38.
736 Според някои извори е имало и трети ефор, на име „Василакию“, вероятно от Пловдив, който бил в манастира заедно с Вълко и Димитрика в 
края на 1836 г. Вж. писмата у Арсений. Принос, 56–57, 60–63. 
737 Според някои писма от рилския таксидиот в Пловдив и Пазарджик духовник Прокопий. – НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4804, 4805; НБКМ, БИА, 
ф. 54, ІІА 4648; 4692; Бур, М. Към историята, 229, 241. Най-ранното сведение е от едно писмо от Неофит Рилски до Райно Попович в Карлово, 
датирано от Р. Радкова от 1841 г. В писмото се споменава, че епитроп Самуил отишъл някъде заедно с „манастирския епитроп“ Салчо. – Радкова, 
Р. 12 неизвестни писма на Неофит Рилски. – ИДА, 25, 1973, 110. От две писма от 17 февруари 1843 г. и от 1856 г. се вижда също, че чорбаджи 
Салчо все още би трябвало да е епитроп. – Цанков, С. Нови данни, 12. В едно писмо от В. Априлов до Ю. Венелин като ефор на манастира е 
споменат и Стоян Чалъков. – Венелинъ, Ю. О зародыше, 41.
738 Цанков, С. Нови данни, 12–15.
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АРХИТЕКТУРА

І. ИСТОРИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА ГЛАВНА ЦЪРКВА

1. Един незабелязан парадокс

В периода на Българското възраждане манастирското строителство се е ограничавало преди всичко с 
възстановяване и разширяване на стари постройки739, традиция, заложена още от началото на османската 
власт740. На този фон строителната дейност в Рилския манастир през ХІХ в., и най-вече изграждането на 
новия католикон, наистина изглежда „уникално“ явление за епохата в българските земи, както се отбеляз-
ва в литературата741. Обикновено то се отдава на особените привилегии, които манастирът е притежавал 
през османския период. Отбелязвано е също така, че когато е взето решението за издигането на нов храм, 
манастирът е бил финансово осигурен, със стабилно стопанско положение, а най-съществен проблем са 
били раздорите сред братството. Действително след направените поправки и обновявания от 20-те години 
на века до 1833 г. там няма други значителни строежи, поради което трябва да се приеме, че в този период 
се довършва вътрешното обзавеждане и по всяка вероятност се събират средства за построяването на нов 
главен храм742. Но освен тези факти, които сочат доброто състояние и повишените материални възможности 
на обителта, трябва да се има предвид и цялостната обстановка на реформи в Османската империя, където 
по това време743 става възможно осъществяването на подобен голям замисъл744. Благоприятните условия са 
свързани както с новите религиозни свободи, макар че тяхното писмено узаконяване е било предстоящо745, 
така и с привилегирования ставропигиален статут на манастира. В очите на османската власт статутът на 
един отделен манастир няма такова съществено значение, но за властта са важни отношенията ѝ с Цариград-
ската патриаршия, която на официално ниво е нейният посредник пред християнското население746. Рил-
ският манастир е имал застъпничеството на Патриаршията не само поради икономическите облаги, които 
тя е извличала от него. Нейното признаване и поддържане от популярен манастир, с огромно влияние сред 
населението, какъвто е Рилският, ѝ е осигурявало трайни позиции и контрол над християнското население. 
От своя страна манастирът се е стремял да поддържа добри отношения с Патриаршията, защото често се 
е налагало да търси нейната подкрепа747. Като се имат предвид тези взаимоизгодни отношения, първата и 
най-важна предпоставка за осъществяването на строежите в манастира трябва да бъде свързвана с проте-
кцията на Цариградската патриаршия748. За това свидетелстват всички османски документи от периода, в 
които винаги се уточнява, че се издават по молба и настояване на Цариградския патриарх и синодалния му 
739 Подробно у Стойков, Г. Кратка история на архитектурата. Култови сгради. С., 1965, 360.
740 За отношението на османската власт към църковните строежи вж. Василева, Д. По въпроса за църковното строителство по време на осман-
ското владичество. – Векове, бр. 3, 1979, 36–41; Калудова, Й. Документи за положението на населението под турска власт. – ИДА, 24, 1972, 
201–237.
741 Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане. Архитектура и изкуство на българските църкви. С., 1977, 141. Д-р Ами 
Буе отбелязва, че на пръв поглед строежът на всички манастирски сгради трябва да е струвал около 800 000 сребърни франка. Вж. Френски пъ-
теписи, 399.
742 Бур, М. Към историята, 255; Радкова, Р. Рилският, 61.
743 По същото време са обновени църквите на Капиновския (1835) и Преображенския манастир (1835). Иванов, Х. Възрожденски строителни и 
ктиторски надписи от манастирите във Великотърновския край. – ЦИА, т. ІІ, 1986, 90, 96.
744 По размери, брой на ангажираните работници и времетраене на работата това е най-големият български строеж. Радкова, Р. Рилският, 73. 
Работниците са живеели в няколко постройки, разположени до манастира, според сведенията на френския пътешественик Ами Буе от 1838 г. Вж. 
Френски пътеписи, 399–400.
745 През 1839 г. е издаден Гюлханският хатишериф, а през 1856 г. – Хатихумаюнът, с които е смекчен режимът на строителство. Василева, Д. По 
въпроса, 39.
746 Тодоров, Н. Социални структури на Балканите през ХVІІІ–ХІХ век. – Балканистика, 1, 1986, 7–33.
747 Янев, Я. Ефорите, 47.
748 Маркова, З. Църковната власт и българският духовен живот през ХVІІІ и началните десетилетия на ХІХ век. – Балканистика, 1, 1986, 188.
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съвет749. Подобен извод може да се направи и от общобратственото рилско послание до всички християни 
от 1834 г., в което изрично е упоменато, че предната година манастирът е изгорял, но със съдействието 
на Патриарха е започнало обновяване и строеж на нова църква, която братята желаели от много години750. 
Но дори и Патриаршията не е можела официално да издейства разрешение в манастира да бъде издигната 
„нова“ църква751. Още повече пък тази църква да бъде два-три пъти по-голяма от старата, което всъщност е 
било основното желание на монасите, посочено в редица документи и многократно повтаряно от съвремен-
ника на тези събития Неофит Рилски752. Впрочем това желание едва ли е достигнало до ушите на султана, 
тъй като в манастирската кондика за 1832–1833 г. са записани пари, дадени на „булюк-башията“, на „диваня 
ефендие“, на „бейо“, които няма как да означават нещо друго, освен че предварително са били подкупени 
неговите служители753. Но важно е да се отбележи, че и тези подкупи не биха могли да доведат до официално 
обезсилване или смекчаване на османските изисквания за строеж на църкви, а най-много – до ускоряване на 
издаването на задължителните документи и сравнително спокойното извършване на строителните работи754. 
Вероятно е имал значение и фактът, че през ХІХ в. манастирът е разпределен в различни ареали на духовната 

749 Ихчиев, Д. Турските, на много места.
750 Цанков, С. Нови данни, 38. АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
751 Османските документи от ХV–ХІХ в. не оставят място за различно тълкуване. По принцип е било възможно само възстановяване на същест-
вуващи църкви, които задължително е трябвало да бъдат „стари“, независимо дали се отнася до манастир, или църква в населено място. Вж. 
Василева, Д. По въпроса, 38; Калудова, Й. Документи за положението, 214–215.
752 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34; Неофит Рылец. Описание, 47–48.
753 Бур, М. Към историята, 254.
754 Василева, Д. По въпроса, 38.

63. Главната църква на Рилския манастир – общ изглед
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64. Манастирският двор – общ изглед на южната част

и административната власт. Той се е намирал в Самоковската епархия, като същевременно турските власти 
са му отреждали място в Дупнишката кааза, санджак Кюстендил755, а това само е можело допълнително да 
помогне за лавиране между църковната и държавната власт. Впрочем, както вече се отбеляза, в официалното 
разрешение, издадено от султана, и без това никъде не се говори за по-голяма църква, камо ли за нова, а из-
рично се подчертава, че става въпрос за възстановяване на полуразрушената стара църква, като е написано 
дефинитивно – „в старите ѝ размери“756. Във фермана е посочено също, че те са: 50 дюлгерски аршина – дъл-
га, 30 аршина – широка, и 25 – висока, като тук се има предвид външният обем на Хрельовата църква, и още, 
че тя има 40 прозореца и пет входни врати757. Приведено в метри758, това би трябвало да означава, че старата 
църква е била с размери: 37,5 м – дължина, 22,5 м – широчина, и 18,75 м – височина. Неизбежното сравне-
ние с размерите на сегашната църква сочи, че отвън тя е малко над 42 м дълга, около 26 м широка и 21 м  
висока759. От това следва, че старата църква може би е била почти толкова голяма, колкото и новата, което ве-
роятно не само би изненадало изследователите, смятащи старата църква за „малка“, но и силно противоречи 
на информацията в изворите за целта на построяване на новата църква. Парадоксът, който ще се появи, ако 

755 Спространов, Е. Материали, 6–7; Ихчиев, Д. Турските, 121, 290.
756 Това условие е задължително за поправянето на църкви според османските документи. Василева, Д. По въпроса, 38.
757 Ихчиев, Д. Турските, 123.
758 Терзийският аршин е равен на 68 см, а дюлгерският аршин, който изрично се споменава във фермана, е равен на 75 см. Вж. Енциклопедичен 
речник. С., 1899, 81.
759 В публикациите са дадени в метри или в аршини различни размери на църквата, вариращи около посочените горе. Вж. Григорович, В. Очерк, 
127; Неофит Рылец. Описание, 81; Лазаровъ, Н. Църквата, 37; Дуйчев, И. Рилският, 362; Дюлгеров, Г. Св. Иван Рилски, 42; Кратка история на 
българската архитектура. С., 1961, т. IV, 348; Архитектурното наследство, 360; Янев, Я. Рилският манастир, 22, 104.
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65. Манастирският двор – общ изглед на северната част

тази информация отразява действителните размери на старата църква, ще се решава нататък в текста, а тук 
трябва да се обърне внимание на другия вариант – в документа да са посочени по-големи от реалните разме-
ри на църквата. Ако хипотетично се приеме, че е така, то това може да бъде обяснено само чрез неофициални 
действия, предприети от рилското братство, в които може би е участвала Цариградската патриаршия и несъм-
нено трябва да е била въвлечена местната османска административна власт – традиционно известна по това 
време със силно развитата корупция на всичките ѝ нива760. Въпреки че няма конкретни сведения как точно е 
осъществена идеята на монасите да построят нова, по-голяма църква, при положение че не могат да придо-
бият официално разрешение, известната практика от това време сочи, че е възможно старата църква да е била 
разрушена, а размерите ѝ – разширени преди идването на комисията, която е трябвало да състави протокола 
за нейното състояние761. Обаче, като е известно, че Хрельовата църква е била разрушена чак през 1834 г.762, 
а всичките османски разрешения за строеж датират от преди това, важна роля придобиват подкупите, раз-
дадени на местната турска административна власт. Става възможно именно чрез тях още в предварителния 
оглед на комисията да са вписани по-големи размери за старата Хрельова църква от реалната ѝ големина, 
които по-късно, естествено, са записани и във фермана. Ако е станало така, то тогава и новата рилска църква 
ще е отразявала една типична за 30-те години на ХІХ в. практика, в която благодарение на облекченията, 
дадени от султана при възстановяването на старите християнски църкви, разцъфтява корупционната система 
сред местната административна власт и в различни краища се появяват множество нови църкви чрез ферма-

760 По въпроса: Тодорова, О. Православната църква и българите, 61.
761 Предварителният оглед на църквата от кадията е бил задължителен според османските документи. Василева, Д. По въпроса, 38.
762 Неофит Рылец. Описание, 24.
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ни, в които се определя изрично, че те могат да бъдат само поправяни763. Несъмнено в такъв случай рилската 
би била най-голямата и представителна сред тях, но все пак едва ли е възможно, дори чрез подкупи, старата 
църква да бъде предварително разширена цели два-три пъти!

2. История на строежа

Между 22 юли 1833 г., когато е издаден ферманът за „поправка“ на главната църква и 1 май 1834 г., кога-
то официално е отбелязано началото на строежа ѝ (кт. надпис 1), доколкото е било възможно, се извършва 
подготовка за това начинание764. Не са известни извори, в които да е посочена общата изразходвана сума за 
църквата765, но запазените документи свидетелстват, че са правени огромни разходи за материали именно 
в периода, когато Алфред дьо Мюсе и Жорж Санд изживяват последните дни на своята обречена страст в 
кокетна стаичка на хотел „Даниели“ във Венеция. За пирони, брави и желязо са дадени 28 717 гроша, за ке-
ремиди и тухли – 9705, а за дървени подпори – малко повече от 9870 гроша766. Едва ли всички тези разходи 
са били предназначени само за главната църква, тъй като манастирското братство е поправяло паралелно и 
763 Подобните случаи са много, поради което не е нужно да бъдат изброявани. Куюмджиев, А. Новооткрити творби на самоковски зографи в 
черквата „Св. Троица“ в село Извор (Босилеградско). – ПРМ, бр. 3, 2004, 3–11.
764 Неофит Рылец. Описание, 63–64.
765 Сумата е била значително по-голяма от други известни случаи, като например църквата в Преображенския манастир струвала 64 600 гроша. 
Иванов, Х. Възрожденски строителни, 92–93, 97.
766 Манастирска кондика, л. 6–7; Радкова, Р. Рилският, 63–64; Бур, М. Към историята, 256–257; Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 115.
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67. Плоча от южната страна на олтара, маркираща издигането 
на църквата до 1834 г. 

68. Арка от южната страна на църквата, маркираща 
издигането ѝ до 1836 г.

70. Надпис от 1870 г. на първия голям купол от запад, маркиращ 
късните поправки по главната църква

69. Прозорците на главната църква

опожарените манастирски крила. Първата сметка например се отнася „за одаите“, което означава, че е пред-
назначена за изграждането на келиите в манастира767. Р. Радкова смята, че по това време започва подготовката 
за съставянето на архитектурен план на църквата и изборът на майстор-строител768. Както ще се види по-
надолу, архитектурният план е бил само доуточняван в този период769. Но по това време вероятно са подгот-
вени строителните материали за църквата и са спазарени многобройните работници – дюлгери, дърводелци, 
каменоделци и зидари770. 

Историята на строежа е известна преди всичко от разказа на Неофит Рилски771. Началото му е сложено, 
след като е развалена старата Хрельова църква през 1834 г. и на нейното място са положени основите за 
новата772. В едно друго манастирско описание се разказва по-подробно, че на 1 май 1834 г. – понеделник, 

767 Манастирска кондика, л. 6–7.
768 Радкова, Р. Рилският, 62.
769 Неофит Рылец. Описание, 64.
770 Анчева, В. Върху някои нови данни за строителството и украсата на централната черква на Рилския манастир. – МПК, бр. 4, 1983, 39, 
където е обобщен материалът от епитропските тефтери и кондиката.
771 Неофит Рылец. Описание, 64–71. За строежа вж. и Анчева, В. Върху някои нови данни, 39–44.
772 Неофит Рылец. Описание, 24; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 628. С. Веркович погрешно твърди, че част от стената на църквата е била повре-
дена от пожара и е паднала сама. Велева, Д. Едно пътуване, 371.
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след като е отслужена предварителна служба и уставното водоосвещение, е бил положен първият камък, а 
на него – честният кръст, според църковния устав и така е започнато изграждането773. Основите са били „два 
човешки боя дълбоко в земята и по пет аршина774 широки, правени от най-големите камъни, които е можело 
да се намерят“775. След това са започнати стените, по „три аршина дебели“776, правени от дялани камъни от 
бял мрамор. Според манастирската кондика още до края на 1834 г. новата съборна църква е издигната във ви-
сочина до нивото на църковните врати777. Една плоча с издълбан надпис IС ХС и 1834 г., разположена точно 
до горния край на южната врата за олтара, би трябвало също да потвърждава това. В манастирската кондика 
за периода 1833–1834 г. са записани 110 765 гроша на църковните дюлгери и шопите778, които трябва да се 
отнасят към работата за 1834 г. Когато стените са изградени до половината, точно над прозорците, върху 
тях е положен един ред камъни, който стърчи малко навън, а отвътре в него са зазидани железа, укрепващи 
цялата църква779. По подобен начин са свързани и ъглите на църквата, както и колоните, за да могат да но-
сят петте големи купола, поставени отгоре. При това, хоросанът, с който са свързвани, бил „с един особит 
и новоизработенъ направъ, който да може да стегне всичкото вещество на зданiето, като съ лехемъ и да го 
направи всичкото, като да е изсечено отъ единъ камикъ“780. За периода от края на 1834 до 9 декември 1835 г. 
са платени нови 131 537 гроша „на църковните дюлгери и на шопите“781. По това време църквата трябва да е 
достигнала до нивото на прозорците, тъй като в рамката от черен мрамор на прозореца в абсидата вероятно 
един от майсторите е отбелязал „Йоле 1835 Мелниаръ“782. Издигането на куполите също е било изпълнено с 
много трудности. Ако се доверим на изображението на новата църква от една манастирска щампа от 1836 г., 
би трябвало да се приеме, че още тогава църквата е била с издигнати куполи. Наглед това се потвърждава и 
от манастирското описание, в което се казва, че „зданието се е продължило три години“, между 1834–1836, 
до завършване на кубетата и покрива783. По-вероятно е обаче тук да се има предвид основният градеж на 
куполите, а включването на напълно завършената църква в тази щампа да се основава на някое друго изобра-
жение, модел, макет или рисунка на църквата, правени за самия строеж, защото в една ниша отвън на южната 
стена към югоизточния сляп купол е изписана годината 1836. Тя е поставена малко над рамката, означаваща 
773 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 36.
774 Има се предвид терзийски аршин, който е равен на 68 см. 
775 Неофит Рылец. Описание, 65. За технологичните особености на материалите, с които е градена църквата: Аенски, С. Технологични особености 
при изграждане на черквата „Успение Богородично“ в Рилския манастир, установени по време на реставрационни работи по фасадата. – 
ПРМ, бр. 1–2, 2008, 53–57.
776 Дебелината на зида всъщност е 1,50 м. Лазаровъ, Н. Църквата, 37.
777 Манастирска кондика, л. 7.
778 Пак там, л. 6, с. 15.
779 Неофит Рылец. Описание, 65; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 630. Желязото, употребено за да се свържат зидовете и сводовете, е повече от 24 
тона. Вж. Лазаровъ, Н. Църквата, 37.
780 Неофит Рылец. Описание, 66.
781 Манастирска кондика, л. 8, с. 19.
782 Радкова, Р. Рилският, 84.
783 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІ А 6198, л. 36.

71. Бележка на отец Йосиф от 
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оставени за покупката на олово за 
покриването на църквата
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втория етаж на църквата, точно под скривалищата в стените784, което би трябвало да означава, че до там 
някъде е бил готов храмът по това време. Затова трябва да се приеме засега, че изграждането на куполите е 
отнело повече време и е окончателно приключено през 1837 г. Но като цяло църквата е била завършена вече 
в края на 1836 г., защото в манастирската кондика за периода 9.12.1835 – 20.12.1836 г. в новата сума от 73 092 
гроша, платена на църковните дюлгери и шопите, е включен вече и „Павловио хакъ и бакшишъ“, т.е. дялът 
на майстора-строител785. Това се потвърждава и от следващата сметка в кондиката за периода декември 1836 

784 За тези скривалища вж. Ангелов, А. Нови архитектурни и исторически данни за църквата „Рождество Богородично“ в Рилския манастир. 
– Отечествен фронт, бр. 11791 от 17.01.1984.
785 Манастирска кондика, л. 10, с. 23. 

72. Общ план на манастира



89

– декември 1837, когато на дюлгерите са платени едва 15 560 гроша от 3509 надници786. 
Заключителните работи по църквата са свързани най-вече с издигането на куполите. Доколкото може да 

се съди по изворите, първо са поставени колоните787, а куполите са били изправени с машини и са свързани 
с железни прътове, прокарани през зидовете – както помежду им, така и за стените. После са им сложени 
„надстолпiята“ и оттам са започнали да събират нагоре сводовете, на които да стъпят кубетата. Те също са 
свързвани с железа помежду си и цялата църква е станала „като исплетена“788. Смята се, че всичките железа 
са били донесени от „немско“789, а количеството им било „18 000 оки“. Предназначението им е конструк-
тивно – да укрепят църква с куполи, която не е имала прегради между отделните части на храма790. Пак от 
„немско“ били донесени кръстовете за кубетата и 20 църковни прозореца, 15 от които са сложени в църква-
та791, а останалите – в трапезарията792. Всъщност обаче от запазената кореспонденция се знае, че желязната 
арматура е била изработена и доставена от Пеща със съдействието на специален представител на сръбския 
княз Милош Обренович, а например гвоздеите са купени в Австрия793, откъдето може да се предполага подо-
бен произход и за църковните прозорци. След като е приготвено всичко останало, са били направени и петте 
кубета. Трите, разположени по надлъжната ос, са високи колкото „три и половина човешки боя“ и също са 
свързани с железа, а останалите две са над параклисите, създавайки „совершенъ крестъ“794. Макар че църк-
вата е завършена официално на 26 октомври 1837 г., довършителните работи по нея продължават и на след-
ващата година795. Окончателното завършване на строежа датира някъде през 40-те години796, за което свиде-
телстват например данните в едно писмо от 5 юни 1843 г. от игумена Йосиф и епитроп Серафим до Неофит 
Рилски, намиращ се тогава на постницата „Св. Лука“. От писмото става ясно, че през тази година е довърш-
ван „църковният покрив“, като за това са използвани дюлгерите, работещи по строежа на келиите на пост-
ницата797. Останалите дати, засягащи строителни дейности в църквата, като например отбелязаната 1870 г.  
на прозореца на първия голям купол798, вече се отнасят до по-късни ремонти или подобрения на църквата, а 
не до първоначалния строеж. 

Покриването на куполите на църквата с олово е било особено трудно начинание, изискващо „прилежание 
и търпение“ „заради претяжкото му иждивение и защото се не намеруваха на близу искусни покривачи“799. 
По-нататък Неофит Рилски разказва само, че първо е намерен един майстор, „придобилъ това искуство въ 
европейски места“, а след това е започнало да се търси олово800. Всъщност през 1837 г. първоначално мана-
стирските стареи искат и получават благословията на Самоковския владика Игнатий да покрият църквата с 
олово, защото покривът е лош и тече, като изпращат и уведомително писмо до Вълко Тодорович801. Веднага 
след това те се обръщат за помощ към светогорския манастир Ксенофонт. Но предложението на тамошния 
игумен да се достави олово от Цариград е отхвърлено поради отдалечеността на града, а така отпада и препо-

786 Пак там, л. 14, с. 31; Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 115.
787 Според Н. Рилски колоните са били готови още през 1829 г., като същата година са били извикани каменоделци от Пещера, за да ги издялат 
заедно с вратите на църквата. Неофит Рылец. Описание, 67. Според В. Захариев мраморът за колоните е бил донесен от Солунско. ЦДА, ф. 1510, 
оп. 1, а.е. 253, л. 86.  
788 Неофит Рылец. Описание, 67–68.
789 Според В. Захариев вероятно част от желязото всъщност е доставено от Самоков. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 86. Единственото известно 
ми сведение по този въпрос е, че с писмо от 7 юли 1842 г. Гюро Христович от Самоков подарява на манастира 5 оки желязо. ЦДА, ф. 1510, оп. 
1, а.е. 262, л. 79.
790 Тази причина е отбелязана още от Янко х. Кочев в описание на манастира от 1864 г. Вж. Методиева, Л. Агапий Рылский, 249.
791 Това е станало някъде през 1836 г., защото има 1614 гроша, посочени като разход за джамове за църквата през тази година. Снегаров, И. Гръцки 
документи, т. ХІV, 115.
792 Неофит Рылец. Описание, 68. Според надгробния надпис на х. Исай той е донесъл „пенджурите“ (прозорците) „от немско“. Спространов, Е. 
Материали, 36.
793 Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 73, с писмата от Архива на Сърбия.
794 Неофит Рылец. Описание, 69.
795 Така е посочено в една приписка от последния лист на книгата „Нов завет“, Чернигов (1759), съхранявана в манастирската библиотека под № 
С 585, където се казва, че църквата е започната през 1834 г. и завършена през 1838 г. В манастирската кондика за периода декември 1837 – октом-
ври 1839 г. отново са посочени надници за дюлгери 45 204 гроша, и за шопи 20 585 гроша. Манастирска кондика, л. 18, с. 39.
796 Неофит Рылец. Описание, 70–71. Например изваждането на скелето от кубетата е станало едва през 1840 г. За същата година отново са платени 
18 532 гроша на дюлгерите и 2409 гроша на шопите. Манастирска кондика, л. 25, с. 53.
797 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1317; Арсений, Принос, 159. Данни за плащания на дюлгери има и в епитропски тефтер на Серафим за 1844 г. – 
9198,30 гроша и пак на дюлгери – 2220 гроша. АРМ, а.е. 3406, л. 8б. 
798 Най-вероятно тази дата е свързана с препокриването на куполите.
799 Неофит Рылец. Описание, 64, 71; Радкова, Р. Рилският, 65.
800 Неофит Рылец. Описание, 71.
801 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 118.
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ръката за майстор-покривач802. След това се прави опит да се използва оловото от старата Хрельова църква, 
но той е неуспешен, тъй като материалът стига само за покриването на две от кубетата803. Междувременно 
отец Йосиф, който се е грижил основно за строежа на църквата, заминава като таксидиот в Банско. На 8 
октомври 1839 г. той сдава игуменския пост на Памфилий и според манастирската кондика оставя 45 000 
гроша в манастирската каса под печата на стареите, да стоят там, докато се намери олово, като предупрежда-
ва за това и чорбаджи Вълко Тодорович804. От неизвестно място на следващата година вече е било закупено 
някакво количество олово с одобрението на чорбаджията, както показват сведенията в едно писмо на Вълко 
до игумена Памфилий и епитроп Самуил от 12 февруари 1840. Но търсенето на майстор-покривач и място, 
където да се излива оловото, продължават, защото в писмото по-надолу се казва, че игумен Йосиф, който 
сега е в Разлог, е разбрал най-сетне, че е по-добре да се прави куршум в Копривщица, а не в Карлово805. Ве-
роятно обаче игуменът не е възприел инициативата на чорбаджи Вълко и тя става поредният план, който не 
се осъществява. Малко по-късно най-накрая е намерено достатъчно количество олово в Кратово, което е на 
сравнително близко разстояние от манастира806. Смята се, че то е закупено чрез кратовския търговец Косто807. 
В действителност неговото име се замесва в подобни покупки едва през 1846 г., когато в епитропския тефтер 
на Серафим са записани 833 гроша, дадени „за куршумъ от Кратово на Косто за 284 оки и 300 драма по 116 
пари“808. Преди това то е закупувано със съдействието на Алексо фудул от Кратово, както се уточнява в една 
бележка от кондиката, където за три години – до март 1844 г., постепенно са отчетени тези покупки, за които 
са изхарчени поне 70 000 гроша809, включително и 45-те хиляди, оставени още от игумена Йосиф, дадени за 
„12 757 оки олово с кирията барабар“810. Явно е, че манастирските стареи са търсили олово непрекъснато, 
тъй като още по-рано, през 1838 г., намираме писмо от 24 февруари, в което Теодор х. Тасо Мискинович от 
Велес пише на игумена Йосиф, че уговорили с други велесчани хаджи Трайко в Скопие да достави олово 
за манастира на по-ниска цена, за което обаче трябвало да се изчака малко, като работата щяла да вземе 

802 Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 201, т. ХІV, 118–119; Радкова, Р. Рилският, 65.
803 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 120; Радкова, Р. Рилският, 65.
804 Манастирска кондика, л. 23, с. 50; Бур, М. Към историята, 256. 
805 АРМ, оп. 1, а.е. 3114.
806 Неофит Рылец. Описание, 71.
807 Янев, Я. Рилският манастир, 105.
808 АРМ, а.е. 3192, л. 6а; Радкова, Р. Тефтер, 135. 
809 Манастирска кондика, л. 28б, с. 60, л. 32, с. 67; Анчева, В. Върху някои нови данни, 40. Част от парите са дадени от покойния отец Харалампий. 
АРМ, а.е. 3244, л. 1а.
810 Манастирска кондика, л. 32, с. 67. Парите на Йосиф са записани в кондиката за периода март 1843 – март 1844 г., което означава, че това олово 
е купено през 1843 г. Манастирска кондика, л. 30, с. 63. В сметководния си тефтер за 1842 г. Димитър Зограф записва, че е взел 900 гроша от 
Кратово за „икони теслим от куршумо“. Тук вероятно се има предвид, че му е платено с ктиторските пари за оловото от рилската църква. ЦДА, 
ф. 1510, а.е. 231, л. 20. Вж. Гергова, И. Сметководният тефтер, 280, 294, където е посочена друга сума – 95 гроша.

73. Надлъжен разрез на църквата запад–изток 74. Надлъжен разрез на църквата север–юг
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„благополучен край“811. Ако тази сделка е осъществена, то би трябвало да се потвърди мнението, че някаква 
част от оловото е закупена чрез посредничеството на велески търговци от Скопие812. Същевременно е нает 
и майстор-покривач – Антон Велкович813, с неговата тайфа814. За сключването на договора с тях принос има 
и Неофит Рилски, което се узнава от неговата кореспонденция с Райно Попович, учител в Карлово. В едно 
писмо от 28 февруари 1840 г., по молба на манастирските стареи, Неофит съобщава на Райно Попович, че от 
Сопот имало двама дето „леятъ куршумъ“ и моли да се провери дали те са си тука, или работят „някъде по 
Влашко“815. От следващато писмо с дата 14 април 1840 г. става ясно, че връзката с майсторите е вече устано-
вена, а стареите молят Райно Попович да изпрати главния майстор в манастира, за да се спазари работата, 
тъй като има готови 23 000 оки олово816. За отливането на това количество има сведения в кондиката, където 
за периода октомври 1839 – ноември 1840 г. са платени 8703 гроша за преливане на 19 340 оки „куршумъ“ и 
811 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 120.
812 Янев, Я. Рилският манастир, 105, без да цитира документ. К. Иречек пък разказва, че един от надзирателите на Чохаджийския хан в София 
крадял олово от кубетата на сградата и го продавал на манастира, като така е покрита църквата. Иречек, К. Български дневник, т. І, 185–186.
813 Че той е бил главен майстор, се изяснява от писмото на Неофит Рилски до Райно Попович от 23 ноември 1840 г. Радкова, Р. 12 неизвестни 
писма, 100.
814 Иванов, Й. Св. Иван, 60. Това са Николай Велков, Атанас Танчов и Стефан Стойков. НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4794. Вж. също Радкова, Р. Рил-
ският, 66. Тези майстори са известни. Те са покривали с олово църкви в Пловдив и Букурещ. Вж. Унджиев, И. Карлово. С., 1968, 56. 
815 Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 95.
816 Пак там, 96. От писмото става ясно, че същите майстори са идвали преди време в манастира по работа, но не са били одобрени от манастир-
ските настоятели. 

75. План на главната църква

77. Схема на южната фасада на църквата

76. Схема на западната фасада на църквата

78. Схема на източната фасада на църквата
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дребната сума от 185 гроша за докарването вероятно на три „товара куршумъ“, които са били дадени „кирия“ 
на манастира817. На 21 юли 1840 г. Неофит отново пише на Райно Попович, че е получил неговото писмо с 
пристигането на „оловолиятелей“ в манастира818, след което веднага на 28 юли 1840 г. с майстора официално 
е подновен договорът819 за покриване на кубетата с „куршумъ“820. Количеството олово обаче отново не е било 
достатъчно, поради което кубетата са покрити на два пъти. Отначало са направени трите големи – покрити 
от карловските майстори, работили поне между август и октомври на 1840 г. и вероятно на следващата годи-
на821, а малко по-късно – и останалите822. Вероятно те са покривани вече от други майстори, защото например 
за 1844 г. в кондиката са отбелязани 2327 гроша, дадени на нов майстор – Стефан, който е „леел куршума за 
църквата“, 492 гроша на неговия чирак Никола и 164 гроша, платени на „калфата“823. 

Ктиторите на живописта също са давали пари за покриването на църквата с олово. Типичен пример е 
случаят с дядо Яне, ктитор на параклиса „Св. Никола“, за когото в манастирската кондика има сведения, че 
е дал веднъж 2009 гроша и втори път нови 500 гроша „за куршумъ“ за периода март 1843 – март 1844 г.824 За 
1844 г. – до декември – в кондиката са отбелязани още 901 гроша, дадени от него за олово825. Несъмнено тези 
пари са били предназначени за покриването на кубето на параклиса и се отнасят до втория етап, когато са 
покрити малките кубета. По разпределението на парите в годините обаче е несигурно да се датира времето 
на покриване на самия параклис, тъй като е напълно възможно ктиторът да е дал пари както впоследствие, 
така и предварително826. Въпреки големите количества закупено олово, изглежда, църквата е окончателно по-
крита чак между 1848 г., откогато има сведение, че това все още не е направено827, до 1864 г., когато в своето 
описание на манастира Янко х. Агапиев съобщава, че тя е изцяло покрита с олово828. След тази дата оловното 
покритие е заменено с медни листове829. 

Покриването на църковния под също е създало доста затруднения на манастирското братство. То е 
искало подът да се покрие с цветен мрамор, за да отговаря на красотата на цялото здание. Такъв мрамор 
е намерен в Рилската планина и макар и с големи трудности, е пренесен в манастира, където е изсечен на 
плочи от множество каменоделци830. Според Неофит Рилски цялата работа е продължила четири години831, 
но вероятно той има предвид самото настилане на пода, тъй като от архива на манастира се научава, че още 
през февруари 1834 г. игуменът Йосиф пише на рилския таксидиот Игнатий в Карлово или Копривщица, че 
трябва да бъдат закупени 150 оки „стрелний прах за скалите“ за тахчиите832. Тук се има предвид да се купи 
барут, с който са взривявани скалите, преди да бъдат изсечени плочите, което показва, че подготовката за 
това дело е започнала още в началото на строежа на църквата. Вероятно през 1838 г. се е преминало и към 
настилането на пода, тъй като в няколко писма от игумен Йосиф и епитропите Самуил и Серафим до рилския 
таксидиот в Пловдив архимандрит Прокопий се иска той да намери и пазари няколко души тахчии от Одрин, 
които е трябвало да дойдат в манастира. Писмата са от началото на годината до края на месец февруари, 
като е трябвало майсторите да пристигнат в манастира през март същата година. От последното писмо става 
ясно, че по това време са били намерени тахчии от друго място и макар да не се изяснява дали Прокопий е 

817 Манастирска кондика, с. 53; Анчева, В. Върху някои нови данни, 40, дава сумите неточно.
818 Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 98.
819 В документа изрично се споменава, че този договор отменя по-стар, сключен между същите страни. Вж. НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4794.
820 НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4794. Вж. също Радкова, Р. Рилският, 65–66, 188, бел. 43; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 72. Н. Рилски споменава, че 
майсторът е приел работата с много и неизгодни за манастира условия. Вж. Неофит Рылец. Описание, 71.
821 Това се узнава от писмо от 23.11.1840, в което Неофит казва, че е изпратил наскоро по „кир Антония куршумолиятеля“ едно писмо до Райно, на 
което не е получил отговор. Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 100. Следователно майсторът е бил все още в манастира към тази дата. В по-късните 
писма между двамата спира всякакъв коментар на въпроса, но от това трудно може да се заключи, че майсторите са си свършили работата за 
този кратък период. 
822 Неофит Рылец. Описание, 71. 
823 Манастирска кондика, л. 31, с. 65.
824 Пак там, л. 30б, 31б, с. 64, 66. Същите суми са отбелязани и в епитропски тефтер, където са отнесени съответно 2009 гроша за 1843 г. и 500 
гроша за 1844 г. Вж. АРМ а.е. 3244, л. 4а, 5б.
825 Манастирска кондика, л. 38б, с. 80.
826 Например в епитропски тефтер от 1843 г. има предадена сметка, където са отбелязани 21 933 гроша от „Тома крушувалията за куршумо да се 
тражатъ“, като това е ново име, свързано с оловото, а освен това и пари, които явно са дадени предварително. АРМ, а.е. 3244, л. 1а.
827 Сведението е от молбата за помощ от рилските монаси до Руския синод от 1848 г. Писмото вж. у Спространов, Е. Материали, 7–9.
828 Методиева, Л. Агапий Рылский, 248. Според А. Анчев, черпещ сведения от неясен източник, покриването с олово е завършено през 1879 г. 
Анчев, А. Рилският, 50.
829 Подробно у Анчева, В. Върху някои нови данни, 40.
830 Неофит Рылец. Описание, 64, 74.
831 Пак там, 75.
832 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1117.



93

успял да спазари майсторите от Одрин833, явно през месец март на тази година е започнало настилането на 
църквата. Най-вероятно по това време е бил покрит само подът на олтара, ако се съди по ктиторския надпис 
от 1838 г., издълбан в солея, споменаващ имената на Гено и жена му Рада от Карлово. В подкрепа на подобно 
прекъсване на работата свидетелстват и другите известни сведения. В писмо от 26 март 1840 г. до проигумен 
Йосиф, тогава таксидиот в Банско, той е помолен да пише на Пасхал тахчията, ако иска да дойде да работи 
в манастира и за колко ще се спазари за „покриване на пода“ на аршин, като манастирът предлагал по 10 
гроша на майстор с чирак834. Ако тук не се има предвид работата по покриването на пода специално за тази 
година, което все пак е възможно, то следователно началото на тази дейност в наоса на католикона трябва 
да се отнася едва от пролетта на 1840 г. нататък. Показателно е също така, че доколкото е известно, първата 
сума за църковни плочи е отчетена в манастирската кондика чак за периода март 1842 – март 1843 г. Тогава 
са дадени 243 гроша за църковни плочи835. Тази сума все още е малка, но за следващия период 1843–1844 г. 
вече има 5965 гроша за тахчии836, а това безспорно са майсторите, правещи плочите. Същевременно в епит-
ропския тефтер на Серафим е записана обща сума за тахчии и дюлгери за 1844 г. – 9198 гроша и 30 пари837, а 
през 1845 г. са отчетени нови 2917 гроша на тахчии838, което би трябвало да означава, че по-голямата работа 
е свършена вече по това време.

С постилането на пода завършва основната част от строителната история на църквата. Според манастир-
ската кондика за целия период на строеж и довършителните работи между 1834–1839 г. за материали, надници 
на строителите и плащания на майстор Павел са изразходвани над половин милион гроша839. Документалните 
сведения показват също, че довършителни работи по украсата на църквата не само продължават чак до 1860 г.,  
като поглъщат огромни суми840, но и много от тях се извършват паралелно, докато се изписва църквата между 
1840–1847 г.841 Отгоре на това изворите сочат, че не всичко при този грандиозен строеж е преминало гладко, 
тъй като след построяването на новата църква (след 1837 г.) вътре е избухнал пожар842.

В днешния си вид главната църква на Рилския манастир е разположена на площ от около 1000 кв.м в юго-
източната част на манастирския двор, като източната ѝ стена е почти долепена до жилищните сгради, а на 
север е в непосредствена близост до Хрельовата кула843. Църквата е трикорабна, кръстовидна базилика, с две 
конхи – певници. Има три абсиди – една главна отвън, петстенна, и две малки отвън, тристенни844. Точно по 
средата, от двете страни на наоса, са разположени два квадратни параклиса, засводени с куполи и органично 
свързани с вътрешността ѝ. Техните олтарни абсиди не са изявени външно845. От запад църквата е обгърната 
от външна галерия, стигаща от северната и от южната страна до параклисите. Нартиката е засводена с десет 
слепи купола и се вписва в дворното пространство чрез ажурна аркада. По надлъжната ос на църквата са 
разположени три купола с почти еднакви размери846, а останалите части са засводени полуцилиндрично и 
полусферично847. Стените на църквата са градени от камъни и тухли, а смесеният градеж продължава и в 
нартиката, строена от мрамор и гранит848. Външната мазилка имитира поясообразен градеж от червени тухли 
и бели камъни, характерен за украсата на атонските църкви849. Интериорът е решен като цялостно оформено 
пространство, в което са разположени два реда по пет мраморни колони, разделящи средния кораб от стра-
ничните. Олтарът е преграден от висок иконостас, зад който остава последната двойка колони. Останали-

833 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1164; писма от 3.01, 29.01, 18.02.1838 г.
834 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4797.
835 Манастирска кондика, л. 30, с. 63.
836 Пак там, л. 31, 65. Част от тази сума е дадена и за иконостаса.
837 АРМ, а.е. 3406, л. 8б.
838 Манастирска кондика, л. 41, с. 85.
839 Бур, М. Към историята, 256–257.
840 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 37. Вж. и Анчева, В. Мазилките на възрожденските стенописи в Рилския манастир. – МПК, бр. 3, 1975, 25.
841 Вж. данните в епитропския тефтер на Серафим. Радкова, Р. Тефтер, 135, 141.
842 Иречек, К. Български дневник, т. І, 244. 
843 Тялото на църковната сграда не е свързано геометрически с рамката на двора, който е петоъгълен. Златев, Т. Пространството в българската 
възрожденска архитектура. Кн. 3. С., 1958, 75. Подробно за манастирския двор вж. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 27–28.
844 Лазаровъ, Н. Църквата, 37. Подробно вж. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 37; Коева, М. Архитектурата на манастира и 
нейната декоративна украса. – В: Рилският манастир. С., 2000, 76. Вж. и Ангелова, Р. Възрожденската архитектура в Югозападна България. 
С., 1977; Ангелова, Р. Архитектурата на Българското възраждане. С., 1978.
845 Коева, М. Архитектурата, 76.
846 Средният е само 60 см по-висок от останалите.
847 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 37.
848 Мавродинов, Н. Българското, 118.
849 Архимандрит Николай. Рилската света обител, 40.
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те две двойки колони са свързани помежду си в протежението север–юг чрез напречни арки850. Сводовете 
са скрепени с железни греди851. Между трите големи купола, маркиращи надлъжната ос на интериора, са 
разположени високи полуцилиндрични сводове, които свързват четирите слепи купола, разположени около 
централния. Останалата част от интериора е решена чрез сложна система от арки и сводове852. Външната 
архитектура на църквата е силно разчленена и подчертава вътрешните пространства. Челният зид на галери-
ята е оформен като вълнообразен корниз, а по протежението на останалите стени на църквата е разположен 
каменен пояс, разпределящ църквата на два етажа и прикриващ някои кухини, използвани в миналото за 
скривалища. Тези кухини са незабележими поради естествената полихромия на материала и декоративната 
украса. Архитектурното решение на църквата завършва с малка входна врата от южната страна на олтара, 
пред която е оформена площадка със стълбище, покрита със сляп купол. 

ІІ. МАЙСТОР ПАВЕЛ

За първомайстора853 (устабашия, архитектон), издигнал църквата854, са известни само откъслечни сведе-
ния. В надпис от фасадата на храма е записано неговото име и мястото, откъдето е родом. Това е Павел от с. 
Кримин, Сисанийска епархия, Населишко, на юг от Костур855 (кт. надпис 37). Според сведенията на Неофит 
Рилски той е бил доказан майстор от други църкви преди работата си в манастира856 и следователно е бил 
популярен по онова време. За съжаление, Неофит не дава никакви други подробности за неговата личност 
и не разказва как е нает за строежа на църквата. Затова сведения за неговата житейска и творческа биогра-
фия трябва да се черпят от различни източници, които почти не са подплатени с документи. Например М. 
Коева споменава, че Павел е работил на Атон, преди да бъде поканен в Рилския манастир857, а Н. Тулешков 
подчертава, че Павел всъщност „изучава“ атонските католикони, за да построи рилския858, без и двамата ав-
тори да посочват някакви извори. А. Чилингиров пък направо го превръща в един от основните майстори, 
работили в атонските манастири по това време. Той смята, че Зографската църква (1801–1803), католиконът 
и вероятно трапезарията с часовниковата кула на Есфигмен (1806–1810), новият външен и вътрешен нартекс 
на Великата лавра от 1814 г., както и съборната църква на манастира „Св. Павел“ в първоначалния ѝ вариант 
от 1817–1821 г. са правени от майстор Павел и неговата тайфа859. В друга своя статия860 авторът прибавя към 
изброените примери обновяванията в католикона на Хилендар (1802–1804)861 и католикона на Ксенофонт 
(1819). В трети труд към тях е добавена и Байракли джамия в Самоков като дело на същото ателие862. Не е 
известно откъде Чилингиров черпи тази обширна информация, след като сам посочва, че от всички изброени 
примери името на майстора било споменато единствено в паметния надпис в Есфигмен, а от това, което пуб-
ликува, не се вижда да цитира друг извор, освен сметководната книга на Зографската главна църква. Затова 
звучи особено спекулативно, че останалите случаи, посочени от автора, са приведени на базата на „внима-

850 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 37.
851 Иванов, Й. Св. Иван, 65.
852 Коева, М. Архитектурата, 76. 
853 За значението на понятието през Възраждането вж. Мавродинов, Н. Изкуството, 21.
854 В архива на манастира не е запазен нито един договор, сключен със строителите. Радкова, Р. Рилският, 188, бел. 27.
855 Същите сведения и у Неофит Рылец. Описание, 64. Етническият произход на Павел не е известен със сигурност. Според Н. Тулешков селото е 
влашко. Вж. Тулешков, Н. Българските строителни центрове ХV–ХІХ век. – Векове, бр. 5, 1987, 28. В по-късния си труд, авторът пък смята, че 
Павел е българин. Вж. Тулешков, Н. Архитектурното изкуство на старите българи. Т. 2. Османско средновековие и Възраждане. С., 2006, 148–
149. За Павел вж. още Захариев, В. Връзки между гр. Битоля и Рилския манастир отпреди 100 години. – Зора, бр. 6850 от 29.04.1942; Дуйчев, И. 
Рилският, 361; Василиев, А. БВМ, 268–269; Климент Рилец. Животът, 26, грешно посочва с. Маймаръ (Костурско) като родно място на Павел. 
В. Захариев и М. Петрова смятат, че селото се казва Кремен. Захариев, В. За някои майстори от дебърско-мияшката и самоковска живописни 
и резбарски школи. – Изкуство, бр. 4–5, 1962, 90; Петрова, М. Интерпретацията, 337; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 210, мисли, че това е 
село Кремени, Благоевградско. Архимандрит Николай. Рилската света обител, 40, пък го определя като с. Кримин, Битолско.
856 Неофит Рылец. Описание, 64.
857 Коева, М. Рилският, 52.
858 Тулешков, Н. Архитектурата на българските манастири. С., 1988, 60.
859 Чилингиров, А. Българската средновековна архитектура. – Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 16. С., 1988, 135.
860 Чилингиров, А. Нови данни за строежа на съборната черква в Зографския манастир. – МПр, бр. 4, 2000, 121–138.
861 Авторът споменава изграждането на нови сводове, подмяна на колони и преизграждане на интериора в нартекса на княз Лазар. Чилингиров, 
А. Нови данни, 137. Подобни строителни обновявания там не са ми известни. По това време част от църквата само е преизписвана. Вж. Милонас, 
П. Заметки об архитектуре Афона. – ДИ, 1995, 52–53; Манастир Хиландар. Београд, 1998.
862 Чилингиров, А. Едно строително ателие от югозападната част на Балканския полуостров през първата трета на ХІХ век. – Мпр, бр. 3, 
2000, 117–126.
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телно проучване на строителната техника“863. Истината е съвсем друга. Доколкото е известно, в Есфигмен 
изобщо няма паметен надпис за строежа на католикона, в който да се споменава името на майстор Павел. Но 
пък се знае, че мраморът за католикона е донесен от о. Тинос, откъдето всъщност произхождат строителите 
на светогорския манастир, с името „Св. Павел“. Те пък са добре известната в Гърция фамилия Филипоти, за 
която се предполага, че е участвала и в строежа на католикона на Есфигмен864. Пак с нея са свързани възобно-
вяването на камбанарията там и някои от строежите в останалите манастири865, които Чилингиров своеволно 
приписва на ателието на майстор Павел от с. Кримин. 

Отново Чилингиров смята, че ателието на майстор Павел работи на Света гора още от средата на ХVІІІ в.866, 
а гръцкото въстание от 1821 г. слага край на неговата дейност в монашеската република. След това то се 
мести да строи джамии в Епир и Македония, където продължава работа до момента, когато майсторите от 
него са поканени в Рилския манастир867. Според Я. Янев Павел и тайфата му отиват по-късно в Белград, 
където са извикани да строят дворци от Милош Обренович868. В. Захариев пък смята, че Павел е градил и 
манастира „Св. Йоан Бигорски“869. Според Н. Тулешков той е строил и църква в Мосхополе в късния ХVІІІ в. 
Всъщност тук става въпрос за храма „Св. Атанасий“, издигнат през 1721 г. от няколко майстори от родното 
село на Павел, както го идентифицира И. Гергова870. И накрая, според Р. Михайловски е възможно Павел да 
е строителят на църквата „Св. Димитър“ в Битоля през 1830 г.871

Много малко е реално достоверното, което може да се извлече от тези наслагващи се митологеми. Из-
глежда, след работата си в Рилския манастир майстор Павел е пребивавал за постоянно в Битоля, поне в 
началото на 40-те години на ХІХ в., и е посочвал този град като свой адрес, както личи от едно негово писмо 

863 Пак там, 119–120.
864 Φλωράκης, А. Νεοελληνική γλυπτική του Αγίου Όρους. – In: Θησαυροί του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 1997, 248.
865 Пак там, 249.
866 Авторът отбелязва църквата „Успение Богородично“ в Зограф (1764) и външния нартекс на Ксиропотам, пристроен в началото на 80-те години 
на ХVІІІ в. като тясно свързани с дейността на ателието. Чилингиров, А. Нови данни, 138; Чилингиров, А. Едно строително ателие, 120. Инте-
ресно съвпадение представлява фактът, че гробищният параклис „Св. Благовещение“ в манастира Зограф е подновен през 1777 г. от зографския 
проигумен Дионисий, който е от с. Кримин, Сисанийска епархия. Надписът у Иванов, Й. Български старини, 258. Подобно присъствие на изтък-
нат зографски монах, двадесетина години преди строежа на зографската главна църква, може обаче само много хипотетично да подкрепи идеята, 
че за нейния строеж са поканени майстори от същото селище и че това ателие наистина е работило на Света гора през втората половина на ХVІІІ в.  
Вж. и Гергова, И. Още нещо за строителите на главната църква в Рилския манастир. – ПИ, бр. 3, 1998, 50, която смята, че е възможно още 
гробищният параклис да е строен от майстори от ателието.
867 Чилингиров, А. Едно строително ателие, 120–121.
868 Янев, Я. Рилският манастир, 104.
869 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 162, л. 22.
870 Гергова, И. Още нещо, 50–51, бел. 16, с цитираната литература.
871 Михаjловски, Р. Прилози за проучувањето на храмот „Свети Димитриj“ во Битола. – Пелагонитиса, бр. 7/8, 1999, 116–117.

79. Писмо на майстор Павел до Рилския манастир от 28 март 1842
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до манастира872. Предвид това наистина е възможно той да е строителят на църквата „Св. Димитър“ в Битоля, 
за когото се предполага, че се казва Павел Алегрия от Богатско, Костурско, или Павле Загоричанец от Ле-
ринско. Той е описан като „човек прост, но много умен и с голямо изкуство в занаята“, който показал плана 
на църквата, направен като макет, а не на хартия873. В полза на това идентифициране говорят и размерите на 
битолската църква, която доближава като размери рилския католикон – 32,5 м дължина, 33,5 м широчина и 
13,5 м височина874. Може би поради връзката му с македонския град в някои извори от онова време се срещат 
сведения, че майсторите архитекти на рилската църква са българи от Битоля875. Всъщност според изсечените 
надписи на западната фасада на рилската църква, носещи дата 1835 г.876, помощници на Павел са Матей стро-
ител, Николай877 и Димо Йоанов от същото село, без да се уточнява обаче дали те са негови роднини878 (кт. 
надпис 38, 39). Последният надпис посочва Тасо Георгиеви(ч), родом от Сърбия, който е башкалфа879, което 
би могло да означава, че той е главен надзорник на цялата работа, нещо като изпълнителен директор на стро-
ежа880. Той е бил и „предстоятел“ на железата на църквата и следователно е ктитор на желязната арматура в 
нея881 (кт. надпис 40). Неговата роля за строежа на църквата обаче е по-различна в сравнение с това, което 
става ясно от този надпис и досегашните му тълкувания. Известно е, че на 4 ноември 1833 г. игумен Йосиф 
пише много дипломатично и ласкателно писмо до княз Милош Обренович, с което го кани да стане ктитор 
на възстановяването на манастира след пожара882. В отговор князът изпраща специален свой представител, 
който да види на място каква помощ е необходима на манастира и какво е положението там. Именно този 
човек е хаджи Тасо, търговец и жител на Белград, както е определен в писмата. От последващата кореспон-
денция става ясно, че той пристига в манастира и действително поема задължението не само да достави пари 
за строежа, а и да се грижи за набавянето на материали и всичко друго, необходимо за църквата. Така той 
наистина би могъл да бъде смятан за главен координатор на строежа, което напълно ще отговори на титлата 
ба‘ш ка‘лфъ. Но вече с цялото си име – Атанас Георгиевич, той е записан отново като башкалфа, търговец от 
Белград, който е бил спомоществовател, заедно със синовете си Павел и Милутин, на изданието от 1836 г. на 
„Првенац“ на Доситей Обрадович. От това става ясно, че титлата „башкалфа“ на Тасо (Атанас) е свързана 
всъщност с неговия търговски занаят и отговаря на ранга му в еснафското сдружение, към което е принадле-
жал. Така става ясно, че той няма никакво участие в самите строителните дейности и не е свързан с майстор 
Павел по никакъв начин. Но от кореспонденцията на манастира с Милош Обренович се изяснява, че Тасо е 
имал много съществена роля вече като доставчик на материалите, необходими за строежа. С негово съдей-
ствие са доставени например гвоздеи и други необходими неща чак от Хабсбургската империя, а след специ-
алната молба от манастира и одобрението на Милош Обренович отново хаджи Тасо урежда изработването на 
железата за църквата от майстори в Пеща883, което пък обяснява втората част от надписа от църквата. Вероят-
но с негово съдействие са доставени и всичките други материали и придобивки за манастира, като например 
прозорците за църквата, за които се смята, че са донесени от „немско“. След това вече трябва да е ясно, че 

872 Писмото е от 1842 г. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4807. Вж. също Гергова, И. Още нещо, 51.
873 Михаjловски, Р. Прилози, 116–117.
874 Пак там, 117.
875 Григорович, В. Очерк, 127, според когото строители са българи от Битоля. Вж. и Обитель, 7.
876 Надписите са публикувани с неточности у Василиев, А. БВМ, 269; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207. По-пълна публикация у Гергова, И. 
Още нещо, 50–51. Илюстрации на два от тях у Енев, М. Рилският, 160, обр. 123, 163, обр. 126. Вж. и тук в ктиторските надписи.
877 Разчитането на надписа с имената на двамата у Янев, Я. Рилският, 103, като „Матей строител Николаев от с. Кримин“ не е вярно. Не е вярно 
и четенето: „Ученик строител Николай Йоанов от с. Кримин“ у Гергова, И. Още нещо, 50. Правилното четене на гръцкия надпис – ΜΑΤΘΕΩ 
ΤΕΚΤΟΝ/ΝΗΚΟΛΑΟ ΑПΟ ΧΟΡ[V]ΟΝ ΚΡІΜΗΝ, е: „Матеос строител (и) Николаос от село Кримин“. Благодаря на доц. д-р Емануел Мутафов за 
превода и консултацията към този надпис.
878 Според И. Гергова, тълкуваща невярната информация на А. Чилингиров, Димо би трябвало да е брат на Павел, а Николай – техен племенник. 
Подробно вж. Гергова, И. Още нещо, 51. В действителност само за Павел и Димо може да се предполага родствена връзка, защото и двамата са 
Йоанови.
879 Четенето на И. Гергова „башкала“ тя смята за прякор или фамилно име. Гергова, И. Още нещо, 50. Всъщност тази дума означава „нещо 
отделно“, „освен онова и нещо друго“. Вж. Речник на българския език. С., 1895, 29. В случая тя може да се тълкува като означение на това, че 
Тасо Георгиевич освен другото е и настоятел на желязното укрепване на църквата. Но това тълкуване се възпрепятства от самия надпис, където 
трябва да се чете – ба‘ш ка‘лфъ. Янев, Я. Рилският, 103, го тълкува пък като „бинбашкалфа“ – нещо като бригадир, началник на хиляда работници, 
което не е по-достоверно. Самата дума произхождала от „бимбашия“ или „бинбашия“ – глава на хиляда души или полковник, като военен чин. 
Вж. Речник на българския език, 41.
880 Такъв началник на зидарите и работниците е познат например от строежа на манастира „Св. Павел“ през 1820 г. Вж. Didron, A. Le Mont Athos. 
– Annales archéologiques, 23 ,1863, 258.
881 Гергова, И. Още нещо, 50; Янев, Я. Рилският, 103.
882 Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 70.
883 Пак там, 71–73, с цитираните документи.
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ктиторството на Милош Обренович чрез посредничеството на хаджи Тасо е много по-сериозно, отколкото се 
предполагаше досега884. Явно е, че князът е възприел молбата на игумен Йосиф, като е поел ангажимент за 
намиране и доставяне до труднодостъпния манастир на всякакви материали за строежа на църквата, които не 
са се намирали в близката околност, а освен това е и заплатил някои от тях чрез своя специален представител 
в манастира – белградския търговец Тасо Георгиевич. 

От наличието на тази информация вече става поне логично, ако не достоверно, предположението на Я. 
Янев, че майстор Павел и тайфата му са били поканени от Милош Обренович да строят дворци в Сърбия 
след работата им в манастира, където са били в досег със специалния пратеник на княза. Но тази хипотеза 
не помага да бъде изяснена по-ранната история на майсторите, тъй като, ако се сравнят техните имена с тези 
на майсторите строители на църквата в Зографския манастир, известни от сметководната книга на строежа, 
ще се видят множество „пробойни“ в хипотезата на А. Чилингиров, че те представляват едно и също ателие. 
Действително две от имената се срещат и в рилската църква, но по-внимателният поглед върху техния произ-
ход, родствените им отношения и професионалната им специализация предизвиква сериозни съмнения дали 
тук се касае за едни и същи личности. Изглежда даже, че Чилингиров е пожелал „да види“ само съвпадени-
ята, пропускайки умишлено някои факти, които сам дава, публикувайки сметководната книга за строежа на 
Зографската главна църква. На много места в нея са споменати имената на майсторите – един ясно различим 
първомайстор, наречен в оригинала навсякъде Ян, чието име Чилингиров за свое удобство също навсякъде 
транскрибира като Йоан в коментара към извора. След него там са споменати имената на Тома, Димо, Па-
вел и още един Ян, както и техните синове – двама Томовци и един Георги885. На няколко други места дори 
е споменато и името на Николай. Разбира се, тези съвпадения са не само изкушаващи, но и достатъчни, за 
да предизвикат поне сравнение с майсторите от рилската църква, въпреки че никъде в сметководната книга 
не е казано, че някой от зографските строители произхожда от с. Кримин. От допълнителните уточнения за 
тези майстори обаче по никакъв начин не могат да се направят изводите, които прави Чилингиров. Първо, 
сравнително ясно, но не абсолютно сигурно, се различават две групи майстори – едните полагали мрамора 
в църквата, докато другите явно са я изграждали. На някои места в сметководната книга техните надници 
са дадени поотделно по групи, а на една страница – всички са заедно886. Ако се съберат подобно на тази 
страница – в една обща група, става много вероятно, тези майстори дори да произхождат от друго селище, 
тъй като изрично е казано на едно от местата, където са изброени платените им надници, че майстор Ян, 
но не първомайсторът, а другият е от с. Катерини. Пак там е включено и още едно име в групата – това на 
италианеца Франциско887, което отпраща далеч пò на запад от с. Кримин. Ако се приеме пък, че тези две 
имена принадлежат към другата група майстори, полагали само мрамора в църквата, която не съответства 
на групата на строителите, но е работила паралелно с тях, ще стане абсолютно неясно защо и тя е оглавена 
от същия първомайстор Ян, а включва в себе си и другия майстор с това име! Нещо повече. Ако тази група 
е съставена само от майстори, полагащи мрамора, то би трябвало да се разпадне и тезата на Чилингиров за 
наличието на първомайстор пък в строителната група. Защото, само когато се споменава сред мраморджии-
те, Ян е наречен първомайстор, докато в случаите, когато името му се включва при строителите, никъде не 
е дадено с някаква отличаваща го титла888. А това вече поставя под съмнение неговото първенство, от което 
се налага да пострада и тезата на Чилингиров, че той е баща и дядо на останалите майстори от тайфата889. 
Именно за родствените отношения между майсторите дава информация същата страница от сметководната 
книга, където са изброени всички заедно. Тук Ян стои на първо място, но нито е определен като първо-
майстор, нито пък се споменават неговите родствени връзки с другите майстори. И въпреки че целта на 
сметководната книга наистина не е да уточнява „генеалогически проблеми и всички данни за роднинство“, 
както отбелязва Чилингиров890, точно в този случай е било логично това да бъде направено за Ян, тъй като 
неговото име съвпада с това на още един майстор. Факт е, при това, че за останалите майстори е направено 
такова родствено уточняване. Димо е определен като брат на Тома, а Павел – като брат на майстор Ян, но без 

884 Известно е, че князът дарява три камбани за манастира, донесени от х. Исай. Всъщност рилският проигумен е бил пратеникът на игумен Йо-
сиф в Сърбия, откъдето идва и неговата роля. Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 70.
885 Чилингиров, А. Едно строително ателие, 119; Чилингиров, А. Нови данни, 136.
886 Чилингиров, А. Нови данни, 124, 127, 128, 130.
887 Пак там, 127.
888 Пак там, 124, 127, 128, 130.
889 Пак там, 136.
890 Пак там.
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да се посочва за кой от двамата Яновци става въпрос891. Следователно Павел или е брат на първомайстора, 
или по-вероятно, ако се следва логиката на подреждането на имената в книгата, на този от с. Катерини. И в 
двата случая обаче пак няма как да се приеме изводът, който Чилингиров прави изведнъж, че Димо и Павел 
също са братя, свободно наречени от него вече и Йоанови, а освен това били и същите предполагаеми братя 
от рилската църква. Защото, ако изобщо се предположи, че зографските майстори са братя, то би трябвало 
да са от с. Катерини, тъй като неизбежно ще са братя и на Ян от същия гръцки остров. Или пък, ако не са 
братя на този Ян, а на първомайстора, то Павел и Димо автоматично стават едновременно братя и синове на 
първомайстора, за когото Чилингиров е убеден, че е техен баща892. Всъщност Чилингиров тълкува своевол-
но, безразборно и безобразно зографската книга, тъй като в нея никъде не се казва, че двете двойки братя 
– Димо–Тома и Павел–Ян, имат родствена връзка вече и помежду си, както ни го представя авторът. А едва 
ако има такова родство между двете двойки, ще може тепърва да се предполага, че Димо и Павел са братя. 
А пък, че това са същите майстори, работили и в рилската църква, би било чак следваща хипотеза. Но нищо 
от това не пречи на Чилингиров, който не спира дотук. Според него споменатите майстори в сметководната 
книга са изготвили и плана за зографската черква, въпреки че в книгата по никакъв повод или начин не се 
коментира въпросът дали тези майстори строители са само изпълнители, или те са и архитектите на зограф-
ската църква893. 

Името на Николай от рилската църква също няма как да се покрие с това от Зографския манастир и това е 
било ясно още на Чилингиров, който изобщо не го коментира. Матей пък изобщо липсва в зографската сме-
тководна книга. Заради това не може по никакъв начин да се приеме, че става въпрос за едно и също ателие, 
работило всички паметници, посочени от Чилингиров на Света гора и достигнало своя творчески апогей със 
строежа на рилската църква. А след тези спекулации на Чилингиров е трудно вече да се има доверие и на 
останалите му твърдения. Така в крайна сметка се оказва, че не е известен нито един извор или паметник, 
който да свързва майстор Павел директно със Света гора.

И накрая трябва да се спомене, че не е известно със сигурност и колко точно е платено на Павел за 
строежа на рилския католикон. В единствената бележка в кондиката, свързана с него, е отбелязана обща сума 
за 1835–1836 г. – 73 092 гроша „на церковните дюлгери и на Павловио хак и бакшиш“894. Остава неясно обаче 
каква част от тези пари са дадени за неговия дял и дали в него са включени дяловете на тайфата му, но пък се 
изяснява, че той е получил и бакшиш, което означава, че манастирското братство е било напълно задоволено 
от работата му.

ІІІ. АРХИТЕКТУРНИЯТ ВИД НА ЦЪРКВАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 Интересът към архитектурната история на католикона датира още от началото на ХХ в., когато в 
полезрението на изследователите попадат редица паметници на изкуството от периода на Възраждането. 
Постепенно църквата се утвърждава като най-представителния възрожденски паметник и проблемите на 
нейната архитектура намират място в почти всички издания895. В тях се разискват множество въпроси, но 
като че ли най-важен остава този за архитектурния произход на църквата. Напълно в духа на тогавашното 
време, проблемът най-често се разрешава еднозначно – в полза на майстора строител, издигнал „уникален“ за 
времето си архитектурен ансамбъл. Всъщност неговата роля не е толкова основополагаща в това отношение896.

Достигналите до днес сведения за архитектурния произход на главната църква са сравнително малко. 
Засега са известни три писмени извора, които дават информация по въпроса. От Неофит Рилски се знае, че 
преди началото на строежа, още през 1833 г., от братството са избрани двама монаси, по думите на Неофит 

891 Пак там, 128.
892 Пак там, 136.
893 Пак там.
894 Манастирска кондика, л. 10, с. 23. При Анчева, В. Върху някои нови данни, 39, погрешно са отбелязани страниците от манастирската кондика.
895 По-важните са: Filov, B. Early Bulgarian Art. Berne, 1919, 47; Протич, А. Денационализиране, 479–481; Филов, Б. Възраждане, 7; Мавродинов, 
Н. Българското, 117–132; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, на много места; Бичев, М. Архитектура Болгарии, 62; Коева, М. Ар-
хитектурно-композиционен анализ, 6–12; Коева, М. Паметници, 137–141; Тулешков, Н. Архитектурата, 9, 65–66.
896 Вж. Куюмджиев, А. Една хипотеза за архитектурния първоизточник на главната църква в Рилския манастир. – СОЗ, т. ІІІ, С., 1999, 324–338. 
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„изкусни в архитектурното изкуство“, и са пратени в Света гора „прикрито да соглядатъ всичките тамошни 
церквы и що любопытно и достопамятно видатъ въ нихъ да назначатъ внимателно“. Те е трябвало да събе-
рат „потребните сведения отъ тамо и отъ еще места“897. Освен у Н. Рилски има запазени сведения и в новата 
манастирска кондика, започната в същата 1833 г. след пожара в манастира, в която се казва, че планът на 
църквата е донесен от Атон898. Към тези извори може да се прибавят и уклончивите сведения на К. Иречек, 
според когото „се говори, че Рилският манастир с черквата и вътрешната му уредба е сполучливо подобие на 
манастирите в Света гора“899.

Логично е да се предполага, че тези оскъдни данни е трябвало да предизвикат предпазливост у изследова-
телите на архитектурната история на църквата. Въпреки това мненията за нейната типология, вид и произход 
са не само разнообразни, но и поляризирани почти до крайност. Поради тази причина е необходим един кра-
тък преглед на по-важните публикации по въпроса. Първите изследователи на архитектурата на манастира, 
и в частност на църквата, приемат, че моделът ѝ в общи линии е инспириран от светогорските манастири и 
трябва да се търси сред тях900. По-късно това мнение е развито до разбирането, че църквата съчетава атон-
ския тип с базилика и трикуполна църква от италиански тип901, което предполага, че нейни паралели могат 
да съществуват и извън границите на Балканския полуостров. Идеята за атонските влияния при изграждане-
то на католикона се популяризира с времето, макар че специализираните изследвания на архитектурата на 
църквата и манастира след 60-те години на ХХ в. отхвърлят тази възможност, основавайки се на конкретното 
композиционно решение на църквата.

В публикациите си от това време М. Коева смята, че планът на рилския католикон не може да е донесен 
от Атон, тъй като подобна концепция е непозната на атонските строители, а изпратените там рилски монаси 
са донесли плановете на няколко атонски църкви. Те пък са послужили като основа на майстор Павел, върху 
която той създава своята композиционна идея902. Подобно е становището и на Г. Стойков, който казва, че е 

897 Неофит Рылец. Описание, 63–64. Няма данни кои са тези монаси. Според Й. Иванов те са изпратени паралелно с Неофит Рилски и отец 
Харалампий, които отиват в Цариград, за да издействат ферман за строежа на църквата. Вж. Иванов, Й. Св. Иван, 59.
898 Манастирска кондика, л. 1.
899 Иречек, К. Княжество България, 643.
900 Филов, Б. Възраждане, 7; Протич, А. Денационализиране, 479.
901 Мавродинов, Н. Изкуството, 132.
902 М. Коева изказва това мнение на няколко пъти. Коева, М. Паметници, 138, бел. 47; Коева, М. Архитектурно-композиционен анализ, 8; Коева, 

80. План на католикона в манастира „Св. Павел“, Света гора 81.  План на католикона в Рилския манастир
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„погрешно възприето в българската изкуствоведска книжнина да се смята, че църквата на Рилския манастир 
е едва ли не пренесен образец от атонските католикони. Безспорно, известно влияние има, и то главно в 
отделните елементи и части. Обаче общата архитектурна концепция, както и идейното съдържание, изразено 
в целия план на църквата, придават самобитен характер на нейната архитектура и я отличават от атонските 
църкви или от коя да е друга църква“903. Към подобни възгледи се придържат и повечето от останалите 
автори904. Същевременно в други публикации се развива идеята за съществуването на „генеалогични връзки“ 
между църквата в Рилския манастир и някои прототипи във Венеция905. От коментарите дотук може да се 
обобщи, че макар и да има известни влияния от Атон, архитектурното решение на католикона в Рилския 
манастир се смята за оригинално дело на майстор Павел и няма явен модел или паралел сред паметниците 
от Балканския регион. Изключение прави коментираната вече спекулация на Чилингиров, според когото ате-
лието на майстор Павел работи на Света гора преди Рилския манастир906. През 1987 г. обаче архитект Н. 
Мушанов публикува своите проучвания по въпроса907. Авторът посочва като архитектурен паралел на 
църквата в Рилския манастир католикона „Сретение Господне“ в манастира „Св. Павел“ на Атон. Защо не 
прототип или модел, а паралел, макар че на пръв поглед не може да се отрекат сходствата между двата 
католикона. Основанията на автора накратко са следните. Освен архитектурно-композиционните разлики 
между двата примера съществуват и някои факти, които не позволяват със сигурност да се търси пряко 
влияние от „Св. Павел“ към Рилския манастир. Първият от тях бил паметният надпис от светогорската 
църква. Казвайки, че се опира на сведенията в него, Н. Мушанов смята, че храмът е строен 1817–1845, т.е. 
католиконът би трябвало да е започнат много преди този в Рилския манастир, но и да е завършен почти 8 
години след него. Естествено възниква въпросът защо светогорската църква е строена толкова дълго време и 

М. Рилският, 53. В последните си публикации тя внася някои промени в този възглед. Коева, М. Архитектурата, 58–80.
903 Кратка история на българската архитектура, 350.
904 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският; Бичев, М. Архитектура; Berbenliev, P. Kunstdenkmäler in Bulgarien. Leipzig, 1983.
905 Коева, М. Архитектурно-композиционен анализ, 8; Margaritoff, M. Das Rila-Kloster in Bulgarien (дисертация). Kaiserslautern, 1979, 48. Разликите 
в мненията идват от различните становища на авторите по въпроса какви са пътищата за разработване на концепцията в рилската църква. Докато 
М. Коева смята, че тя е дело на майстор Павел, то М. Маргаритов търси обяснение в образоваността и широките архитектурни познания на някои 
рилски монаси.
906 Чилингиров, А. Българската средновековна архитектура, 135.
907 Мушанов, Н. Традиция и новаторство в архитектурно-композиционния замисъл на съборната черква в Рилския манастир. – Изв. НИПК, 
1987, 75– 92.

83. Разположение на куполите в католикона на Рилския манастир82. Разположение на куполите в католикона на манастира „Св. Павел“
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може ли в този случай тя да представлява модел за рилската. Позовавайки се на сведенията на френския 
изследовател А. Дидрон, който при посещението си през 1839 г. в манастира видял „новата църква да се 
строи наново“, като, при това, „тя се е издигала вече на метър над почвата“908, Н. Мушанов посочва, „че по 
време на Гръцката революция (1821–1829) целият Атон, включително и манастирът „Св. Павел“, е бил оку-
пиран от турските войски“. Този факт му дава основание да допусне, че „започнатият строеж е бил спрян, 
независимо дали от самите монаси, или от предводителя на турската войска Абдулабуд паша, като при това 
съществува и вероятност турските войски да са съборили построените дотогава части от католикона, с което 
биха могли да се обяснят пък думите на Дидрон“909. Наистина според данните на Сава Хилендарец манасти-
рът „Св. Павел“ бил под най-силен контрол по това време, тъй като бил свързан с англичаните910. Това се 
потвърждава и от сведенията на П. Успенски, според когото през 1839 г. в манастира се заселват гръцки мо-
наси от Йонийските острови, които са английски поданици и не се подчиняват даже на официалното мона-
шеско ръководство в Карея. Затова манастирът е бил под особено наблюдение от страна на турците и него-
вите брегове са специално охранявани от турска флота911. В светлината на тези сведения става напълно 
възможно да се предполага, че разрушаването на първоначалния строеж е станало именно в годините между 
1821–1830, когато всички манастири са били заети от турски отряди. Така става ясно и че католиконът на 
манастира „Св. Павел“ всъщност трябва да е строен през периода 1839–1845, както смятат всички други 
автори912. Следователно проблемът идва от факта, че днес не се знае със сигурност дали при повторното из-
908 Didron, А. Le Mont Athos, 257, целият разказ за манастира на 256–261.
909 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 87.
910 Сава Хиландарец. Света гора. Београд, 1898, 82.
911 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 81–82.
912 Вж. Сава Хиландарец, Света гора, 281, който е съвременник на строежа. Църквата е завършена през 1844 г. според Millet, G., J. Pargoire, L. 
Petit. Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos. Paris, 1904, 428–429; Hasluck, F. Athos and its Monasteries. London, 1924, 188. Според Суботич, 
Г. Обнова манастира св. Павла у ХІV веку. – ЗРВИ, ХХІІ, 1983, 210, в средата на ХІХ в. монасите са разрушили до основи старата църква и са 
изградили нова, посветена на „Сретение Христово“ с цел да се върне старото посвещение на храма.

84. Надпис за строежа на католикона в манастира „Св. Павел“, Света гора. 1839–1844
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дигане на църквата тя е повтаряла замисъла от 1817 г., или е бил осъществен някакъв нов архитектурен ва-
риант. Затова изводът на Н. Мушанов, че най-вероятно двете църкви представляват самостоятелно възникна-
ли вариантни решения на една и съща архитектурно-функционална програма, формирала се в началните 
години на ХIХ в. в Света гора913, изглежда напълно логичен. Но авторът противоречи сам на този извод, за-
щото приема за начална година на строежа 1817914 и смята, че по-късно църквата на манастира „Св. Павел“ 
е строена най-вероятно по същия първоначален план915. Като се изключи нелепото твърдение на Чилингиров, 
че този план е дело на майстор Павел и тайфата му, това, което се знае за строителите на католикона, също 
навежда към подобен извод. Защото основателно се предполага, че първоначалният строеж на църквата е 
започнат от Димитриос Филипоти от о. Тинос, а през 1839 г. е продължен от сина му майстор Захариас916. 
Ако и това се възприеме като достоверно сведение, единственият извод, който може да се направи, е, че е 
много вероятно католиконът на „Св. Павел“ да е повлиял върху архитектурното решение на главната църква 
в Рилския манастир най-малкото защото е много по-ранен от него. За съжаление, не се знае дали при възоб-
новяването на строежа на светогорската църква през 1839 г. не е било променено нещо съществено от пър-
воначалния план от 1817 г. Но всъщност не е известно дали изобщо е имало план през 1817 г. и дори че 
точно по това време е започнат строежът на църквата. Защото от разказа на английския арабист Д. Карлайл, 
който посещава манастира „Св. Павел“ през 1801 г., научаваме, че първоначалният строеж на църквата може 
да бъде отнесен още към началото на ХІХ в. Според Карлайл по това време „Св. Павел“ е взет под покрови-
телството на руския император, който обещал да даде средства манастирът да се построи наново, тъй като 
бил посветен на неговия светец. По силата на това обещание монасите били положили основата на новата 
сграда и очаквали следващите пари, за да продължат работата. По този повод Карлайл казва: „но аз се стра-
хувам, че монасите вече започват да разбират, че да се обещае е по-лесно, отколкото да се изпълни. Не мога 
да ги съжалявам. Ако бяха използвали дадената вече сума, за да подобрят старата сграда, щяха да постъпят 
по-разумно, но не са устояли на суетното желание да издигнат манастира си“917. Карлайл не уточнява дали по 
същото време там се е строяла църква, нито какво е станало по-късно с тези сгради, обаче през 1837 г. мана-
стирът е посетен и от лорд Кързън, който също отбелязва, че обителта се е „преправяла“. Тук вече има спо-
менаване и на някаква манастирска църква, в която той е оставил пари, но отново не е ясно коя е тя918. Све-
денията на А. Дидрон също не допринасят особено много за изясняване на въпроса. Той казва, че при своето 
посещение в светогорския манастир през 1839 г. се е срещнал със строителя на църквата майстор Захариас, 
който му показал плана ѝ, като се похвалил, че е оригинален, правен по въображение. Но на това дори сами-
ят Дидрон не е повярвал, тъй като църквата му напомняла за католикона на Ивер или Великата лавра, които 
имат по два параклиса отстрани919. По-ясно указание дава само П. Успенски, който посетил манастира през 
октомври 1845 г. Той описва новия храм като „дострояваща се мраморна църква, посветена на Сретение“. 
Според него надписът на църквата указва, че нейният строеж е започнат на 23 април 1839 г., а в същия ден 
там е въведен и общежителният начин на живот920. Затова, доверявайки се на този надпис, който се публику-
ва и тук, трябва да се направи изводът, че църквата в манастира „Св. Павел“ е строена след тази в Рилския 
манастир, макар че остава вероятност да е правена по план, който датира от по-ранно време. Затова монаси-
те, изпратени от Рилския манастир на Атон през 1833 г., за да търсят необходими сведения за своята нова 
църква, ако изобщо са били в „Св. Павел“921, са можели да видят там евентуално само плана за постройката 
на новия католикон, но не и самата сграда. Според Мушанов обаче „те е трябвало да заимстват нови архите-
ктурни идеи, които да послужат за изходно начало при съставянето на плана на новата cъборна църква в 
Рилския манастир“922, а за тази цел планът на светогорския католикон би трябвало да им бъде достатъчен. Но 
сведенията за историята на рилската църква опровергават заключението, че монасите са имали такава цел. 

913 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 80, 83.
914 Същото и у Тулешков, Н. Архитектурата, 65.
915 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 87, бел. 37.
916 Φλωράκης, A. Νεοελληνική, 248–249.
917 Карлайл, Д. Дневник на пътуването из Атон. – В: Английски пътеписи за Балканите. С., 1987, 433.
918 Кързън, Р. Описание на манастирските книгохранителници, 44, 46.
919 Didron, А. Le Mont Athos, 257.
920 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 6, 67.
921 Връзките между Рилския манастир и „Св. Павел“ не са изследвани. Факт е обаче, че такива са съществували. За това свидетелства една късна 
приписка в октоих от библиотеката на Рилския манастир. Цонев, Б. Ръкописната сбирка, 92, също и наличието на общи ктитори, обдарявали 
двата манастира, какъвто например е Молдавският войвода Йоан Богдан. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 66.
922 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 80, 83. 
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ІV. АРХИТЕКТУРНИЯТ ПРОИЗХОД НА ЦЪРКВАТА

От прегледа на публикациите, свързани с църквата, личи, че произходът на нейното архитектурно решение 
все още не е изяснен. Наистина тя има близък паралел сред светогорските католикони, но той е по-късен и 
не може да бъде възприет като архитектурен първоизточник за изграждането ѝ. Затова този източник трябва 
да бъде издирван другаде. Не само удобно, но и най-логично е той да бъде потърсен първо в самия манастир. 

Между многото подробности, свързани с историята на манастира, които се намират в описанието на Не-
офит Рилски, той разказва и как е изглеждала старата Хрельова църква. Този му пасаж е познат на изследо-
вателите, но се използва за хипотетично реконструиране на самата църква, без да се прави връзка между нея 
и новия католикон923. А такава връзка е задължителна, защото би подсказала, че най-вероятният първообраз 
на сегашния католикон е бил старият съборен храм „Рождество Богородично“924, тъй като в основните си 
части е аналогичен с плана на новата църква. Изглежда, това е убягвало от вниманието на специалистите, 
тъй като се е смятало, че първоначалният вид на Хрельовата църква не е съвсем ясен925, а освен това са 
подценявани като исторически източник и сведенията на Неофит Рилски. Описвайки старата църква, той 
казва, че архитектурата ѝ била „подобна на Хилендарската“ и имала „два купола и две отделения – певница 
и полунощница“926. Като се има предвид, че Хрельовата църква е завършена на 27 декември 1342 г.927, може 
да се направят някои паралели с Хилендарската главна църква. До построяването на Хрельовата църква ка-
толиконът в Хилендар е бил наскоро обновен, може да се каже почти наново, от сръбския крал Милутин, а 
живописта му е завършена през 1321 г.928 Църквата е триконхална, трикорабна и също има две отделения – 
наос и притвор, разделени със стени, един голям купол над наоса и два малки над притвора929. Екзонартексът 
на княз Лазар е присъединен по-късно930. 

Дори това бегло описание показва, че хилендарската църква не може да е била сляпо следван образец за 
Хрельовата църква931. Но то е достатъчно, за да се приемат за достоверни думите на Неофит, че двете църкви 
са „подобни“ една на друга, защото имат сходно описание на основните си части и най-вероятно са при-
надлежали поне към един и същ архитектурен тип932. Историческите факти също подкрепят подобен извод. 
Известно е например, че Хрельовата църква е била триконхална, а този архитектурен тип се разпространява 
в Сърбия след битката при Велбъжд (1330), когато Стефан Дечански преустройва църквата на манастира 
„Св. Никола Мрачки“933. Знае се, че именно хилендарският католикон става причина за усвояването на новия 
триконхосен план934. Хрельовата църква е строена около десетилетие след това и още по-важно – е един от 
триконхосните примери по онова време, което е несъмнено свидетелство за връзките на ктитора със свето-

923 Гошев, И. Из сбирките на църковния историко-археологически музей при Св. Синод. – ГСУ, б.ф., ХХІІІ, 1945–1946, 14–31. Доколкото е извест-
но, това е и първият опит да бъде реконструиран видът на Хрельовата църква. За нея вж. също Радкова, Р. Рилският, 39; Матакиева, Т. Житие 
на Иван Рилски в българското изобразително изкуство. – Векове, бр. 6, 1983, 18–19; Коева, М. Рилският, 43; Коева, М. Архитектурата, 62; 
Анчева, В. Върху някои нови данни, 39; Енев, М. Рилският, 114, 127.
924 За вида и състоянието на предполагаемата църква, която манастирът е имал преди идването на Хрельо, не се знае абсолютно нищо. Христов, 
Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 22. Някои автори смятат, че Хрельовата църква се е наричала „Св. Богородица Осеновица“. Например 
Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 36; Прашков, Л. Живописното богатство, 159, бел. 1. Всъщност това име е засвидетелствано в кти-
торския надпис от Хрельовата кула и не се отнася за църквата. Според М. Коева пък все още не се знаело на кого е била посветена Хрельовата 
църква. Коева, М. Архитектурата, 80, бел. 4. Църквата е била посветена на празника „Рождество Богородично“, което се разбира от запазения 
паметен надпис за изписването на преустроените ѝ части в края на ХVІІІ в. На същия Богородичен празник е посветен и новият католикон.
925 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 23.
926 Неофит Рылец. Описание, 24; вж. също НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
927 Подробно вж. Куюмджиев, А. За датирането на кулата, 31–32.
928 Марковић, М., У. Т. Хостетер. Прилог хронологиjе градње и осликавања хиландарског католикона. – ХЗ, 10 (1998), 201–221. Според авторите 
католиконът е изграден в периода 1299–1306 или по-вероятно през 1311–1316. Вж. там и литературата за всички други мнения.
929 Ненадовић, С. Архитектура, 91–92. Вж. също Ćurčić, S. The Аrchitectural Significance of the Hilandar Katholikon. – Fourth Annual Byzantine 
Studies Conference. Ann  Arbor, Michigan, 1978, 14–15.
930 Според С. Ненадович е строен във втората половина на ХІV в. и преди 1389 г. Вж. Ненадовић, С. Архитектура, 89. При П. Милонас е дадена 
1389 г. Вж. Милонас, П. Заметки об архитектуре Афона, 53. Според С. Чурчич ктитор на екзонартекса може да е Стефан Душан, а строежът да 
датира ок. 1350 г. Вж. Ćurčić, S. The Exonarthex of Hilandar. The Question of its Function and Patronage. – Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 
477–487.
931 Църквите имат множество различия от всякакъв род. Например в Хилендар притворът има два купола. Ненадовић, С. Архитектура, 89, 93. За 
тях се смята, че маркират два странични параклиса, които не са изявени архитектурно; Кораћ, В. Архитектура католикона манастира Хиланда-
ра: Између Атоса, Србије и Цариграда. – Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 462.
932 Според Н. Мавродинов, Хрельовата църква е от „източно-български тип“, каквото и да значи това. Вж. Мавродинов, Н. Изкуството, 118.
933 Ђурић, В. Српски државни сабори, 109.
934 Ненадовић, С. Архитектура, 140–141. Там и примерите за влиянието му над различни сръбски паметници.
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85. План и разрез на хилендарския католикон 

горските манастири935. А те не могат да са случайни, защото не бива да се забравя, че общите архитектурни 
тенденции при изграждането на църквите под властта на крал Милутин се запазват и след неговата смърт. 
Хилендарската църква става пример не само за малко по-късно строените църкви в Сърбия и Македония, но 
намира отглас и във втората половина на ХІV в. в архитектурата на моравската школа936, оказвайки се паме-
тникът с най-съществено значение за развитието на сръбската архитектура през средните векове937. На този 
фон Хилендар несъмнено е бил достатъчно популярен манастир, за да провокира ктитори като Хрельо, които 
заради престижа на своите църкви имат желание да следват модела на хилендарската църква. Примерите в 
това отношение не са единични, като сред тях има и такива, които дори предшестват появата на Хрельовата 
църква. За степента на влияние свидетелства и фактът, отбелязан още от Н. Рилски, че не само църквата, но 
и Хрельовият пирг „е подобен на пирговете, които се намеруват“ в Хилендар. Това твърдение е подкрепено 
от редица съвременни изследвания по отношение на кулата, посветена на Св. Георги, която се смята за ди-
ректен архитектурен паралел на рилската938. Към това трябва да се прибавят и някои хипотези. Предполага 
се, че майсторът градител на хилендарския католикон произхожда от Солун и е свързан с Константинопол. 
Архитектурното решение на църквата пък се смята за светогорско, инспирирано от Ватопедския католикон, 
който отново е свързан с византийската столица939. Макар че е спекулативно, тук трябва да се припомни, че 
за живописта от Хрельовата кула също се предполага солунски произход и връзки с Константинопол940. 

Явно е след всичко това, че използването на хилендарския католикон за общ модел при строежа на рилска-
та църква е напълно възможно и дори повече от вероятно. Аргумент за това се намира и в документираните 
връзки на Хрельо с този светогорски манастир. Неговото име се споменава в няколко грамоти на Хилендар, 
чието неуточнено датиране, въпреки че обърква подреждането на събитията от живота на сръбския феодал, 
сочи красноречиво пристрастията му към този манастир, които са очевидни и не бива да бъдат подминавани 
с лека ръка941. Той иска да стане монах там, а освен това дарява на Хилендар някои поселения около Стру-
мица, заедно с църквата „Св. Архангели“ в Щип, принадлежала на манастир, на която също е ктитор942. Тя 
е строена най-вероятно между 1336–1343 г.943, т.е. по-рано или паралелно с тази в Рилския манастир. Едва 

935 Ђурић, В. Српски државни сабори, 110, 119.
936 Бошковић, Ђ. Осврт на неке проблеме развитка архитектуре са краја ХІІІ и у току првих деценија ХІV века у Србији и Македонији. – Във: 
Византијска уметност почетком ХІV века. Београд, 1978, 102. За проблематичното наименование „моравска школа“ вж. Ćurčić, S. The Exonarthex 
of Hilandar, 477–487.
937 Ћурчић, С. Незапажени доприноси Хиландара развоjу српске средњовековне архитектуре. – Четврта казивања о Светоj гори. Београд, 2005, 
17. 
938 Вж. Theocharidis, Pl. The Byzantine Fortified Enclosure at the Monastery of Chelandariou. – ХЗ, 7 (1989), 63; Oxford Dictionary of Byzantium. Rila. 
vol. III, Oxford–New York, 1991, 1796; Kirin, А. Contemplating the Vistas, 107, с литература.
939 Ненадовић, С. Архитектура, 140–141; Кораћ, В. Архитектура католикона манастира Хиландара, 463 и бел. 10, с литература.
940 Подробно вж. Ђорђевић, И. Зидно, 52–53.
941 За грамотите на Хрельо вж. Динић, М. За хронологиjу, 9, бел. 32; Ћирковић, С. Хрељин поклон, 116; Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти, 
131–134.
942 Баласчев, Г. Словенски надписи, 23; Динић, М. Рељя Охмућевић, 100, бел. 25; Ћирковић, С. Хрељин поклон, 104–106.
943 Църквата се датира различно в литературата. Н. Мавродинов дава 1332 г. за строежа ѝ. Вж. Мавродинов, Н. Еднокорабната и кръстовидната 
църква по българските земи до края на ХІV век. С., 1931, 86. В други публикации са дават години между 1334 и 1336 г. Балабанов, К. Галериjа 
на икони. Штип, 1988, 9–10; Ђорђевић, И. Зидно, 183; Динић, М. Реља Охмућевић, 97; Гергова, И. Хрельовата врата от Рилския манастир 
като врата към рая. – ПИ, бр. 1, 1992, 24. Датирана е и в 1343 г. Радкова, Р. Рилският, 6. Всъщност датирането на църквата е пряко свързано с 
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86. Църква „Св. Архангели“ в Щип

ли е случайно, че щипската църква на Хрельо също е триконхална и кръстокуполна944, а ако е притежавала 
и притвор, то би трябвало да е била сходна като обща схема и с рилската, както отбелязва още И. Гошев945. 

Този пример вече трябва да подскаже, че е възможно за образец на своите строежи Хрельо да е използвал 
вида на любимия му Хилендарски манастир по онова време, без обаче да се придържа напълно към него, а 
приспособявайки го за своите нужди. Така най-вероятно е било и в случая с рилската църква, която е следва-
ла хилендарския католикон по отношение на архитектурния тип. Но липсата на достатъчно сведения за нея 
възпрепятства извода, че тя е възприела от хилендарската и някои детайли като петстранното решение на 
конхите отвън и полукръгло отвътре, като организирането на свода на нартекса чрез травеи и други подроб-
ности от архитектурното решение946.

Все пак сведения за вида на Хрельовата църква могат да се извлекат от запазените изображения в стено-
писи, икони и щампи. Първите примери, в които тя е включена, са новоткритата щампа на Гавриил Рилец от 
1791 г.947 и нейният недатиран, но по-ранен модел948, за който стана дума по-горе. И в двата случая църквата 
е гравирана крайно схематично, явно по някакъв образец с прозападен произход949, като не може да служи за 

датирането на една от Хрельовите грамоти, най-често отнасяна към 1336 г., където се казва, че църквата е току-що построена. Тази грамота обаче 
се датира различно, между 1336 и 1343 г., поради което тук се посочва общо целият период между тези години като време, в което е построена 
църквата. Ћирковић, С. Хрељин поклон, 116; Славева, Л., В. Мошин. Српски грамоти, 131–134. За църквата вж. също Ćurčić, S. The Role of Late 
Byzantine Thessalonike in Church Architecture in the Balkans. – DOP, 57 (2003), 65–84; Кораћ, В. Споменици монументалње Српске архитектуре 
ХІV века у Повардарjу. Београд, 2003, 81–96.
944 Балабанов, К. Галериjа на икони, 9–10, със снимка на църквата.
945 Гошев, И. Из сбирките, 21. Тази църква обаче е имала първоначално параклис с купол откъм югоизточната страна, който е разрушен. За нея 
вж. Ђорђевић, И. Зидно, 18, 31, 35, 52, 183–184, 215, бел. 88, с литература.
946 Ненадовић, С. Архитектура,  91–92.
947 Алексиев, А. Открита е щампа на свети Иван Рилски Чудотворец, 5–10.
948 Атанасов, П. Начало, 124–126.
949 Този извод се налага, ако се съди по флага, увенчаващ входната врата на манастира, изобразен в недатираната щампа, който е заменен вече с 
кръст в щампата на Гавриил. За тази недатирана щампа П. Атанасов смята, че е близка до известна степен с щампата на княз Лазар от Захарий 
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89. Хрельовата църква – детайл от щампа „Св. Йоан Рилски с житие“. Печатана във Виена. 1791 
90. Хрельовата църква – детайл от щампа „Св. Йоан Рилски с житие“. Печатана в Москва. 1792 

87. Хрельовата църква – детайл от щампата на Гавриил Рилец. 1791
88. Хрельовата църква – детайл от рилска щампа с неизвестен произход. Преди 1791

сравнение в случая. Следващите щампи са отдавна известни, но далеч по-достоверни. Те датират от 1791 и 
1792 г. и са изработени във Виена950 и Москва951, като втората е правена по ново клише със същия сюжет, но 
се различава съществено от първата952. Въпреки условността и разликите между изображенията, може да се 
види и от двете щампи, че Хрельовата църква е имала две отделения с купол над всяко и е била триконхална. 
Следователно описанието на Неофит Рилски би трябвало да се смята за коректно. То се потвърждава и от дру-
гите запазени примери. Засега най-ранната позната икона с образа на Хрельовата църква е „Св. Йоан Рилски 
с житийни сцени“ за църквата „Св. Троица“ в Габрово от 1820 г.953 От 1821 г. датира иконата от тревненския 
зограф Цаню Захариев Стари, рисувана за църквата „Въведение Богородично“ в Чирпан954. Тук Хрельовата 
църква е с две кубета и на два етажа, като представлява съкратен и огледално обърнат вариант на щампата от 
1792 г. Отново са изобразени две отделения, но второто е нарисувано така, че резонно е предизвикало пред-

Орфелин, работена в Карловци през 1773. Атанасов, П. Начало на българското, 126. В щампата на Захарий Орфелин обаче няма нищо, напом-
нящо за Хрельовата църква от рилската щампа.
950 Щампата е отпечатана и гравирана със средствата на „Малча Станковича рода Царвенкова от Пиянец“. Атанасов, П. Начало, 127–128; Захари-
ев, В. Първото наше, 156. Тя е правена в маниера на щампата с изображение на Зографския манастир от 1779 г. Димитрова, П. Изображенията 
на манастира Зограф в балканската и светогорска щампа. – СОЗ, т. І. С., 1995, 161. Щампата е двуезична, с надпис и на гръцки. Радкова, Р. 
Възрожденски надписи, 213. От същия ктитор е известен и един свещник, дарен за католикона на Хилендар през ХVІІІ в. Иванов, Й. Български 
старини, 174; Сава Хиландарец, Историjа, 105. За типографиите в Хабсбургската империя вж. Гавриловић, Н. Историjа ћирилских штампариjа 
у Хабзбуршкоj монархиjи у ХVІІІ веку. Нови Сад, 1974.
951 Щампата е отпечатана със средствата на букурещките търговци братя Мустакови и гравирана от Николай Дяконов. Атанасов, П. Начало, 
128–130; Захариев, В. Първото наше, 156. През 1816 г. същите братя стават ктитори и на две икони за Рилския манастир, работени в Москва. 
Радкова, Р. Възрожденски надписи, 212. И тази щампа е двуезична. Според необоснованото твърдение на Н. Мавродинов тя е правена по рисунка 
на Захарий монах. Мавродинов, Н. Изкуството, 86.
952 Планинска, Б. Щампарницата, 43.
953 Василиев, А. БВМ, 542–543; Петров, Ц. Икони от тревненски зографи. С., 1978, ил. 43, 44; Темелски, Х. Йеромонах Гавриил Рилец. – В: Из 
църковното минало. С., 2001, 50–67; Стефанов,  П. Разградският зограф Иван Попрайков – живот и дейност. – В: Култова архитектура и изку-
ство в Североизточна България (ХV–ХХ век). С., 2006, 147 – според автора иконата е дело на Йоан Попович.
954 Василиев, А. БВМ, 71–72, обр. 28.
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94. Новият католикон в Рилския манастир – детайл от икона „Св. Йоан Рилски с житийни сцени“ за църквата „Рождество Христово“ в Пирот. 
Йоан Иконописец. 1838
95. Детайл от щампа „Св. Йоан Рилски с житие“, печатана със средствата на дякон Сергий. 1836

92. Хрельовата църква – детайл от икона „Св. Йоан Рилски с житие“ за църквата „Въведение Богородично“ в Чирпан. Цаню Захариев, 1821
93. Новият католикон в Рилския манастир – детайл от икона „Св. Йоан Рилски с житийни сцени“ за църквата „Св. Богородица“, Копривщица. 
Йоан Иконописец. 1838

91. Хрельовата църква – детайл от икона „Св. Йоан Рилски с житийни сцени“ за църквата „Св. Троица“, Габрово. 1820
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положението дали не е имало свързваща част между кулата и старата Хрельова църква955. Смята се, че Йоан 
Иконописец рисува старата църква в две свои икони – едната от Копривщица от 1838 г. и другата от Пирот от 
1843 г.956 Всъщност и в двете икони в панорамата на манастира е дадена вече новата църква, като за модел е 
ползвана вероятно щампата от 1836 г., където има нейно изображение. Действително в иконата от Пирот, зад 
образа на Йоан се вижда еднокуполна църква, която обаче трудно може да се сметне за Хрельовата църква, а 
дори и да е така, то тя ще е изобразена като варианта си от щампата от 1792 г., придобил голяма популярност 
въпреки своя схематизъм. По-особен интерес представлява една икона с изображение на срещата на св. Йоан 
Рилски с племенника му Лука, която трябва да се датира от втората половина на ХVІІІ в.957 Иконографията на 
сцената е впечетляваща поради изображението от задния план на иконата. Независимо дали това е манасти-
рът, или постницата „Св. Лука“, сградата е представена схематично, като учудващо напомня изображението 
на Хрельовата църква, така както я виждаме на щампата от 1792 г. Отново са изобразени два купола, увен-
чани с кръстове, макар и разположени в малко по-друга перспектива от щампата. И тук се забелязва изобра-
жение на правоъгълна сграда, разположена отстрани и зад църквата, увенчана с кръст, каквото се вижда и 
на двете щампи от края на ХVІІІ в. Но за разлика от по-късните икони в този случай трябва да се приеме, че 
изображението от иконата предхожда това от щампата. Защото, въпреки че не се знае нищо за нейния произ-
ход и автор, стиловите ѝ белези показват, че тя несъмнено датира от преди 1792 г. Затова евентуалният модел 
и на двете изображения трябва да бъде търсен още по-назад във времето. Сред познатите примери, като че 
ли най-близка се оказва гравюрата от изданието на житието на св. Йоан Рилски от Антоний Радзивиловски 
(1671), където изображението е в малко по-различен вариант. Знае се, че то е създадено на руска почва и е 
свързано с полиграфичното заведение към Киевско-Печерската лавра, известна със своите гравьори, където 
Радзивиловски е бил наместник958. Възможно е то да стои в основата на по-късните изображения от иконата 
или щампата от 1792 г., а дори и от някои мощехранителници, като, разбира се, е било преработвано. За обра-
за на Хрельовата църква от рилската щампа от 1791 г. обаче няма аналог, докато щампата от 1792 г. е служила 
за образец както на всички следващи щампи, където се изобразява Хрельовата църква, гравирани до появата 
на новата църква през 30-те години959, така и на още три изображения на Хрельовата църква – две, рисувани 

955 Мурджев, П. Икона на св. Иван Рилски рисувана от Цаню Захариев през 1821 г. – ЦВ, бр. 5, 1960, 5–6.
956 Василиев, А. БВМ, 444–445, обр. 253; Василиев, А. Трем на Българското възраждане. С., 1995, 25. 
957 Иконата е многократно публикувана. Вж. изображение у Енев, М. Рилският, 42, обр. 20; И. Гергова я датира от ХVІІІ в. Според нея иконата е 
работена от гръцки майстор, от който е запазена и една друга икона на св. Мина в манастира Хилендар на Света гора. Вж. Гергова, И. Рилският 
манастир и Хилендар, 471, ил. 6, 8.
958 Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 86–87, табл. V.
959 Атанасов, П. Начало, 128–130. Запазени са по-късни щампи с изображения на старата Хрельова църква от 1800, 1809, 1836, 1847 г., които 

96. Св. Йоан Рилски с 
племенника му Лука. 

Ксилография от житието на 
светеца, издадено от Киево-

Печерската лавра. 1671
97. Икона Св. Йоан Рилски с 

племенника му Лука. Края на 
ХVІІІ в.
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между 1828–1830 г. в църквата при гроба на св. Йоан Рилски, и това от параклиса в новата главна църква от 
1840 г. – и трите дело на Димитър Христов. В два от случаите то е част от композицията Пренасяне мощите 
на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир, където на заден план се вижда Рилският манастир с 
Хрельовата църква, изобразени точно както на щампата960, а в третия съпътства патронното изображение на 
св. Йоан Рилски от църквата при гроба961. Пак по тази щампа е рисувана църквата и в иконата от костницата 
на Преображенския манастир от 1832 г.962 Отново от Димитър Христов е и една икона на св. Йоан Рилски в 
цял ръст от Троянския манастир, датирана около 1835 г.963, където е изобразена Хрельовата църква пак по 
този модел964, а той е следван и в многобройните житийни икони на св. Йоан Рилски, рисувани от тревненски 
зографи, където църквата е включена в композицията на пренасянето на мощите на светеца. 

Хрельовата църква е изобразена в още няколко примера, чийто модел е различен. През 1842 г. Михаил 
Зограф я рисува като част от сцената Успение на св. Йоан Рилски в нартиката на новия католикон, над вра-
тата за параклиса965. Тук църквата отново е с два купола, които също са разположени по надлъжната ос, 
защото тя е изобразена в три-четвърти, вероятно гледана от югозапад. До нея е Хрельовата кула. Модел за 
това изображение представлява щампата с Успение на Св. Йоан Рилски, изработена през 1816 г. в Москва 

повтарят сюжета на щампата от 1792 г.
960 Добра репродукция от Старата постница вж у Енев, М. Рилският, 296, обр. 251.
961 Съкровищата на Рилския манастир. С., 1972, ил. на с. 20; Гошев, И. Из сбирките, 29.
962 Иванов, Й. Старински църкви в юго-западна България. – ИБАД, т. ІІІ, св. І, С., 1912, 55; Василиев, А. БВМ, 543, обр. 320; Темелски, Х. Йеро-
монах Гавриил Рилец, 50–67.
963 Атрибуция и датировка у Генова, Е. Второто поколение, 88.
964 Изображение у Гергова, И. Троянският манастир. С., 1988, 102.
965 Репродукция вж. у Енев, М. Рилският, 59, обр. 35.

100. Хрельовата църква – детайл от стенопис. Църква „Успение на св. Йоан Рилски“ при Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
101. Хрельовата църква – детайл от патронното изображение в църквата при Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
102. Хрельовата църква – детайл от стенопис от параклиса „Св. Йоан Рилски“ в рилския католикон. Димитър Христов, Коста Вальов. 1840

98. Хрельовата църква – детайл от щампа 
„Св. Йоан Рилски с житие“. 1800

99. Хрельовата църква – детайл от щампа 
„Св. Йоан Рилски с житие“. 1836
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103. Икона „Св. Йоан Рилски“ от Троянския манастир с изображение 
на Хрельовата църква. Димитър Христов. ХІХ в. 
104. Икона „Св. Йоан Рилски с житие“. От гр. Самоков. Тревненска 
школа. ХІХ в. 
105. Хрельовата църква – детайл от стенопис от католикона на 
Рилския манастир. Михаил от Самарина. 1842
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със средствата на самоковския търговец Манасий Георгиев966. На фона, зад успението на светеца, ясно личи 
Хрельовата църква, която в случая е и обозначена изрично като „Храмъ РоD¡жсва||ïрå Ń ÂлD¡]öüi||¸ашåč ÁöD¡üi“. 
Идентични на тази щампа са гравираната през 1819 г. във Виена щампа от рилския монах Драго от Разлог и 
медната гравюра „Успение на св. Йоан Рилски“, правена от Тома Сидер през 1847 г. в Карея с иждивението 
на рилските монаси Евтимий и Паладий967. Малко по-късно, през 1863 г., Никола Образописов също рисува 
сцената „Успение на св. Йоан Рилски“ в метоха „Орлица“, като заема отново това изображение на Хрельова-

966 През тази година по модела на щампата е правена и една икона със същия сюжет и ктитор, която днес се намира в музея на манастира. Ико-
ната е с ризница, а църквата е гравирана. Иконата е била предназначена за параклиса „Св. Йоан Рилски“. Някой от двата примера е служил за 
образец на зограф Михаил. От Манасий Георгиев са известни и още няколко икони, дарени на Рилския манастир, както и една от 1814 г. за Мит-
рополитската църква в Самоков. Атанасов, П. Начало, 132; Захариев, В. Първото наше, 158–159; Планинска, Б. Щампарницата, 43. Известен 
е един рилски монах – х. Манасий, който през 1814 г. отива в Шумен като таксидиот, но не се знае дали той е същият. От предната година пък е 
запазена мощехранителница, правена от него. Радев, И. Таксидиоти, 264. Има и кивот на х. Манасий от 1813 г. в манастира. Варлаам. Св. Иван 
Рилски, 204.
967 Атанасов, П. Начало, 132, 137; Захариев, В. Първото наше, 160, 161, обр. 3; Планинска,  Б. Щампарницата, 46, бел. 1. И на трите места е 
пропуснато едно от двете имена на ктиторите в медната гравюра. Добра репродукция на щампата вж. у Енев, М. Рилският, 468, обр. 447.

106. Възстановка на Хрельовата църква. 
Рисунка на Д. Ризов. ХХ в.
107. Хрельовата църква – детайл от щампа, 
печатана със средствата на хаджи Манасий. 
1819
108. Хрельовата църква – детайл от стенопис 
от църквата „Св. Петър и Павел“ при метоха 
„Орлица“. Никола Образописов. 1863
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та църква и кула968. Има вероятност най-ранният модел за този иконографски вариант на Хрельовата църква 
да е заложен още в щампата от 1792 г., където зад гърба на Йоан Рилски е изобразена много сходна по форма 
църковна сграда, която там не е означена като Хрельовата църква. Възможно е обаче в щампата на Манасий 
Георгиев този образ да е възприет като модел на църквата, а в по-късните примери да е окончателно утвърден 
като такъв. Но също така е възможно и в този случай да е видоизменен вариантът на образа на църквата от 
изданието от 1671 г., тъй като фронтонът с купола доста прилича на този от гравюрата. Църквата е изобразе-
на и в някои рисунки от ХХ в., в които се копират доста свободно старите манастирски щампи и стенописи969. 

Направеният преглед на изображенията на Хрельовата църква показва, че след появата на щампата от 
1792 г. има сравнително устойчив модел за нейното изобразяване, чиято основа може да се търси и по-назад 
във времето – дори в изданието от 1671 г. Посочените примери позволяват да се възстанови достатъчно ясно 
общият първоначален вид на Хрельовата църква970. Тя е била триконхална, съчетана с кръстокуполна – тип, 
който идва от Атон971. Освен това е имала две отделения – наос и притвор, разделени от стена и с два купола 
по надлъжната ос над всяко отделение. Нейните размери обаче не могат да бъдат уточнени, тъй като сведе-
нията по този въпрос са доста противоречиви. Единственият документален източник представлява текстът 
на един съдебен акт от 1777 г., от който излиза, че по това време Хрельовата църква е имала формата на 
куб972. Ако към това се прибави и манастирското предание, че вътрешните колони на новата църква маркират 
точно ширината на Хрельовия храм973, то излиза, че размерите ѝ трябва да са били около 6 м на широчи-
на, дължина и височина974. Все пак има оригинални части от Хрельовата църква, запазени до днес. Това са 
Хрельовата врата, чийто размер – 1,22 м на ширина и 2,05 м на височина975, заедно с Хрельовия трон, който 
е също над два метра на височина, подсказват, че може би старата църква е била по-голяма, особено ако се 
вземе предвид, че трябва да е била кубична като форма. До същия извод се достига и ако се вземе предвид 
изображението ѝ от иконата, дарена от х. Манасий през 1816 г., където се вижда, че църквата трябва да е 
имала фронтон над вратата, след което полегат покрив и чак накрая – кубе, а към това навежда и външната 
ѝ височина от 18,75 м, посочена във фермана за строежа на новия рилски католикон от 1833 г.976, въпреки че 
тази височина може и да не е съвсем достоверна и освен това се отнася до размера на Хрельовата църква чак 
през ХІХ в. Разбира се, всичко това е хипотетично и трудно може да ориентира за нейната реална височина, 
макар да не са известни никакви сведения тя да е била уголемявана в това направление. Запазената Хрельова 
врата от църквата позволява да се направи паралел между нея и Милутиновия вход977, който би трябвало да е 
аналогът ѝ като разположение от хилендарския католикон. Тази врата е висока 2,73 м, широка – 1,25 м978. Тя 
има същата форма като Хрельовата и е малко по-голяма от нея, което също показва, че евентуалната височи-
на от 6 м е недостатъчна. Но това сравнение не означава в никакъв случай, че в Хрельовата църква са били 
повторени размерите на хилендарския католикон или че изобщо е имало такъв стремеж. От друга страна, 
ако Хрельовата църква е следвала хилендарския католикон, то неговите пропорции трябва да се смятат за 

968 Репродукция у Енев, М. Рилският, 226, обр. 180.
969 Енев, М. Рилският, 77, обр. 51, 113, обр. 76, 472, обр. 453; 116, обр. 80 – това са възстановки на църквата по стари манастирски гравюри, както 
твърди авторът. Всъщност никоя от тях не отговаря на описанието на Неофит Рилски. Хрельовата църква никога не е имала само един купол, 
както се вижда на възстановките.
970 Не е известно какво има предвид Й. Иванов, като казва, че Хрельова църква личи на „старите снимки“ на Рилския манастир от ХVІІІ в. Вж. 
Иванов, Й. Св. Иван, 32.
971 Миятев, К. Архитектурата, 207.
972 Ихчиев, Д. Турските, 369–370. В документа е казано: „Речената църква на дължина имаше толкова лакти, на ширина пак толкова лакти и на 
висина пак толкова лакти“. Но за съжаление, не е казано колко са тези лакти. Според И. Дуйчев, църквата е дървена, което е напълно свободно 
тълкуване на текста на документа, където се казва, че „дървената направа съвсем е изгнила“. Дуйчев, И. Рилският, 357; Неофит Рылец. Описание, 
23, изрично уточнява, че Хрельовата църква е каменна.
973 Янев, Я. Рилският манастир, 103.
974 Същият размер за вътрешното подкуполно пространство на църквата посочва и М. Коева, която прави този извод на базата на размера на днеш-
ния иконостас от параклиса „Св. Йоан Рилски“ към главната църква, за който се смята, че е от старата Хрельова църква и съвпада по размер със 
средния кораб на новата църква. Коева, М. Дърворезбата, 40; Иванова, В., М. Коева. Пластическото богатство, 162, 166; Коева, М. Рилският, 
43, 59. На царските двери е запазена датата 1787 г., което е вероятното време на изработването на иконостаса. Радкова,  Р. Рилският, 55. Видимо 
е, че иконостасът е рязан и снаждан, за да се събере в новия параклис и следователно не е правен за там. Коева, М. Дърворезбата, 39–40; Генова, 
Е. Новоткрити творби, 27, бел. 25. Но това би трябвало да означава, че размерът на старата църква не е бил шест метра, щом той е толкова дълъг 
сега, когато вече е рязан! Със сигурност иконостасът е поставен в параклиса преди 1840 г., когато са правени стенописите, защото те следват 
неговите форми, вж. Анчев, А. Рилският, 54.
975 Гергова, И. Хрельовата врата, 26, бел. 1.
976 Ихчиев, Д. Турските, 123.
977 Според И. Гергова Хрельовата врата, трябва да е разделяла наоса от притвора вътре в храма. Вж. Гергова, И. Хрельовата врата, 17.
978 Ненадовић, С. Архитектура, 107.
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нейния най-голям възможен размер. Знае се например, че вътрешната дължина на тамошния наос е 11 м до 
иконостаса979 и следователно се явява най-голямата възможна дължина и за Хрельовата църква. А 6 м остава 
като най-малката възможна големина на наоса ѝ.

Независимо от въпроса за нейната големина, който не може да бъде сериозно разискван без археологи-
чески проучвания, е по-важно да се проследят изворите, за да се види дали така описаният общ изглед на 
Хрельова църква е претърпял някакви промени в следващите векове. 

В днешния си вид манастирът е такъв, какъвто е обновен през 1816–1819 г.980 и повторно възстановен след 
пожара от 13 януари 1833 г.981 Няма яснота за вида на манастирските сгради преди това време, с изключение 
на Хрельовата кула, която е единствената запазена средновековна постройка в манастира982. Няма данни и 
Хрельовата църква да е претърпяла съществени изменения през вековете, следващи нейното построяване. 
От Вл. Граматик се знае, че синовете на Крупнишкия епископ Яков, обновили манастира в средата на ХV в., 
са намерили сградите напълно разрушени, с изключение на църквата и кулата983. Това сведение е малко по-
конкретно от данните на Д. Кантакузин, който, следвайки агиографските модели, споменава само, че трима-
та братя са намерили храма „пуст“ и го обновили984. Според Г. Джингов най-вероятно от това време датират и 
останките от южното манастирско крило, които представляват засводено, вероятно многоделно помещение, 

979 Пак там, 93. Тук и размерите на хилендарския католикон.
980 Прецизно определяне на годините, в които са строени различните манастирски крила, вж. у  Царев, Г. Хронология и етапи, 65–72.
981 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 22. Подробно за манастира след ремонтите от 1833 г. вж. Неофит Рылец. Описание, 50–63.
982 През 1978 г. са извършени археологически разкопки в югозападната част на манастирския двор, при които са разкрити части от сграда, 
съставяща южното крило на бившата манастирска сграда, чието датиране се отнася преди ХVІІІ–ХІХ в. Подробно вж. Джингов, Г. Нови данни, 
17–22; Джингов, Г. Археологически приноси, 1–11.
983 Стара българска литература, т. ІV, 384.
984 Пак там, 161.

109. Детайл от резбованата врата на Хрельовата църква. ХІV в.
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с издължен план (22 м) и силно обгорял живописен слой985. Ако това предположение бъде потвърдено, то 
ще трябва да се смята, че възстановителните работи в манастира по време на обновяването му през ХV в. са 
били далеч по мащабни, отколкото се предполага сега, макар И. Гошев вероятно да е прав, като казва, че те 
едва ли са засегнали в конструктивно отношение Хрельовата църква, която според изворите е намерена цяла. 
Затова обновленията в нея не са били много съществени, като най-вероятно ще са се ограничили само до 
„позакърпване“ на разрушените части и може би подновяване на стенописите986. Но все пак, ако са правени 
някакви структурни промени в архитектурния вид на църквата, за които днес не са останали никакви сведе-
ния, то това като че ли е най-подходящото време те да бъдат осъществени. 

След средата на ХV в. има много данни за събития, при които манастирът е пострадал, без да се уточнява 
дали това е повлияло върху състоянието на сградите там987. Същевременно от същия период нататък има 
и множество упоменавания в различни извори за манастира и църквата988. Наред с тях, многобройни са и 
данните за ремонт на манастирските сгради989, в които понякога се споменава и църквата, без да се посочва 
конкретно, че тя е ремонтирана. Първото от тях като че ли е още от 1635 г., когато в един спахийски акт се 
казва, че рилските монаси са платили 3000 акчета и са получили позволение да си поправят със свои средства 
развалените и порутени манастирски сгради според забележителния израз „както си щатъ и както са били по-
преди“990. Следващият документ датира от 1700 г. Според него след преглед на турските власти се вижда, че 
манастирските сгради са порутени и се нуждаят от поправка, за което е дадено разрешение, а те са описани 
като пет стаи, конюшня, болница-лудница и „салон“ на горния етаж991. Изглежда, в следващите десетиле-
тия манастирът е подлаган на може би неоснователни проверки, тъй като на 10 октомври 1743 г. е издаден 
официален ферман против произволните ревизии в манастира, извършвани поради слуховете, че той е бил 
поправян992. Действително в същата година, при поредния преглед на манастирските сгради, се установява, 
че там не е правен ремонт, а стаите, келиите и конюшните са срутени от времето или изгорени от неизвестен 
днес пожар993. Поправките им са разрешени според старите части и този път има свидетелство, че такива 
наистина са направени. По летописните бележки на Йеротей през 1744 г.994 игуменът Герасим, починал на 
5 ноември същата година995, подновява горната страна на манастира до Хрельовата кула996. Явно няколко 
години по-късно ремонтите продължават, защото от една приписка в сборника „Шестоднев“ и „Предели“ на 
Вл. Граматик става ясно, че манастирът е обновяван и през 1748 г. от майстор поп Рад със своята дружина, 
майстор Златан и даскал Георги от касаба Карлово997. Вероятно тези поправки са свързани с опожаряването 
на манастирските гостни стаи, чийто ремонт е бил разрешен от официалните турски власти998, но на следва-
щата година монасите се оплакали, че местните турски чиновници не им позволяват да поправят манасти-
ра999. Според сведенията на Неофит Рилски след последното голямо разбойническо нападение над манастира 
на 16 август 1778 г. от пожара оцеляват отново само Хрельовата кула и църква1000. Това твърдение едва ли 
е пресилено, тъй като според всички извори, свидетелстващи за нападението, манастирът е бил запален от 

985 Джингов, Г. Нови данни, 22; Джингов, Г. Археологически приноси, 3. Според автора е възможно първоначалната основа на сградата да датира 
още от ХІІІ–ХІV в.
986 Гошев, И. Из сбирките, 16.
987 Например при Мохамед ІІІ (1595–1603) манастирът е пострадал от войниците, гонещи разбойници, появили се в околностите. Анчев, А. Рил-
ският, 20. Като се има предвид обаче относителната достоверност на тези документи и често преувеличаваното бедствие, не трябва да се смята, 
че са оказали съществено влияние върху състоянието на манастира.
988 За нейното съществуване има редица сведения от ХV до ХVІІІ в. За нея са били преписвани богослужебни книги, дарявана е утвар и т.н. Вж. 
Стоjановић, Љ. Стари српски, 149, 164–165, над. 5584, 5636; Дуйчев, И. Рилският, 310, 325.
989 Манастирските сгради не са били здрави след обновяването през ХV в., а по-късно са горели многократно. Неофит Рылец. Описание, 33, 39; 
Петрова, М. Интерпретацията, 337.
990 Спахийски акт от 5 юни 1635 г. Ихчиев, Д. Турските, 461; Дуйчев, И. Рилският, 318. 
991 Мурсале от 23 май 1700 г. Ихчиев, Д. Турските, 677–679; Дуйчев, И. Рилският, 319.
992 Ихчиев, Д. Турските, 40–41.
993 Пак там, 295–296; Дуйчев, И. Рилският, 319–320.
994 Спространов, Е. Материали, 4; „Историята“ е публикувана за пръв път в Български старини, кн. І–ІІ, 63–66; вж. и Иванов, Й. Св. Иван, 89; 
Дуйчев, И. Рилският, 320; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 23, които отнасят погрешно тези поправки към 1749 г. 
995 Спространов, Е. Материали, 4–5; Дуйчев, И. Рилският, 320; Й. Иванов погрешно сочи 1745 г. за смъртта на Герасим. Иванов, Й. Св. Иван, 89. 
996 Тук се има предвид източната стена на манастира зад кулата, както смята Климент Рилец. Вж. Климент Рилец. Причините за пожара, 5.
997 Стоjановић, Љ. Стари српски, кн. ІІІ, 199, над. 5817; Радкова, Р. Рилският, 47; Христова, Б. Опис на ръкописите, 23.
998 С бюрултия от 2 януари 1748 г. Ихчиев, Д. Турските, 255–256; Дуйчев, И. Рилският, 320.
999 Ихчиев, Д. Турските, 248–249; Дуйчев, И. Рилският, 321.
1000 Неофит Рылец. Описание, 40; Герасимов, Т. Свидетелства, 211. Приписка с тази информация има и в печатното издание от 1836 г. на служба-
та и житието на св. Йоан Рилски, подписана от Теодосий певец. Вж. Литературен архив, т. VІ, 48; Български старини, 36; Стоjановић, Љ. Стари 
српски, 205–206, над. 5851–5854. Същата приписка, без да е разчетено името на Теодосий, има и в Панегирика на Вл. Граматик. Христова, Б. 
Опис на ръкописите, 108. 
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четирите страни, а братята не са могли да изнесат нищо1001. В следващите години манастирът постепенно 
е възстановен1002. Това става през 1784 г. със съдействието на Йоан Калпакчи от Стара Загора и по времето 
на духовник Герасим според надписите върху двете медни пластини от дръжките на старата Самоковска 
порта1003, а от една приписка на рилския йеромонах Кесарий се знае, че манастирът е обновяван и през след-
ващата 1785 г.1004 Неофит Рилски също споменава, че след последното нападение през 1778 г. манастирът е 
бил обновен, като явно има предвид именно обновлението от 1784–1785 г.1005 Много вероятно е идеята на 
монасите при тези обновявания да е била да се застрои манастирът в напълно затворен четириъгълник, за 
да може да бъде по-лесно отбраняван при многобройните нападения, засвидетелствани от това време1006. Но 
все пак, както отбелязва Неофит Рилски, манастирът е бил дървен и паянтов, поради което е бил беззащитен 
пред по-сериозните нападения, и едва около 1818 г. е обновен „изрядно“, като са съборени нарочно старите 
здания1007.

От всички сведения безспорно личи, че манастирът е почти непрестанно подновяван през цялата втора 
половина на ХVІІІ в., но за обновяване конкретно на главната църква разказва единствено Неофит Рилски. 
Според него към описаната вече Хрельова църква с две отделения и два купола „след някое време (неизвестно 
колко) придали му още и третото отделение – повечерницата, с нартиката (паперта) заедно и с двата параклиса 
от страните, като го прилепили изкусно към старото здание и направили го с три отделения, като що биват 
обикновено манастирските църкви“1008. С това последно преустройство1009 църквата фактически придобива 
всички пространства, които ще присъстват и в новия католикон. Обновената и разширена църква е описана 
във фермана от юли 1833 г. Там се казва, че тя е имала 5 врати1010 – главна, две на параклисите и по една на 
северната певница и на олтара, както и 40 прозореца1011. 

Неофит Рилски не казва кога е направено това преустройство. Затова е необходимо да се прегледат съ-
ществуващите извори, за да се види кога е могло да бъде извършено то. Почти сигурно е, че до 29 октом-
ври1012 1777 г. църквата все още не е била преустроявана, защото от тогава е запазен един съдебен акт от 
турските власти, разрешаващ нейния ремонт1013. Според текста на худжета в частта, съдържаща молбата на 
монасите, Хрельовата църква е останала „като старина от деня, когато страната ни е била покорена... обаче с 
изминаването на години и столетия тя е почти разтурена: тремът и стрехите ѝ съвършено са срутени, а дър-
вената направа съвсем е изгнила и се е разкапала“1014. Заради това се сформира комисия, начело със самия 
съдия, в която са включени видни дупнишки мюсюлмани и вещи майстори. Комисията пристига в манасти-
ра, където установява, че наистина таванът, дюшемето и стрехите на църквата са срутени и тя има нужда от 

1001 Подробно вж. у Климент Рилец. Нови приноси, 24–25.
1002 Според 20-то слово на х. Агапий Серафим Босненски е ходил до Влашко и Молдова за милостиня за възстановяване на манастира след това 
опожаряване. Това сведение едва ли е напълно достоверно, както смята и Е. Бояджиева, тъй като се основава на устните предания от ХІХ в. на 
рилския отец Евтимий. Спространов, Е. Материали, 16; Бояджиева, Е. Банско, 136. Манастирът се е замогнал в следващите десетилетия. Кочев, 
Н. Няколко документа, 177–185.
1003 Герасимов, Т. Свидетелства, 212; Енев, М. Рилският, 127–128, обр. 91 и 92.
1004 Кодов, Х. Опис на славянските ръкописи в БАН, 252. Според М. Енев приписката е в препис на „История славянобългарска“ и датира от 1784 г.  
Енев, М. Рилският, 128. 
1005 Неофит Рылец. Описание, 40.
1006 Според И. Акрабова манастирът е бил постепенно затворен със стени отвсякъде през периода 1749–1784 г. Акрабова-Жандова, И. Рилският 
манастир. – Славяни, бр. 8, 1965, 19. Не се знае откъде авторката черпи това сведение, но то изглежда логично и съвпада с определянето на най-
широките времеви граници, в които манастирът би трябвало да е бил ограден със стени. Според Ковачева, В. Монахът Петроний, 92, около 1749 г.  
трябва да е започнало обновяването на манастирските сгради, продължило до края на века.
1007 Неофит Рылец. Описание, 40.
1008 Пак там, 24; вж. също НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
1009 В годините до 1833 Хрельовата църква не търпи повече съществени промени. Според Н. Рилски по някое време е отворена една врата в север-
ната певница, за да може да излизат оттам миряните по време на служба. Неофит Рылец. Описание, 49. Подобно решение има и в хилендарския 
католикон, където са отворени входове в страничните конхи. В. Корач смята тези входове за уникално решение в Хилендар, чието предназначе-
ние не е уточнено. Подобен случай имало само в Студеница, откъдето според автора вероятно е било заето. Кораћ, В. Црква Краља Милутина. 
– В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 148. Сава Хилендарец също отбелязва, че тези входове естествено служат за влизане и излизане. Сава 
Хиландарец. Историjа, 96. Примерът в Рила показва, че подобни входове имат изключително функционално значение и са правени преди всичко 
за улесняване на богослужението. Същото мисли за хилендарския католикон и Ненадовић, С. Архитектура, 107, 113, който ги определя като 
свързани с обреди, комуникация и осветление.
1010 Всъщност в старата църква вратите са били четири при самото преустройство. Вж. предната бележка. В новия католикон вратите са шест.
1011 Ихчиев, Д. Турските, 122–124.
1012 Ихчиев е допуснал вероятно неволна грешка в превода на месеца – „реджеб“, давайки го като месец „юли“. Вж. Ихчиев, Д. Турските, 369–370.
1013 Гошев, И. Из сбирките, 16. Р. Радкова смята, че това разрешение е вследствие на молба, отправена от монасите още през 1774 г. Но тя не ци-
тира източник, нито дава сведения откъде е запозната с тази молба. Радкова, Р. Рилският, 39. Всъщност текстът на молбата, с която монасите са 
се явили пред местния съд, е изложен в първата част на съдебния акт и следователно датира от същата 1777 г. Вж. Ихчиев, Д. Турските, 369–370.
1014 Ихчиев, Д. Турските, 369–370. 
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ремонт, който трябва да стане в старите размери1015. Като горна граница за тези „поправки“, както ги нарича 
Неофит, а в действителност съществени уголемявания на старата църква, трябва да се смята 1794 г., откогато 
са запазени две свидетелства, че храмът е бил вече разширен. Първите данни са от един надпис, в който се 
казва, че новото изписване на храма, включващо втория купол с повечерието, параклисите и нартиката, е 
завършило на 12 август 1794 г.1016 От сведенията в приписка в един руски пролог, съхраняван в библиотеката 
на манастира, става ясно, че през месец декември на същата година е била сложена и вратата на обновената 
църква1017. И. Гошев свежда тази горна граница до 1792 г., основавайки се на една турска бюрултия от 9 фев-
руари същата година, в която се споменава, че са извършени поправки на църквата1018. 

Турските документи от периода 1777–1792 г. не дават възможност да се определи с абсолютна точност 
кога в този промеждутък от време са извършени преустройствата. Невъзможно е обаче те да са направени 
още през 1777 или на следващата година, защото в края на худжета от 1777 г. изрично се казва, че той се 
дава на монасите, които трябва задължително да го представят на султана за утвърждаване и за издаването 
на царски ферман1019. Несъмнено, дори такъв ферман да е получен веднага в манастира1020, макар правна-
та процедура за получаването му да е доста утежнена и да изисква време1021, започването на ремонта със 
сигурност не е било възможно, защото през следващата 1778 г. манастирът е бил подложен на последното 
голямо разбойническо нападение. Възможно е дори при това нападение църквата да не е останала незасег-
ната от пожара, тъй като в някои варианти на приписките в изворите, описващи събитието, се споменава, 
че арнаутите са изгорили до основи целия манастир, с изключение на кулата1022. Въпреки че манастирът се 
е нуждаел от незабавен ремонт след това нападение, едва около 1784 г. може да се предполага започване на 
преустройството в църквата, защото от тогава е запазен ферман, в който се забранява на местната турска 
власт да прави необосновани ревизии в манастира, смятайки, че там са ремонтирани манастирските сгради 
и църкви1023. Както текстът на фермана, така и другите исторически данни обаче подсказват, че обновявани-
ята, предприети тогава със средствата на бъдещия рилски монах Игнатий, не са били свързани с Хрельовата 
църква1024. Изключение прави единствено датата 1787 г., запазена върху живописта на царските двери на 
иконостаса, който днес се намира в параклиса „Св. Йоан Рилски“ към главната църква. Ако се приеме, че 
тази врата е правена за същия иконостас, където е и днес, а той пък произхожда от Хрельовата църква1025, 
трябва да се направи изводът, че към тази дата е обновен иконостасът в църквата. Този извод обаче не засяга 
задължително и началото на архитектурното преустройство на църквата, тъй като то е извършвано изцяло в 
западните ѝ части. Освен това на 15 април 1788 г. е издадена бюрултия, в която се нарежда ревизия в мана-
стира, защото там са поправяни сгради и църкви1026. От бюрултията от 27 януари на следващата година обаче 
става ясно, че е правен ремонт на „стаите за живеене в манастира“ и на църквата във Вароша в Дупница1027. 
Ако тези две бюрултии са наистина свързани помежду си, както смята и Ихчиев, то тогава би трябвало да 
се приеме, че до 1789 г. все още не са били извършени поправките в Хрельовата църква, макар иконостасът 
да е бил обновен. Много вероятно е преустройствата да са започнали в тази година, защото на 8 септември 

1015 Пак там.
1016 Надписът е стоял някъде в новопристроените части. Препис от него би трябвало да се пази в Държавния архив в Белград. Стоjановић, Љ. 
Стари српски, № 3664. Публикуван и у Семерджиев, Хр. Самоков, 20; Гошев, И. Из сбирките, 17; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 38. 
За него подробно у Куюмджиев, А. За датирането, 31–32. От тази живопис днес са запазени десетина фрагмента, предимно от параклисите, 
които са разположени в някои от гостните стаи на манастира и в музея. За тях вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 39–40; Гергова, И. 
Първият български художествен музей, 112–118.
1017 Радкова, Р. Рилският, 39. Според данните на авторката книгата би трябвало да е в манастира, но тъй като не е даден инвентарният ѝ номер, 
тя не може да бъде открита. Приписката е запазена по препис и в архива на В. Захариев – „весмо буди всякому брату како подписан аз Кесария 
йеродякон сей извест кога се тори вратата на обновената царква на месецъ декемврия 4 ден 1794 настоянием же и платени кир папа Теод(осий)“. 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 10. 
1018 Гошев, И. Из сбирките, 16; вж. бюрултията в Ихчиев, Д. Турските, 269.
1019 Ихчиев, Д. Турските, 370.
1020 Възможно е да съществува такъв ферман в многобройния манастирски архив, който остава непроучен изцяло.
1021 Василева, Д. По въпроса, 38–39. Според О. Тодорова именно през ХVІІІ в. „ферманът“ се налага като задължителна форма на разрешителен 
документ за строеж на църкви, а издействането му създава грижи. Тодорова, О. Православната църква, 61, с литература.
1022 Спространов, Е. Опис, 114.
1023 Ихчиев, Д. Турските, 88–90.
1024 Герасимов, Т. Свидетелства, 211–212; Дуйчев, И. Рилският, 358; Царев, Г. Хронология, 66. Показателно е, че името на Игнатий не е споменато 
в надписа от преустроената Хрельова църква, а това би трябвало да бъде направено, ако църквата е преустроявана през 1784–1785 г., защото 
тогавашните обновявания са станали с неговите средства. 
1025 Радкова, Р. Рилският, 55; Коева, М. Рилският, 43, 59 – това обаче не е доказано със сигурност.
1026 Ихчиев, Д. Турските, 266–267; Дуйчев, И. Рилският, 339.
1027 Ихчиев, Д. Турските, 267–268.
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1790 г. мютеселимът на Софийския санджак нарежда на кадията на Дупнишката кааза да извършва „поне 
веднъж през годината обстойна ревизия“ на манастира, като се гледа внимателно да не е „видоизменян, раз-
ширяван и уголемяван“, а ако се забележи нещо подобно, то веднага да бъде съобщено. За тази цел е изда-
дена и бюрултия, с която дупнишкият кадия е трябвало официално да извърши ревизията1028. Такава ревизия 
вероятно се е състояла1029, но не е известно какво е констатирано при нея. От тона на документа обаче личи, 
че мютеселимът на Софийския санджак все още няма никакви конкретни сведения за строежи и ремонт на 
манастира, а изпраща кадията, за да провери действителното положение. След повече от едногодишно зати-
шие изведнъж тонът на следващата бюрултия е рязко сменен. Това е цитираната и от И. Гошев бюрултия от 
9 февруари 1792 г., за която се спомена по-горе и в която се казва, че според сведенията, придобити от самия 
манастир, монасите там „са станали немирници и зломислители на държавата: някои от тях си позволили 
дори да поправят и черквата на манастира, и самия манастир“. Затова мютеселимът на Софийския санджак 
издава тази бюрултия на дупнишкия кадия, за да може последният да проведе разследване в манастира, а 
тези монаси, които са подозрителни, да бъдат изпратени под конвой в София1030. Следователно остава да се 
приеме, че именно през периода 1789–1792 г. Хрельовата църква е била преустроена1031, а след това до 1794 г.  
новите части са били изписани. В подкрепа на това говори и фактът, че иконите на Захарий монах, които 

1028 Пак там, 268–269. От този момент нататък като че ли се възприема редовното извършване на ревизия в манастира. Според една бюрултия от 
10 юни 1795 г. това е „стар традиционен обичай и се извършва от мютеселимът веднъж в годината“, което се потвърждава и от друга бюрултия 
от 7 януари 1808 г., където се казва, че ревизията се извършва през месец март, нарича се „традиционно право на ревизия, тефтишъ-хакки“, за 
което манастирът при това е бил длъжен да заплаща годишна заплата на Софийския мютеселим. Документите вж. у Ихчиев, Д. Турските, 271, 
280; Ковачева, В. Монахът Петроний, 94.
1029 Фактът, че бюрултията е в архива на манастира, означава, че ревизията е била извършена.
1030 Ихчиев, Д. Турските, 269–270.
1031 От запазените документи става ясно, че от 1790 г. нататък непрекъснато се нареждат ревизии и следене на монасите в обителта, защото там 
се извършват поправки на сгради. Заради това не може да се определят категорично годините на преустройството на Хрельовата църква, още 
повече, че е възможно то да е било извършено и на два пъти, както смята М. Коева. Първо през 1780–1783 г., когато е правен иконостасът, и в края 
на ХVІІІ в., когато е правено преустройството. Вж. Коева, М. Рилският, 43; М. Енев пък приема без никакви обяснения годината 1774 за дата на 
преустройството. Енев, М. Рилският, 147.

110. Плоча, открита при разкопките в Рилския манастир
111. Богородица с Младенеца. Икона от Хрельовата църква. Захарий монах. 1791
112. Царски двери от параклиса „Св. Йоан Рилски“ в рилския католикон. 1787
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са били предназначени за иконостаса и проскинитариите в Хрельовата църква, носят дата 1791 г.1032 и също 
трябва да са свързани с преустройството на църквата. Според сведенията на Неофит Рилски, дадени на К. 
Иречек, след завършване на всичките преустройства Хрельовата кула е била по-близо до вратите, отколкото 
през ХІХ в., а църквата все още е била малка, но с нова живопис1033. 

Тук се налага да бъде направено малко отклонение от темата, тъй като при това датиране на преустрой-
ството на Хрельовата църква изключително интересни стават двете щампи с изображения на манастира от 
1791 и 1792 г., за които традиционно се смята, че отразяват описаното от Неофит разширяване на старата 
църква1034. Въпреки че този възглед се е основавал на неясните предположения, че допълнително изграде-
ните части в Хрельовата църква са правени най-общо някъде между 70-те – 90-те г. на ХVIII в.1035, той не 
може да бъде лесно пренебрегнат, защото доводите в негова защита са многобройни и наглед съществени. 
Затова се налага да бъдат коментирани. Фактът, че тези две щампи са едни от първите, правени за Рилския 
манастир, едва ли може да бъде обяснен с това, че точно в този момент рилските монаси внезапно осъз-
нават значението на книжната графика за развитието на популярността на манастира и за повишаване на 
приходите му. Далеч по-вероятно е да съществува конкретна причина за тяхната поява. Точно по това време 
с преустройствата на главната манастирска църква завършва един десетгодишен период на обновяване на 
постройките в границите на манастира, при което той придобива нов облик, несъмнено повод за гордост 
сред монасите. Логично е да се предположи следователно, че щампите са били поръчани не само за да 
разпространяват популярността на рилския светец и неговия манастир, но и във връзка с преустройствата 
в манастира1036. Това би трябвало да означава, че тези щампи са представителни за промените в облика на 
манастира и ги предават достоверно, макар и схематично1037. Но сравненията между двете щампи показват 
разлики, които дават основание поне да се разгледа възможността преустройствата на църквата да не са 
отразени в тях. Не бива да се забравя, че разширяването на Хрельовата църква трябва да е завършено не по-
късно от края на 1791 г., защото в цитираната по-горе бюрултия от 9 февруари същата година се споменава, 
че вече са направени поправки в църквата1038. А това означава, че преустройствата в храма и новите щампи 
са работени паралелно. Следователно най-вероятно и двете щампи не показват промените в църквата, а 
само тези в манастирските сгради, които са по-ранни1039. Всъщност именно обновеният манастир, който 
най-вероятно по това време за първи път е затворен отвсякъде със стени1040, както личи и на двете щампи, 
е основната гордост на монасите и е далеч по-съществен повод за появата на щампи с неговото изображе-
ние, отколкото ако беше обновена само църквата1041. Поради това и най-важните различия в щампите са 
именно в представянето на вътрешните сгради – разположението на Хрельовата църква и кула и още една 
постройка, докато останалите елементи по външните манастирски крила съвпадат почти напълно. Срав-
нението между двете щампи също говори в полза на тази възможност. На далеч по-популярната щампа от  
1792 г.1042 църквата е изобразена от северозападната ѝ страна и в лявата част на манастирския двор, гледан от-

1032 Те са разпределени днес на различни места в новата църква. Василиев, А. БВМ, 537–538, където са дадени и ктиторските надписи на някои 
от тях. Радкова, Р. Рилският, 56; Прашков, Л. Живописното богатство, 156.
1033 Иречек, К. Български дневник, т. І, 244.
1034 Гошев, И. Из сбирките, 16, 21–29, чието мнение е възприето в следващите публикации. 
1035 Радкова, Р. Рилският, 39.
1036 По този повод трябва да се спомене, че следващите по време щампи са концентрирани предимно в периоди, когато в манастира са правени 
преустройства. Запазени са няколко различни щампи от периода 1816–1819 г., когато са издигнати северното и западното крило на манастира, 
и, разбира се, между 1836–1840 г., когато е била вече построена новата главна манастирска църква. Вж. Захариев, В. Първото наше, 155–193.
1037 Това е предназначението на щампите и според извор от 1864 г. Методиева, Л. Агапий Рылский, 248.
1038 Ихчиев, Д. Турските, 269; Гошев, И. Из сбирките, 16; Радкова, Р. Рилският, 39. 
1039 Тук трябва да се има предвид и времето, необходимо за изработване на всяка щампа. Първо е трябвало да бъде подготвена рисунка, която се 
изпраща в чужбина, където се е изработвало клишето, и чак след това се отпечатват първите екземпляри. Продължителността на този процес 
изключва възможността рилските щампи от 1791 и 1792 г. да отразяват преустройството на църквата, което е извършено по същото време. Като 
се има предвид, че рилските монаси е трябвало за пръв път да организират отпечатването на щампи, е по-вероятно именно след завършване 
на обновлението на манастира през 1784–1785 г. да са предприети действия за тяхната направа, които са довели до отпечатването им едва 5–6 
години по-късно. 
1040 Миятев, К. Съкровищницата, 317.
1041 Даже е възможно в щампите нарочно да е изобразена старата църква, за да се съхрани, макар и схематично, нейният образ.
1042 С несъществени изменения тя е копирана още през 1800 г. в щампата, печатана в Москва. Мавродинов, Н. Изкуството, 86–87, 89, обр. 69. Той 
приписва рисунката на Тома Вишанов. Тази щампа е правена с дарението на българския търговец в Русия Николай Самоковлиев, който я пред-
назначава за дарение на поклонниците в Рилския манастир, като се възпоменават и неговите родители, най-вероятно починали около тази година. 
Следват щампата от 1809 г., изработена със средствата на йеромонах Гавриил, и щампите от 1836 г., правени с иждивение на монах Партений, и 
второ копие, с иждивението на йеромонах Сергий, което е изработено от Евтимий Пелопонисиу на Света гора. Вж. Захариев, В. Първото наше, 
158, 162. Всички те следват щампата от 1792 г.
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към Дупнишката порта. Това е главната врата на манастира1043, от която би трябвало да е излязло шествието 
за посрещане на мощите на св. Йоан Рилски, пренесени от Търново в манастира през 1469 г., събитие, което 
е изобразено на преден план и в щампата. На тази щампа Хрельовата кула е вляво зад църквата, а вдясно от 
последната и леко закрита от нея е изобразена някаква ниска и продълговата сграда. Въпреки условния вид 
на изображението, самият вид на сградата, както и липсата на данни в познатите извори за някаква самосто-
ятелна постройка в границите на манастирските стени от това време са дали основание на изследователите 
да смятат, че постройката е част от църквата, най-вероятно пристроената нартика1044. Но пък никой не се е 
замислил защо не са изобразени тогава и новопристроените параклиси. Явните несъответствия се забелязват 
веднага и при сравнението на това изображение с по-ранното от 1791 г. Тук вече църквата е разположена в 
дясната част на манастирския двор, гледан отново от Дупнишката порта, а ъгълът на погледа е югозапад. 
Това изображение е по-правилно композиционно1045, като се има предвид разположението на сегашната глав-
на църква, която по думите на Неофит Рилски е строена точно на мястото на старата Хрельова църква и, раз-
бира се, е ориентирана в същата посока1046. При това положение всеки архитектурен план на разположението 
на новата църква в манастира би показал, че тя, а следователно и старата църква, се намира в дясната част на 
манастирския двор, а дори и този двор да е имал друга форма в края на ХVIII в., то старата църква, гледана от 
Дупнишката порта, която е била на същото място, където е и днес, трябва да се вижда под югозападен ъгъл. 
Явно щампата от 1791 г. е композиционно по-правилна, що се отнася до изображението на Хрельовата църк-
ва, а следователно и за останалите детайли, свързани с нея, сред които отново се вижда същата продълговата 
и ниска постройка от другата щампа, която се смята за част от преустроената църква. В този случай обаче 
тя е изобразена отделно, в лявата част на двора, което показва недвусмислено, че постройката не е част от 
църквата и не може да бъде смятана за нейната нова нартика. За произхода и вида на тази сграда не се знае 
нищо. Не помагат и данните от археологическите разкопки, извършени в Рилския манастир през 1978 г., ко-
гато в югозападния ъгъл на двора, т.е. точно там, където би трябвало да се намира и сградата, изобразена на 
щампите, са открити само основите на старото южно крило и неизвестно дотогава засводено, вероятно мно-
годелно помещение, дълго 22 м, със силно обгорял живописен слой. Ръководителят на разкопките Г. Джин-
гов смята, че тази сграда е с по-ранен произход и трябва да се отнесе преди ХVIII–ХIХ в.1047 В светлината 
на това сведение става напълно възможно това да е същата сграда, изобразена на щампите от 1791 и 1792 г., 
която не може да бъде пристроената в края на ХVIII в. нартика на Хрельовата църква и защото намерените 
археологически останки са с по-ранен произход. Тази сграда присъства и в по-късните щампи до появата 
на новата църква през 30-те години на ХІХ в., защото те повтарят щампата от 1792 г. Това копиране на изо-
бражението пречи да се каже кога точно е съборена сградата – дали именно по време на преустройствата на 
Хрельовата църква, или чак по времето на строежа на новата църква. Първото е по-вероятно, защото нито 
един от изворите от ХІХ в. не споменава наличието на такава сграда. За нейното предназначение също няма 
ясни указания. Фактът, че там са запазени следи от стенописи, както и част от плоча с текст, който напомня на 
ктиторски надпис от църква1048, говори, че може би това е някаква църква или сграда от рода на кръстилница, 
както смята Я. Янев1049, а възможно и трапезария. Следите от пожар пък навеждат действително на мисълта, 
че сградата е изоставена и затрупана, но не задължително след пожара от 1833 г., както смята Г. Джингов1050, 
а може би още при някое по-ранно събитие.

След направеното отклонение трябва да се сравнят описаните от Неофит Рилски „поправки“ в Хрельова-
та църква и сегашния католикон на манастира. Това би могло да стане най-лесно и бързо, като се види кои 
елементи от архитектурните им решения се повтарят. И двете църкви без съмнение са триконхални, т.е. имат 
странични конхи (певници), които по принцип са главна конструктивна и богослужебна принадлежност на 
атонския тип храм1051. В Хрельовата църква страничните конхи са били разположени от двете страни на на-
оса, непосредствено след олтара, като са образували страничните ръкави на кръста. Поради по-издълженото 

1043 Неофит Рылец. Описание, 51.
1044 Вж. например Гошев, И. Из сбирките, 21–29.
1045 Същото мисли и Атанасов, П. Начало, 127–128.
1046 Неофит Рылец. Описание, 51. 
1047 Джингов, Г. Нови данни, 21–22; Джингов, Г. Археологически приноси, 3.
1048 Джингов, Г. Археологически приноси, 9–11.
1049 Янев, Я. Рилският манастир, 23.
1050 Джингов, Г. Нови данни, 20; Джингов, Г. Археологически приноси, 4–5.
1051 Милонас, П. Заметки об архитектуре Афона, 35–38; Ђурић, В. Српски државни сабори, 108, бел. 17, с литература; Кораћ, В. О традициjи у 
Светогорскоj архитектури. – ЗЛУ, 21 (1985), 165–166, с литература.
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тяло на новата църква в нея те се падат не в средата на наоса, а в неговото начало, но конструктивното раз-
положение на тези пространства в двете църкви е едно и също – веднага след олтара. В сегашния католикон 
има и два параклиса – „Св. Николай Мирликийски“ от север и „Св. Йоан Рилски“ от юг, разположени от 
двете страни на централната част на наоса. И при преустройството на старата църква такива пространства са 
били прибавени към също така новото ѝ трето отделение по примера на някои атонски църкви. Но там те не 
са били свързани органично с църковното пространство, а са били отделени със стени и достъпни единстве-
но през малки входове. В новата църква те вече са присъединени към наоса и напълно достъпни за повече 
богомолци, каквито са и атонските примери – в Лаврата, където от литийния притвор директно се влиза в па-
раклисите1052. Нартиката в сегашния католикон е разположена от запад, като опасва и част от северната и юж-
ната стена. Подобно пространство е имало и в старата църква. То е било прибавено към третото отделение 
– Повечерието, и едва ли е навлизало много навътре по северната и южната страна на Хрельовата църква, 
тъй като там са били параклисите. Възможно е даже нартиката да е представлявала обикновен навес с коло-
ни1053. Почти напълно еднакви в изброените и в някои други по-несъществени елементи на композиционното 
решение, двете църкви имат и някои явни разлики, които подчертават съвсем ясно, че тук става въпрос само 
за приемственост между тях. По въпроса за броя и разположението на куполите Н. Рилски споменава, че в 
старата църква те са два, разположени по надлъжната ос1054, както може да се види и от запазените щампи 
и дори в иконата от църквата „Св. Троица“ в Габрово от 1820 г.1055, където поради особения схематизъм на 
изображението църквата изглежда с три купола. Всъщност не се знае дали при пристрояването на третото 
отделение в Хрельовата църква към него е прибавен купол. Но в новата църква има три купола по надлъж-
ната ос, като средният е малко по-висок от другите. Не бива да се забравя, че по това време у нас куполните 
църкви все още нямат водещо присъствие1056. Следователно появата им във време, лишено от сходни пара-
лели в българските земи, се дължи или на наличието им в старата църква, или на атонската традиция. Може 
веднага да се каже, че това фактически е едно и също, тъй като преустройствата на Хрельовата църква в края 
на ХVIII в. явно са правени по атонски образец1057. Но и след преустройствата куполите в старата църква са 
следвали средновековния принцип – били са свързани чрез сводове директно за стените, както е във Вели-
ката лавра, докато в новия рилски католикон куполите са поставени върху колони, подобно на примерите от 
Ивер и Пантелеймон1058. Новата църква е трикорабна, докато старата е била еднокорабна. Тази промяна може 
да се обясни със сведенията на Неофит Рилски, който споменава, че идеята да се строи нова църква не е била 
друга, освен тя да се направи „дважды и трижды по-голема от ветхата... за да се вмещаватъ всичките поклон-
ницы въ нея, когато се случи да дойдатъ по многочисленни“1059. И Хрельовата църква, и сегашната са с по 
три отделения, като в новата църква няма преграда между наоса и притвора, т.е. последният не е изявен. Този 
факт, който е от изключителна важност и за стенописната програма, може да се обясни съвсем просто, ако 
отново се следва текстът на Неофит. Според него вътре в новата църква „няма паперти, за да могат всички да 
гледатъ и да слушатъ равно совершаемото богослужение“1060. Това явно е било изискване на монасите, свър-
зано както с ритуала и богослужебните пространства в църквата, така и с приходите на манастира, защото 
така се създава по-голям простор за разлика от предишното средновековно решение, когато само тези, които 
са успявали да се вместят в певницата (т.е. първото отделение – б.а.), са можели да виждат богослужението, 
а останалите са били като „затворени и осуждени в полунощницата и въ повечерницата“ (т.е. второто и тре-
тото отделение – б.а.)1061. Че новата църква е трябвало да бъде „отворена отвътре и без прегради, както е била 

1052 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 202.
1053 Янев, Я. Рилският манастир, 22.
1054 Неофит Рылец. Описание, 24.
1055 Василиев, А. БВМ, 542–543; Петров, Ц. Икони, ил. 43; Темелски, Х. Йеромонах Гавриил Рилец, 50–67.
1056 За примерите от османския период: Кил, М. Изкуство и общество, 197–200, с някои грешки. Не може обаче да се приеме мнението на М. 
Коева, че в България по това време все още не се строят куполни църкви. Коева, М. Паметници, 141. Тъй като има достатъчно примери – църквата 
„Св. Димитър“ в Пещера (1831), църквите на Преображенския и Троянския манастир, строени през 1835 г., и тази в Плаковския манастир (1845).
1057 След преустройствата в Хрельовата църква тя се превръща донякъде в модел на класическа църква от атонски тип. Триконхална, кръсто-
куполна с три отделения, разпределени като наос, вътрешен и външен притвор, обаче с прегради помежду им. От двете страни на последното 
отделение са прибавени параклиси, а от запад има външна галерия – нартика. Липсата на документални данни по въпроса пречи да се посочи 
конкретният модел за тези преустройства, макар че това едва ли е особено трудно да се направи, ако църквата се сравнява с Великата лавра. Без 
съмнение, засега може да се твърди само, че моделът на преустройствата е атонски. 
1058 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 191.
1059 Неофит Рылец. Описание, 48.
1060 Пак там.
1061 Пак там.
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старата“, се посочва и в още едно описание на манастира1062.
Изброените разлики, както и причините за тях според съществуващите извори, могат да обяснят защо 

монасите са желаели да променят нещо по разпределението на отделенията и в разширяването на храма. 
Те могат да изяснят и произхода на идеите за конкретните архитектурно-пространствени решения на 
проблемите при новия храм, но не могат да обяснят вече тяхното осъществяване на практика, което е ново 
като архитектурни принципи, и следователно трябва да се търси извън границите на манастира. Затова и тези 
различия характеризират най-добре идеята, че съществува приемственост, а не копиране, при изграждането 
на сегашния католикон, като се отхвърли възгледът за абсолютно нов като произход модел. На практика 
рилската черква е някъде по средата между съществуващите традиции в манастира и някои нови архитектурно-
функционални решения, каквито може да се видят и в светогорския манастир „Св. Павел“. Подобен тип 
приемственост, основана на отношението към традицията и нейната роля при създаването на нови решения, 
е характерен принцип още от византийската архитектура1063, а не е изолирано явление и в манастирските 

1062 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
1063 Кораћ, В. О традициjи, 164.

113. Схема на Хрельовата църква преди 
преустройството

114. Схема на Хрельовата църква след 
преустройството от края на ХVІІІ в.

115. План на новия рилски 
католикон

116. Планове на католикона във Великата лавра на Атон
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католикони, когато се касае за „разширяване“, а тук първоначалната идея е била точно такава. В подкрепа на 
тази приемственост идва и нежеланието на много от монасите да се събаря старата църква1064. Но тъй като не 
е можело да се издигнат две църкви в границите на манастирските стени, се е наложило „Хрельовата църк-
ва да се развали“1065. Като се имат предвид тези извори, може да се предполага, че построяването на новата 
църква в сегашния ѝ вид е инспирирано от старата. Тогава, изпратените на Атон монаси са търсели не готов 
модел, нямащ нищо общо с традициите в манастира, а имайки предвид така харесваната своя църква и ней-
ното неизбежно събаряне, е трябвало да съберат сведения за нещо подобно, обаче модернизирано, разшире-
но и съобразено с новите функционални нужди. Те са търсели архитектурно-функционални идеи, които да 
приложат към съществуващата идейно-архитектурна основа – Хрельовата църква.

Какво точно са видели монасите на Атон, а „и на други места“, не може да се каже. Не се знае и дали са 
донесли някакъв план, тъй като такъв днес не е запазен. От друга страна не бива да се подценяват свидетел-
ствата по този въпрос. Според Неофит Рилски планът на църквата се съставя след като се връщат монасите, 
изпратени с тази цел, и „призова се архитектоно (уста-башията) и даде му се плано (ресимо) на будущата 
церква, който беше предуготованъ“1066. Това сведение със сигурност сочи, че планът, или моделът на църква-
та, е изготвен в самия манастир, а не е дело на майстор Павел1067. А това пък налага мисълта за наличието на 
други „архитекти“ или „архитект“ вече сред монасите, който е съставил плана, базирайки се на сведенията, 
донесени от двамата „изкусни“ братя и при одобрението на цялото манастирско братство1068. В подкрепа на 
подобен извод могат да се приведат сведенията от словата на хаджи Агапий, който споменава, че игумен 
Йосиф е бил строител1069. Това се потвърждава от надписа върху гроба му, разположен в нартиката на църк-
вата, където е наречен „Строителят“1070, и още веднъж от надписа за обновяването на църквата „Св. Петър и 
Павел“ в метоха „Орлица“, където той е посочен като „ÁЬIÂШАГW МНОГОЛÝТНW ŃТРОИТЕЛť МОНАŃ-
1064 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 33.
1065 Неофит Рылец. Описание, 48.
1066 Пак там, 64.
1067 Вероятно тези данни от Неофит Рилски е имала предвид и Радкова, Р. Рилският, 62, когато казва направо, че Павел се съгласява с представе-
ния му от братството план и обещава да направи църквата. Подобни сведения дават още Лазаровъ, Н. Църквата, 37; Мавродинов, Н.  Изкуство-
то, 132; Дуйчев, И. Рилският, 361; Василиев, А. БВМ, 269. Това е в противовес на мнението на М. Коева, че композиционната идея за църквата и 
следователно нейният проект са дело на Павел, а монасите са донесли само плана, или с други думи, само сведения. Коева, М. Архитектурно, 8. 
Без да се основава на някакви сведения, М. Петрова смята, че Павел е представил на братството и „малък восъчен модел на църквата“. Петрова, 
М. Интерпретацията, 337.
1068 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 80; Василиев, А. БВМ, 269, смята, че именно тези двама братя са изготвили плана за църквата.
1069 Спространов, Е. Материали, 15.
1070 Радкова, Р. Рилският, 60. 

117. Графитно изображение от свода на Байракли джамия в Самоков, смятано за план на новия рилски католикон
118. Графити с имената на майсторите мазачи в Байракли джамия в Самоков
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ТЬIРŃКАГW ЗАÂÝЩАÂШАГW 1КРАШЕНЙЮ ŃЕМ1”. Следователно неговото активно участие не подлежи 
на съмнение и може да се предположи, че той е организирал цялата дейност със своите знания. Р. Радкова 
привежда подобни данни и за рилския монах Теодосий Джика1071. В словата на хаджи Агапий се съобщава, 
че той е бил 20 години манастирски таксидиот и 26 години епитроп и че е познавал отлично архитектурното 
изкуство, съдействайки за оформянето на плана още при изграждането на северозападното манастирско кри-
ло през 1817–1819 г.1072 Всъщност неговото участие е възможно само около съставянето на плана на църквата 
и съвети при изграждането ѝ като манастирски старей, тъй като след 1833 г. той е вече в напреднала възраст 
и не заема ръководно място в манастирската управа. Сред другите рилски монаси, евентуално взели учас-
тие в изграждането на църквата, трябва да се посочи също и отец Никифор, чиито архитектурни познания 
се потвърждават от факта, че по-късно, през 1846 г., той е отговорник за строежа на южното манастирско 
крило1073. Всички тези данни дават реално основание да се мисли, че авторите на проекта, или на модела на 
новата църква, са сред манастирското братство и несъмнено познават вида на старата Хрельова църква.

За съжаление обаче, няма ясни данни за характера на този предварително изготвен план или модел, пре-
доставен на майстор Павел за изпълнение1074. Единственото свидетелство, което се привежда в тази насока, 
е свързано с реставрацията на Байракли джамия в Самоков1075. През 1957 г. там е открито едно графитно 
изображение върху хастарната мазилка на стенописите по югоизточния свод. Според Н. Мушанов това е 
скица на първоначалния план на съборната църква в Рилския манастир, начертана върху мократа мазилка от 
някои от зографите, участвали в изписването на джамията1076. Единствената възможност това да е вярно е, 
ако някой любител на мистификациите приеме и абсурдната теза на А. Чилингиров, че „скицата“ е начерта-
на през 30-те години, по време на строежа на джамията, в който е участвал лично и майстор Павел1077. Тази 
хипотеза обаче не може да има никакви основания, защото се знае, че джамията е преустроена след 40-те 
години на века, а стенописите в нея са работени около 1845–1846 г.1078 Самият „чертеж“ пък носи черти от 

1071 Пак там. Авторката го обърква с проигумен Теодосий.
1072 Спространов, Е. Материали, 15.
1073 Бур, М. Към историята, 259. 
1074 Според А. Ангелов липсват всякакви данни за този план. Вж. Ангелов, А. Отечествен фронт от 17 януари 1984.
1075 За нея вж. Рошковска, А. Байракли джамия в Самоков. С., 1977; Топчиев, М. Джамиите в България. С., 1981; Татарлъ, И. Турски култови 
сгради и надписи в България. Благоевград, 2003.
1076 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 81, 86, бел. 32.
1077 Чилингиров, А. Едно строително ателие, 121, бел. 8.
1078 Колев, Б. Стенописната украса на жилищните и обществени сгради през Възраждането в Самоков. – ИИИИ, т. І, 1956, 123–124, според 
когото са работени от Йоан Иконописец. Според Рошковска, А. Захари Зограф. С., 1994, 20, Христо Йовев е работил в джамията около 1845 г. 

119. Рисунка на рилския католикон в ерминия от библиотеката на Рилския манастир. ХІХ в.
120. Схема на рилския католикон от Янко хаджи Агапиев. 1864
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средновековната архитектура, тъй като показва пространства, отделени чрез стени, което би могло да го 
сроди единствено със старата Хрельова църква, където е имало такова разпределение, но не и с предвари-
телен план на новия рилски католикон, в който няма подобно отграничаване на пространствата. Освен това 
датата на завършване на стенописите в джамията би трябвало да означава, че графитът върху хастарната 
мазилка е правен след като църквата в Рилския манастир е била вече отдавна завършена, а и почти изписана. 
При това положение е нелогично и безпредметно някой от зографите да е начертал първоначален план на 
вече готовото и доста променено архитектурно решение на рилската църква. Още един факт в тази посока 
е, че този графит се намира в другия край на джамията, а не до графита с имената Иван, Христо и Косто. 
Така става ясно, че не е задължително да има пряка връзка между чертежа и имената, ако те са на зографи-
те, водили разговор на едно място. Впрочем тази комбинация от имена трябва да е на зидаромазачите на 
джамията, а не на зографите Йоан Иконописец и Коста Вальов, защото имената съвпадат напълно с тези 
на мазачите на Димитър Христов и Захарий Зограф от Рилския манастир – Христо Самоковче, Иван и Кос-
то1079. Наличието на схемата на църквата пък показва, че евентуалният „разговор“ се е водил от тях, след 
като са работили в манастира, за да знаят как изглежда тя, т.е. най-рано през 40-те години на ХІХ в. И така 
този вариант за „предварителен план“ на църквата отпада, а самият графит е обща и леко неточна схема 
на вече построения рилски католикон, може би чертана за нагледност действително при някакъв разговор 
точно от мазачите, участвали по-рано в изписването на църквата. Има и два други стари примера, които 
представят схеми на новата църква. Тя се вижда като рисунка в ерминията на Върбан Коларов от 1863 г.,  
пазена в библиотеката на манастира1080, а план на църквата се намира и в описанието на Янко Агапиев, но 
предварителният план, даден на майстор Павел, остава в неизвестност.

Въпреки откъслечните данни, трябва да се предполага, че майстор Павел е изграждал новата църква по 
план, който е имал за основа Хрельовата църква. А вече при изпълнението на този замисъл редица свидетел-
ства показват, че „архитектонът“ въвежда промени дори и след спорове с братството. Това се потвърждава 
от един пасаж в описанието на Неофит Рилски, който казва, че братството е възложило работата на Павел с 
„несумнително уверение и даде му свобода да си покаже на тая църква всичкото свое изкуство (мурафет). Но 
тука като намери той искусний и остроумний архитектонъ по пространно поприще (стадионъ), разви полно 
всичкото свое изкуство, що можеше да покаже, и основа и воздвигна тая чудна церква“1081. Подобренията, 
за които свидетелства Неофит Рилски, са строително-конструктивни, а не архитектурно-композиционни1082, 
тъй като се уточнява, че майсторът е имал сериозни спорове с братството например за начина, по-който 
трябва да бъдат издигнати куполите в църквата и за тяхната тежест, но „като зема архитектонътъ всичката 
повинностъ на себе си и увери съ ясни доказателства братството, защо нема никаков страхъ отъ това нещо, 
согласиха ся и начнася делото“1083. Павел не е автор и на идеята в църквата да няма прегради между отделе-
нията, тъй като това е изрично засвидетелствано като предварително изискване на монасите1084.

След изложената теза е важно да се изтъкне водещата роля на манастирското братство при направата на 
църквата, непрекъснато подценявана в досегашните изследвания. Рилското братство е било силно обвързано 
със светогорските манастири и се е стремяло не само да им подражава, но и да надхвърли техните мащаби. 
Всички данни сочат, че архитектурните традиции в манастира, поне що се отнася до главната му църква, 
имат атонски произход, който в процеса на времето се превръща в собствена манастирска традиция. Пре-
красен пример за тази подмяна на произхода е пътят от преустроената явно по атонски образец в края на 
ХVIII в. Хрельова църква до превръщането ѝ в собствен манастирски модел, от който братството не желае да 
се откаже през 30-те години на ХIХ в. и който заради това става идеен първоизточник при изграждането на 
сегашния католикон на манастира. За конкретното архитектурно решение обаче отново са използвани архи-
тектурни сведения от атонските католикони. Така приемствеността между двете църкви донякъде може да се 
смята за приемственост между атонските архитектурно-строителни традиции от ХVIII и ХIХ в., преминали 
през видоизмененията на местната традиция в Рилския манастир.

Рошковска, А. Български майстори и паметници на исляма у нас. С., 2003, 48, 68 – тук обаче авторката смята, че планът приличал на този на 
Троянската главна църква! Чилингиров, А. Едно строително ателие, 123, бел. 12 – ги приписва на Захарий Зограф с абсурдни коментари.
1079 Имената им вж. у Анчева, В. Мазилките, 26.
1080 За ерминията вж. Мутафов, Е. Две съчинения за живописта от библиотеката на Рилския манастир. – ПРМ, бр. 4, 2004, 25–30. 
1081 Неофит Рылец. Описание, 64.
1082 За обратното мнение вж. трудовете на Коева, М. Паметници, и Архитектурно, където авторката разработва архитектурно-композиционния 
анализ на църквата.
1083 Неофит Рылец. Описание, 66–67 – там и по-подробно за проблема с издигането на куполите.
1084 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
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СТЕНОПИС

І. ИЗВОРИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Към изворите, касаещи стенописите от главната църква, трябва да се причислят почти всички историче-
ски сведения от периода на построяването и изписването ѝ (1834–1847). В това число влизат официалната 
манастирска кореспонденция, кондиката и частните писма на монасите, приписките, запазени по множество 
книги и ръкописи. Тук се включват и общите съчинения на някои видни историци и пътешественици, посе-
тили манастира по това време, както и по-късните публикации на рилски монаси. Сред тях на първо място по 
значение отново стои описанието на манастира, писано от Неофит Рилски. Там се срещат множество сведе-
ния, засягащи украсата на църквата и дори кратко описание на стенописните теми, намерили място в храма. 
Например Неофит споменава, че в католикона са изобразени „всичките митарства съ дяволете имъ, има 
всичките муки на грешните, има Адъ, има второ пришествие, има апокалипсисъ и други подобни, които са 
вънъ отъ рай, и затова и они всичките са вън отъ церквата изображени“1085. Основната цел на тези обра-
зи е да действат „потресно върху въображението на вярващата sancta simplicita“, както в края на ХІХ в.,  
отбелязва пък С. Бобчев1086. Подобен, но малко по-обширен преглед на стенописите в църквата е включен и 
в описанието на манастира, писано през 1864 г. от Янко Кочев от Чирпан, ученик на х. Агапий Рилски1087. 
Самият х. Агапий също споменава някои от изображенията в църквата още през 1855 г. в едно свое слово, 
предназначено за поклонниците. В него той оприличава църквата на рай и подканва поклонниците да разгле-
дат стенописите, като ги използва за визуален еквивалент на думите от своето слово1088.

След тези първоначални примери за начина, по който рилските монаси са възприемали функцията на 
стенописната програма в църквата, следват извори, в които са дадени конкретни описания и на някои от изо-
браженията. Руският учен В. Григорович пръв изброява имената на светците, изобразени в цял ръст от най-
долния регистър на дясната и лявата стена1089, а през 1855 г. С. Веркович отбелязва няколко от образите на 
сръбските светци, както и факта, че всички надписи са на славянски1090. Малко по-късно, през 1862 г., мана-
стирът е посетен от Дж. Макензи и А. Ърби, които са силно впечатлени от църквата и разказват, че отвън има 
изрисувана галерия, а вътре – красив иконостас, изработен от „резбари цинцари, които се занимават с тази 
работа в Турция“1091. Към края на века се появява изданието на К. Иречек „Княжество България“, където се 
посочват някои иконографски модели, използвани в църквата, които не особено коректно ще се прецитират 
често в по-нататъшната литература. К. Иречек е не само първият страничен на манастира автор, подчертал 
конкретната връзка в стенописите между Рилския манастир и Атон, но той е и първият изследовател, който 
посочва, че Стематографията на Хр. Жефарович, издадена във Виена през 1742 г.1092, е иконографският 
модел, използван при изобразяването на някои от светците в църквата1093.

От К. Иречек нататък рилският католикон е окончателно възприет като исторически паметник, а публи-
кациите, в които се говори за неговите стенописи, трябва да се причислят вече към сферата на историог-

1085 Неофит Рылец. Описание, 77–78.
1086 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 630; вж. и Икономов, Т. Тридневно пребивание в Рилский манастир. Русе, 1895, 45.
1087 Методиева, Л. Агапий Рылский, 250–252.
1088 Пак там, 131–140.
1089 Григорович, В. Очерк, 128.
1090 Велева, Д. Едно пътуване, 371. Веркович не е съвсем прав, тъй като два от ктиторските надписа са дадени в паралелен превод и на гръцки, а 
в наоса Захарий Зограф изписва някои сигнатури на същия език.
1091 Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 126.
1092 Явно се има предвид второто издание на Стематографията. За разликите между двете издания вж. Атанасов, П. Начало, 107.
1093 Иречек, К. Български дневник, т. І, 238; Иречек, К. Пътувания, 708–709.
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рафията. Прегледът на тези публикации е непосилна задача, тъй като изисква да бъде обобщено огромно 
количество литература, посветена на културното наследство на манастира, и в частност на стенописите в 
църквата. Защото по правило почти всички автори, пишещи за Рилския манастир, в крайна сметка достигат 
до коментар на главната му църква и макар понякога само с два-три реда, засягащи стенописите, предявяват 
своите претенции да бъдат включени в тази част. 

Затова тук не бива да се очаква изчерпателност, а само въвеждане на ред в представянето на публикациите 
и концентриране върху по-важните от тях. Този ред се определя най-вече от факта, че не съществува дори 
и един опит за монографично изследване на стенописите от църквата. За сметка на тази липса всички 
изследователи на възрожденското изкуство са отделяли внимание на католикона според своите интереси 
и възможности. Това предполага да се търсят данни за църквата преди всичко в общите изследвания на 
изкуството от периода и в публикациите, посветени на целия манастир. Първите коментари за стенописите 
на рилската църква могат да се намерят в книгите и статите на А. Протич и Б. Филов. В основното си 
съчинение братовчедът на Лора Каравелова намеква за евентуалното ползване на западноевропейски 
гравюри като модели за някои сцени в църквата1094, а в една своя статия свободно интерпретира историята 
на създаване на католикона и коментира атонския произход на неговата живопис1095. По същото време Б. 
Филов публикува подобни заключения за произхода на стенописите в църквата на Рилския манастир1096, а 
в обобщаващия си труд дава някои неточни данни за авторството на стенописите и разглежда възможните 
иконографски източници за тях1097. През 1926 г. Н. Додов прави списък на изображенията в църквата. Той 
разпределя образите в четири графи според тяхното предназначение, сюжет, брой и местоположение. На 
практика това е първият, а и последен опит да бъдат описани и идентифицирани стенописите, но тъй като 
не е публикуван, той не придобива популярност1098. От там нататък всеки обобщаващ труд, анализиращ ху-
дожествените аспекти на Българското възраждане, се спира и на някакъв проблем, засягащ стенописите от 
главната църква. Н. Мавродинов отделя на Рилския манастир специална глава в книгата си за възрожденско-
то изкуство, където обаче се занимава предимно с проблемите на архитектурата на църквата и съвсем накрат-
ко се спира върху нейните стенописи, коментирайки „интереса на рилските зографи изобщо към славянските 
светци“1099. По подобен начин подхожда към стенописите и М. Цончева, която ги разглежда единствено в 
контекста на „светското“ изкуство1100. Сходни като подход са някои съчинения на А. Божков1101, М. Бичев1102, 
Е. Лвова1103. Разбира се, всички тези автори имат принос в изследването на стенописите в църквата, но като 
цяло техните коментари са доста еднообразни и се ограничават с мнения за цялостния естетически облик на 
католикона, обединяват се около оценката за неговото водещо място в общия ансамбъл на риломанастирския 
комплекс и са изцяло единодушни за огромното му значение за възрожденското изкуство. Едва ли има какво 
друго да се каже за тях.

Във втората група изследвания, посветени на художествените богатства на самия манастир, могат да се 
намерят далеч по-важни и конкретни данни за стенописите от главната църква. Началото на този род публи-
кации се поставя още преди 60-те години на ХХ в.1104, но първият по-сериозен опит да се анализира целият 
манастир в художествено отношение е монографията на Х. Христов, Г. Стойков и К. Миятев. В нея личи не 
само промяна в тона на изследване, но и на проблемите, които се разискват, като в отделни обобщени раз-
дели се проследяват историята, архитектурата и паметниците на изкуството в обителта. Но и тук, в главата, 
посветена на стенописите, К. Миятев не отделя специално внимание на главната църква, а разглежда нейната 
стенна живопис в контекста на целия манастирски ансамбъл1105. Писана изцяло в духа на своето време, тази 
част не дава особено ценни сведения. Навсякъде в краткия текст авторът се опитва да подчертае „реалис-
тичните нововъведения“ в иконографските схеми в църквата и макар да посочва някои общи източници като 

1094 Протич, А. Денационализиране и възраждане, 514.
1095 Протич, А. Света гора и българското изкуство. – БПр., кн. 2, 1929, 249–276.
1096 Филов, Б. Значението на атонските манастири за българската църковна стенопис. – Отец Паисий, год. III, бр. 9 (1931).
1097 Филов, Б. Възраждане, 16–17, 25, смята, че Захарий Зограф не е участвал в изписването.
1098 Додов, Н. Рилският, 107–108.
1099 Мавродинов, Н. Изкуството, 195–203; Мавродинов, Н. Българското изкуство от 1820 до 1920. С., 1935; Мавродинов, Н. Новото българско 
изкуство. С., 1947; Мавродинов, Н. Връзките между руското и българското изкуство. С., 1953.
1100 Цончева, М. Българско възрожденско изкуство. Живопис и графика. С., 1962.
1101 Божков, А. Българската живопис. С., 1969.
1102 Бичев, М. История на Българското изобразително изкуство. С., 1976.
1103 Лвова, Е. Българско възрожденско изкуство. С., 1978.
1104 Например Климент Рилец. Рилският манастир, 7, който дава описание на някои от руските светци, намерили място в църквата.
1105 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 54–56.
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Русия, западните гравюри и други, целта му е отново да достигне до стиловите и пространствените разлики 
в стенописите от Възраждането и Средновековието. 

По хронология следва студията на един от най-изтъкнатите ни учени в този период – И. Дуйчев, който 
след своето историческо изследване на манастира публикува и наблюденията си върху изкуството от ком-
плекса1106. Въпреки че, изглежда, той е послужил като прототип за българския учен медиевист в романа „Ис-
торикът“ на Елизабет Костова, за съжаление, проучванията му върху изкуството на Рилската обител трябва 
да се определят като повърхностни. Следващите общи трудове върху Рилския манастир се появяват чак 
през 80-те години. Тук трябва да се спомене изданието на Л. Влахова и Е. Генова „24 стенописа от Рилския 
манастир“, излязло от печат в 1983 г., в което за първи път е направен по-професионален обобщаващ анализ 
на известните до този момент иконографски данни за стенописите от главната църква. Затова е неподходя-
що определянето на тази публикация като албум, тъй като тя може би е единственият опит да се прегледат 
иконографските програми на стенописите от възрожденските паметници в Рилския манастир. На главната 
църква са отделени три страници (12–14), в които наред с известните факти се изброяват по-голямата част 
от темите, намерили място в храма, и се посочват по-ранни паралели по отношение на някои цикли и сцени. 
Интересна и разнообразна като фактология е и монографията за Рилския манастир на М. Коева, преиздавана 
на няколко пъти1107. През 1997 г. излиза от печат богато илюстрираната книга за манастира на М. Енев1108, а 
отново М. Коева е редактор на сборника, посветен на Рилския манастир, публикуван през 2000 г. след дълго-
годишен престой в издателство1109. Малко по-късно се появява и книгата на Я. Янев, съдържаща някои нови 
документи и други интересни данни, свързани със стенописите от църквата1110. 

Сведения за стенописите се намират и в историческите съчинения, посветени на манастира. Тук най-
голям принос имат основният труд и статиите на Р. Радкова1111, а откъслечна, но важна информация дават А. 
Анчев1112, В. Анчева1113 и М. Бур1114.

Към библиографията се налага да се причислят и неизброимо множество от албуми, каталози, дипля-
ни и други материали, посветени на Рилския манастир. Но изнесените в тях данни са предимно на по-
пулярно ниво и често се повтарят, поради което те не са особено актуални. По-съществени се оказват 
доста изследвания, в които стенописите от рилския католикон не са в центъра на внимание, но косвено 
става въпрос за тях. На първо място е необходимо да се споменат редица статии и студии, посветени на 
самоковските зографи, изписали стенописите в главната църква1115. Сред тях най-много са публикации-
те за творчеството на Захарий Зограф1116. Не по-маловажни са и проучванията за другите зографи, взели 
участие в изписването на църквата – тези за Коста Вальов1117, Йоан Иконописец1118, Димитър Христов1119 и  

1106 Дуйчев, И. Рилският манастир. Историческо минало.
1107 Коева, М. Рилский монастырь – Болгария. С., 1989; Коева, М. Рилският манастир. С., 1995, 2003, 2007 – преработени издания.
1108 Енев, М. Рилският.
1109 Рилският манастир. С., 2000, с литература.
1110 Янев, Я. Рилският манастир.
1111 Радкова, Р. Рилският; Радкова, Р. Тефтер, 128–145; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 201–217.
1112 Анчев, А. Рилският, 50–53.
1113 Анчева, В. Върху някои нови данни, 39–44.
1114 Бур, М. Към историята, 227–261. 
1115 Общо за тях вж. Генова, Е. Второто поколение, с цитираната литература.
1116 Захариев, В. Захарий, 71–79 – за главната църква; Василиев, А. Захари Зограф по случай 85 години от смъртта му. – Зора от 26.6.1938; Ва-
силиев, А. Стенописите на Захари Зограф в светогорския манастир Лавра. – ИИИИ, кн. І, 1956, 33–94; Иванов, В. Захари Зограф по случай 
130 години от рождението му. – Последни новини от 8.9.1940; Божков, А. Захари Зограф – българинът от Самоков. – Изкуство, бр. 1, 1971, 
3–12; Москова, С. За първите стенописи и две непубликувани икони на Захари Зограф. – Изкуство, бр. 9, 1980, 26–33; Москова, С. Зографии 
Захариеви у Филибе. Пловдив, 2002; Пандурски, В. Захари Зограф. – ЦВ, бр. 44, 1960, 3–5; Рошковска, А. Захари Зограф. С., 1994; Шмиргела, 
Н. Непознатият Захари Зограф. – Изкуство, бр. 2, 1964, 21–24; Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф (НАИМ № 11) – съдържание и 
приложение. – ПИ, бр. 4, 2010, 9–14; Митрева, Н., Л. Николов. Захарий Христович Зограф (1810–1853). Галерия самоковски художници. ИМ – 
Самоков, 2010; Соколова, Д. Захари Зограф 1810–1853 (каталог от ретроспективна изложба). С., 2010; Мирчева, М. Захарий Зограф (1810–1853). 
Биобиблиография. Самоков, 2010. 
1117 Захариев, В. Костадин Петрович. – Зора от 1.11.1938; Иванова, Б. Приносът на самоковските зографи в Рилския манастир. – Изкуство, бр. 
21, 1995, 7–12; Иванова, Б. Опит за атрибуция на двоен рисунков портрет от графичния архив на Захарий Зограф. – МУЗИ, бр. 1, 1996, 20–23; 
Генова, Е. Софийските манастири през Възраждането и самоковският зограф Костадин Вальов. – ПРМ, бр. 1, 2004, 23–34.
1118 Михайлов, Г. Иван Николов Образописец. – ДК, кн. 9, 1979, 12–20; Попова, Е. Икони от Йоан Николов-Иконописец в Царибродско. – ПРМ, 
бр. 3, 2004, 21–26.
1119 Динова-Русева, В. Първомайсторът Димитър Зограф от Самоков. – Изкуство, бр. 3, 1988, 30–36, 43; Попова, Е. Иконите на Димитар Хри-
стов во Македониjа. – ЗСУ, 3, 2001, 216–217; Генова, Е. Димитър Зограф – атрибуция на неизвестни творби. – В: Сборник доклади от Между-
народна научна конференция „Манастирската култура на Балканите“. По случай 230 години от основаването на Девическия манастир „Покров 
Богородичен“ в Самоков. С., 2003, 227–233; Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов зограф от Самоков. С., 2007; Гергова, И. Сметководни-
ят тефтер, 272–306; Поповска-Коробар, В. Бележки за неизвестни икони, 44–50.
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Станислав Доспевски1120, както и литературата за Димитър Молеров от Банско1121, изписал част от иконите в 
църквата. Тук трябва да се прибавят и публикациите на Е. Бакалова1122, Е. Генова1123, И. Гергова1124, Е. Попо-
ва1125, С. Доспевски1126, Н. Дилевски1127, В. Захариев1128, Н. Мавродинов1129, К. Миятев1130, Л. Прашков1131 и Х. 
Темелски1132, Корпусът на стенописите от ХVІІІ в. в България1133 и книгата, посветена на самоковския женски 
манастир „Покров Богородичен“1134, които също дават полезна информация, съотнасяща се по един или друг 
начин със стенописите от църквата.

Макар и малобройна, следващата група публикации е от най-съществено значение, тъй като включва 
изследвания, в които се проучва някакъв конкретен проблем, засягащ стенописите от католикона на Рил-
ския манастир. Трудовете на А. Василиев все още имат принос в това отношение1135, като особено важна 
е разработката му върху социалните и патриотичните теми в българското изкуство най-малкото защото е 
първа от такъв характер в нашата литература. В тази книга авторът се спира върху някои теми и цикли от 
нартиката на главната църква, въвеждайки ги на практика в научно обращение. За проучването на стенопи-
сите са основополагащи и студиите на В. Захариев1136, Т. Матакиева1137, Е. Генова, Л. Влахова и А. Шарен-
ков1138, статиите на Е. Генова1139, Л. Каравелов1140, И. Гергова1141, Р. Русева1142, С. Тъпанов1143, трудовете на  

1120 Божков, А. Непубликувани творби на Станислав Доспевски. – Изкуство, бр. 6, 1974, 24–29; Захариев, В. Станислав Доспевски; Каталог 
„Юбилейна изложба Станислав Доспевски 23 март – 30 април 2000 г.“, автор на текста и съставител Д. Соколова; Соколова, Д. Рисунките на 
Доспевски, 23–37; Рошковска, А. Станислав Доспевски. С., 1994.
1121 Молеров, Д. Г. Иконопис в Банско. – ИЕМ, г. ІІІ, кн. І и ІІ, 1923; Захариев, В. Разложката живописна школа. – Миръ, бр. 11135 от 4.09.1937; 
Бански художествен център. С., 1985; Енев, М. Банско. Духовно средище през вековете. С., 2002; Гергова, И. Принос към проучването на 
творчеството на банския зограф Димитър Молеров. – МПр, бр. 4, 1997, 93–99.
1122 Бакалова, Е. Към интерпретацията, 146–153; Бакалова, Е. Апокалипсисът в църквата „Св. Йоан Предтеча“ в с. Бистрица, Благоевград-
ско. – ПИ, бр. 1, 1999, 30–38; Бакалова, Е. Житиjни циклус светога Саве, 489–494; Бакалова, Е. Ars Moriendi. – Във: В памет на Петър Динеков. 
Традиция. Приемственост. Новаторство. С., 2001, 448–458; Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 193–228.
1123 Генова, Е. Непознатият Тома Вишанов-Молера и модернизацията на православната живопис. – ПИ, бр. 2, 1995, 4–17; Генова, Е. Новоот-
крити творби, 22–28; Генова, Е. Църквата при гроба, 133–146; Генова, Е. Паралели, 309–325; Генова, Е. Култът към мощите, 33–41.
1124 Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар, 467–475; Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин „Софийски“ в България. – ПИ, бр. 4, 2000, 
10–18; Гергова, И. Култове; Гергова, И. Ковчегът с мощите на св. Йоан Рилски. – ИИМБ, т. ІV, Благоевград, 2005, 60–73. 
1125 Попова, Е. Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. – Изкуство, бр. 9–10, 1990, 34–42; Попова, Е. Реинтерпретации на чудотворна-
та икона на св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на ХVІІІ–ХІХ век. – ПИ, бр. 4, 1998, 32–41; Попова, Е. Праотец Ной – култ, 
икони, апокрифи (ХVІІІ–ХІХ в.). – ПИ, бр. 4, 2000, 46–52.
1126 Доспевски, С. Архив. Из родословното дърво на Христо Димитров, основател на Самоковската живописна школа. – ПИ, бр. 2, 1993, 51–55.
1127 Дилевски, Н. Три изображения на български светци въ единъ софийски манастиръ. – Родина, кн. 2, 1940, 119–137; Дилевски, Н. Материали 
из историята на иконографията на Българското възраждане. – ИИИИ, кн. 3, 1960; Дылевский, Н. Рыльский монастырь.
1128 Захариев, В. Връзки между град Битоля; Захариев, В. Рилският манастир – вечен олтар на българите. – Зора от 22.04.1944; Захариев, В. 
Самоковската живописна школа. – Самоковска комуна, бр. 16–727 от 20 април 1963 – до бр. 22731 от 1 юни 1963; Захариев, В. Първото наше, 
155–193; Захариев, В. Самоков и неговите стари майстори. – Септември, бр. 99 от 19.08.1965; Захариев, В. 150 години от смъртта на Христо 
Димитров, основоположника на самоковската живописна школа. – Народна култура, бр. 27 (650), 5. 06. 1969, както и неговият архив – ЦДА ф. 
1510, оп. 1.
1129 Мавродинов, Н. Един художествен център на Възраждането – Самоковъ. – Самоковъ от 5.10.1940, препечатано във в. Литературни новини, 
бр. от 15.11.1943.
1130 Миятев, К. Съкровищницата на Рилския манастир, 314–362.
1131 Прашков, Л. Един стенописен цикъл от житието на Йоан Рилски. – ТКШ, 1974, 429–443.
1132 Темелски, Х. Църкви и манастири в Самоков и Самоковско. – ДК, кн. 12, 1993, 11–23; Темелски, Х. Самоков през Възраждането.
1133 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус.
1134 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир.
1135 Василиев, А. Ктиторски портрети; Василиев, А. БВМ; Василиев, А. Тома Вишанов-Молера. С., 1969; Василиев, А. Социални и патриотич-
ни теми в старото българско изкуство. С., 1973; Василиев, А. Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987.
1136 Захариев, В. Договор за изписване на олтара на Рилския манастир през 1841 година. – Зора от 21.10.1936.
1137 Матакиева, Т. Образът на св. Иван Рилски, 87–116; Матакиева, Т. За някои образи на св. Иван Рилски в Русия. – ДК, кн. 12, 1979, 9–30; Мата-
киева, Т. Иван Рилски и търновските, 5–15; Матакиева, Т. Българският, 196–210; Матакиева, Т.  Новооткрити творби на самоковски живописци 
от експедиции на НИМ и нови постъпления във фонда. – Изкуство, бр. 7, 1982, 36–43; Матакиева, Т. Житие, 8–21; Матакиева, Т. Образът на 
българския светец Иван Рилски, 230–237.
1138 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14–28.
1139 Генова, Е. Модели и пътища, 45–74; Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“ в живописта на самоковските зографи. – Във: В памет на 
Петър Динеков. Традиция. Приемственост. Новаторство. С., 2001, 492–508; Генова, Е. Символът на вярата в българската църковна живопис от 
ХІХ век (Текст и изображение). – ПИ, бр. 4, 2007, 26–33.
1140 Каравелов, Л. Кои Догановци са изобразени на рилските ктиторски портрети. – Изкуство, бр. 8, 1971, 47–49.
1141 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични в стенописите на риломанастирския католикон. – ПИ, бр. 4, 2007, 20–25; Гергова, И. Сцената 
„Смъртта на праведника“ в стенописите на главната църква в Рилския манастир. – В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние 
и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 150–155.
1142 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса в българското църковно изкуство. – ПИ, бр. 3, 1998, 40–49.
1143 Тъпанов, С. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“ в Рилския манастир. 
– ПИ, бр. 4, 2010, 15–17. 
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Е. Попова1144 и А. Божков1145, специално първият том на книгата му „Българска историческа живопис“, из-
лязла от печат в 1972 г., където на стенописите от рилската църква е отделено подобаващо място. Макар че 
обобщаващият характер на труда не е позволил пространни коментари, тук се срещат някои важни данни за 
подреждането и състава на светците в рилската църква, както и паралели за тях в късните манастирски сте-
нописи от Света гора. В няколко свои статии Божков доразвива тези свои идеи1146 и заедно с А. Василиев ги 
публикува в общия им труд, посветен на светогорския манастир Зограф1147.

Разбира се, посочените публикации не могат да дадат пълна представа за съществуващите данни, засягащи 
стенописите в главната църква на Рилския манастир. В много други книги се срещат допълнителни податки, 
но често те са изолирани, несистематични или повтарящи се, като засягат предимно главните проблеми, 
ангажирали винаги вниманието на изследователите – стил и атрибуция. Тези два аспекта на изследване са 
централни и за голяма част от посочените вече издания. От тях авторите предпочитат определено първия1148, 
макар че на практика проблемите на атрибуцията се третират далеч по-сериозно1149. По принцип това се 
дължи на специфичността при извършването на т.нар. стилов анализ спрямо възрожденската стенопис. 
Усиленото търсене на „преджанрови“ и реалистични нюанси в стенописите на църквата е изолирало в 
голяма степен стиловото проучване на паметника от характерните за медиевистиката негови варианти. 
Тази отминала, за щастие, специфичност на българската изкуствоведска литература все пак пречи да се 
използват днес евентуалните приноси на стиловия анализ за цялостното проучване на стенописите. В този 
контекст най-характерни са множеството статии и монографии, посветени на творчеството на зографите, 
работили в главната църква на манастира, които не могат да бъдат в голяма помощ при проучването нито на 
атрибуционния, нито на иконографския материал, тъй като изследователите рядко се стремят да посочват 
данни от подобно естество, а когато го правят, те понякога грешат в своите атрибуции и по правило са 
скептични към съществуването на иконографска програма във възрожденската стенопис, отнасяйки този 
възглед и към рилската църква1150.

Въпреки това изброената литература е достатъчна основа за цялостно изследване на стенописите от като-
ликона. Изключение прави иконографската програма на стенописите, която е най-слабо разработена от раз-
личните аспекти на проучване на стенописите в католикона. Тук на помощ идват някои други изследвания, 
предимно от чужди автори, които дават възможност да се попълнят част от липсващите сведения. Това са 
публикации, които разглеждат разнообразни проблеми на изкуството през ХVIII и ХIХ в. в някои съседни 
страни. Най-често главната църква на Рилския манастир се споменава в трудовете на някои сръбски изкус-
твоведи, където стенописите се определят като краен етап на общобалканското изкуство през ХVIII и ХIХ в.  
Тук трябва да се споменат книгите на Д. Медакович „Путеви српског барока“, издадена в Белград през 1971 г.,  
„Трагом српског барока“ – Нови Сад, 1976, и „Барок код срба“ – Белград, 1988, където могат да се намерят 
важни данни за развитието на култа към южнославянските светци в късните времена, и в частност тяхното 
изобразяване в западната част на рилската главна църква. От съществено значение са и статията на Бр. Ива-
нич за Митарствата на душата1151, в която също се коментира стенописният пример в нартиката на католи-
кона в Рилския манастир, както и тази на Е. Андреевска, посветена на зографите от Крушево, един от които 
– Михаил, е правил пробно сцената „Успение на св. Йоан Рилски“ в главната църква на Рилския манастир1152. 
За влиянието на идеите на Просвещението върху функцията и иконографията на религиозните сюжети през 
ХVІІІ в. са важни трудовете на М. Тимотиевич1153, a за иконографските модели, използвани от самоковските 

1144 Попова, Е. Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. – ПИ, бр. 3, 2001, 3–10; Попова, Е. Зографът Христо Димитров; 
Попова, Е. Самоковски икони в селата из Царибродско. – В: Ниш и Византиjа. Зборник радова ІІІ, Ниш, 2005, 377–383.
1145 Божков, А. Български приноси в европейската цивилизация. С., 1994; Божков, А. Цикъл, посветен на Апокалипсиса в централната църква на 
манастира Зограф. – В: СОЗ, т. I, 1995, 143–153.
1146 Например Божков, А. За началото на Българското Възраждане и ролята на националните образи в обновителните процеси. – Изкуство, бр. 
10, 1979, 2–8.
1147 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство.
1148 Публикациите, в които по един или друг повод се прави анализ на стила на стенописите, са изключително много. Към тях могат да се включат 
почти всички общи съчинения, като най-характерен пример са тези на Н. Мавродинов и М. Цончева.
1149 За този аспект вж. най-вече Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания.
1150 Добър пример за подобно отношение е мнението на М. Коева, според която стенописите спазват само формално изискванията на каноничното 
съдържание – Коева, М. Рилският, 60.
1151 Иванич, Б. Чин биваjеми на разлучениjе души от тела у св. Софиjи у Охриду. – ЗЛУ, 26 (1990), 47–86.
1152 Андреевска, J. Крушевски зографи-иконописци и њихово место у уметности Македониjе ХIХ век. – ЗЛУ, 26 (1990), 287–298.
1153 Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника у Српскоj барокноj уметности. – ЗЛУ, 25 (1989), 95–133; Тимотиjевић, М. Иконографиjа 
парабола у српском барокном сликарству и украjински проповеднички зборници. – ЗЛУ, 26 (1990), 159–188.
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зографи, от първостепенно значение са изданията, посветени на книжната графика1154.
Разбира се, тук не могат да се изброят всички съществуващи сведения за стенописите от рилския като-

ликон, които са налични в отделните публикации, защото литературата, свързана с тях, вероятно изобщо 
не може да бъде изчерпана. Посочените издания са само по-важната част от съществуващите изследвания, 
които са посочени в библиографския каталог в края на книгата.

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТОЛИКОНА В КОНТЕКСТА НА 
ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНОПИСНАТА ПРОГРАМА

 
Първата половина на ХIХ в. е свързана с най-съществените промени в Османската империя. След Од-

ринския мир (1829), довел до автономността на Влашко, Молдова, Сърбия и Гърция, необходимостта от 
реформи, стопанско развитие и централизиране на властта става крайно належаща и се очертава като един-
ствения път за оцеляване на многовековната империя1155. Важно значение в осъществяването на промените 
придобива Гюлханският хатишериф (1839)1156, изготвен с активното участие на европейската дипломация, 
която по това време предпочита целостта на Османската империя пред пъстрото множество на балкански-
те държави1157. Този документ е отправната точка за интегриране на империята в европейското търговско 
стопанство и е свързан със засилената дипломатическа дейност на западноевропейските държави, целящи 
намаляване на руското влияние на Балканите. Затова и реформите на Махмуд ІІ са напълно подкрепени от 
европейските сили1158. Европеизирането на държавата благоприятства изключително много реформите в со-
циалната структура на обществото. Този процес започва още през ХVІІІ в., когато се забелязват първите про-
мени в манталитета, оформя се търговската буржоазия, а на Балканите се усещат повеите на Просвещението. 
Нагледен пример за това са пловдивските търговски къщи, които организират свои филиали в Амстердам, 
Лайпциг, Виена, Букурещ, Цариград и Одеса1159. Но истинският преврат в общественото мислене се извърш-
ва в първата половина на ХІХ в., когато само за 40 години от началото на века навсякъде се появяват патри-
отично настроени търговци, учители и духовни лица, възникват няколко български училища и се отпечатват 
немалко български книги1160. Същевременно буржоазната класа стабилизира своите позиции чрез икономи-
чески договори с турското правителство. Тази водеща прослойка трябва да изрази не само нарасналите си 
материални възможности, но и в контекста на зараждащия се национален въпрос да посочи своята етническа 
принадлежност и традиции1161. По същото време едва ли има по-подходяща почва за това от религията. На-
пример при обиколката си из България през 1837 г. Махмуд ІІ специално се интересува дали християнските 
църкви имат нужда от поправки1162. Този интерес, предшестван от Танзимата (1829), след който из всички 
краища на земите се изграждат и поправят множество църкви, е показателен за новите цели на турското пра-
вителство, желаещо да спечели доверието на християнското население. Затова не е случайно, че до 1840 г.  
публикуваните български книги са предимно с религиозно съдържание1163. По-голямата верска свобода, за-
ложена в Хатишерифа, води до окончателното превръщане на православната религия в заместител на по-
литическата независимост, в образ на националната идентичност1164. Така религията се явява средоточие на 
всичко онова, по което православният българин може да се идентифицира като такъв, въплъщавайки в себе 
си общия език, обичаи и култура1165. По-късно този процес ще провокира мисълта за отхвърляне на господ-

1154 Гравюра Греческого мира в московских собраниях. Москва, 1997; Давидов, Д. Српска графика ХVІІІ века. Београд, 1978; Давидов, Д. Хи-
ландарска графика. Београд, 1990; Давидов, Д. Светогорска графика. Београд, 2004; Mylonas, P. Athos and its monastic institutions throught old 
engravings and other works of art. Athens, 1963; Papastratos, D. Paper Icons. Greek Orthodox Religious Engravings 1665–1899. Vol. І–II. Athens, 1990.
1155 Подробно вж. Димитров, С., К. Манчев. История на балканските народи. С., 1974.
1156 Неофит Рилски е превел този документ. Радкова, Р. Неофит Рилски, 179; Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 17. По неговия превод Хатише-
рифът е четен на самоковските чорбаджии от Николай Тонджар. Вж. Арсений. Принос, 115–117.
1157 Кил, М. Изкуство и общество, ix.
1158 Снегаров, И. Българските земи през погледа на чужди пътешественици (1828–1853). С., 1997, 11–16.
1159 Снегаров, И. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. Сб. БАН, кн. ХІ–2, 1949, 200, 319; Кил, М. Изкуство и общество, xi.
1160 Иречек, К. История на българите, 514.
1161 По въпроса вж. Маркова, З. Църковната власт, 195.
1162 Снегаров, И. Българските земи, 84–85.
1163 Иречек, К. История на българите, 534. За промените в книгопечатането и литературата през 40-те вж. Радкова, Р. Неофит Рилски, 156.
1164 Този процес е заложен още от Средновековието. Вж. Кацунов, В. Църква и народностно самосъзнание на българите. – В: Българската църква 
през вековете. С., 2003, 101–113.
1165 Георгиева, Ц. Етноинтегрираща функция на култовете на българските светци в периода на османското владичество. – БЕ, бр. 1, 1984, 3–12.
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ството на гръцкия клир и обявяването на самостоятелна българска църква, но през 30-те и 40-те години на 
ХІХ в. той е все още в начален етап и води първо до социализиране на религиозните институции. Една от 
тях е промяната в традиционното ежедневие на манастирите, които по принцип са най-авторитетните и прес-
тижни църковни средища по това време1166. Още от началото на османското владичество липсата на могъщи 
меценати и на държавна протекция кара манастирите да скъсат с традиционната си изолация и да либера-
лизират своето отношение към останалия свят. Постепенно техният вътрешен живот се излага на показ, а 
вратите им се отварят за светско присъствие, което осигурява притока на дарения, гарантиращи оцеляването 
и благоденствието им1167. Те стават едновременно религиозни, обществени и донякъде национални центрове. 
Техните католикони са вече не само първата по значение култова сграда, в която се събира цялото братство, 
но и най-посещаваното и популярно място в манастирите за всички поклонници. Така Църквата, в лицето на 
манастирите, която още от Средновековието е пазител на етноса, остава такава и през Възраждането, като 
едновременно се превръща и в институция, представяща формиращото се модерно общество1168.

Рилският манастир е може би най-яркият пример за тези процеси. След почти непрекъснато деветвековно 
съществуване през ХІХ в. той се превръща в най-големия и най-известния манастир в българските земи, а 
присъствието на мощите на св. Йоан Рилски и чудотворната икона на Богородица му отреждат място наравно 
със светогорските манастири и Божи гроб. Именно в такъв център занаятчиите и търговците биха искали 
да оставят траен спомен за себе си, добивайки допълнителна почит и известност чрез ктиторските надписи 
и портрети, подражавайки на практиката на аристокрацията от Средновековието. Рилските монаси също 
осъзнават значението на манастира и главната църква като място, в което народът има възможност да се съ-
бере, да слуша проповедите и да му се въздейства с богослужение на роден език1169. Затова е изключително 
важно да се подчертае двойното предназначение на новия католикон, когато се разглежда неговата стенопис-
на програма. Напълно в духа на времето той може да се причисли към типа на обществените манастирски 
църкви, строени със средства на високопоставени и заможни личности1170. Стенописите в този тип църкви 
са репрезентативни и отразяват естетическите вкусове на обществото. В същото време това е и манастирски 
католикон с характерните теми и цикли и тяхното усложнено догматично тълкуване. Католиконът е едно от 
най-популярните и често посещавани места в манастира. Поради това той е трябвало да бъде съобразен и с 
нарасналите нужди от обреди и ритуали, които да задоволят увеличения брой на посетителите му. За тази 
цел в архитектурното решение на католикона са включени странични параклиси и външна галерия. В тях са 
се извършвали допълнителни ритуали като панихиди, опела, различни литании и др. Като цяло те са улес-
нявали богослужението, извършвано в църквата, и в същото време са концентрирали почти всички същест-
вени манастирски ритуали на едно място, където в празнични дни ще се съберат цялото братство и всички 
поклонници. Както свидетелстват изворите, в главната църква се е служела литургия в неделя, на големите и 
малките празници, когато има полиелей и славословие1171, дори и през зимата1172. В останалите дни литургии-
те са се извършвали поред в четирите параклиса в манастирската сграда, в петък – в параклиса на Хрельовата 
кула, и в събота – в църквата при гроба на Йоан Рилски1173. Останалото църковно правило се е извършвало 
винаги в главната църква1174. 

По този начин католиконът представлява сбор от ритуални пространства с конкретно предназначение, 
смисъл и функция, които се определят от църковните служби, т.е. зависят едновременно от тайнствата, обре-
дите и от последованията на денонощния кръг. Освен това ритуалните пространства са свързани и със спе-
цифичните служби, извършвани в манастира на патронните му празници, на Рождество Богородично и през 

1166 Тодорова, О. Православната църква и българите, 136.
1167 Тодорова, О. Православната църква в българското социално пространство през ранните столетия на османското владичество. – В: Бъл-
гарската църква през вековете. С., 2003, 126.
1168 Манолова-Николова, Н. Православната църква в живота на възрожденския българин. – В: Българската църква през вековете. С., 2003, 177.
1169 Радкова, Р. Рилският, 49.
1170 Миятев, К. Декоративната система на българската стенопис. – В: Сборник в чест на Васил Златарски. С., 1925, 135–149.
1171 Методиева, Л. Агапий Рылский, 260; Неофит Рылец. Описание, 116. Според Климент Рилец в по-старо време богослужението се е извършвало 
винаги в главната църква. Вж. Климент Рилец. Принос към биографията, кн. 6, 181.
1172 Климент Рилец. Сградите около Рилския манастир, 17.
1173 В понеделник в „Св. Архангели“, вторник – „Св. Йоан Предтеча“, сряда – „Св. Сава и Симеон Сръбски“, четвъртък – „Св. Йоан Богослов“. 
Неофит Рылец. Описание, 116. В края на ХІХ в. в четирите параклиса са се извършвали вече само частни литургии по желание на посетителите, 
а в останалите случаи се е служило в църквата и страничните ѝ параклиси. Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 618. Тази практика се е запазила и до 
средата на ХХ в., като в понеделник, сряда и петък се е служило в параклиса „Св. Йоан Рилски“, а в останалите дни, без неделя, в другия парак-
лис. След това литургията се е извършвала само в главната църква. Климент Рилец. Обитателите, 18.
1174 Неофит Рылец. Описание, 83.
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Страстната седмица. Така всяко пространство в манастирската църква е замислено с някаква практическа цел. 
Параклисът, посветен на св. Йоан Рилски, е имал възпоменателни функции, които след 5 септември 1943 г.,  
когато в него е поставен ковчегът с тленните останки на цар Борис III1175, остават символични. Оттогава вед-
нъж годишно в параклиса се извършва панихида за царя и той не е ритуално действащ през останалото време 
на годината. В параклиса, посветен на св. Николай Мирликийски, се изпълняват требните служби, предназ-
начени както за светски лица, така и за монаси. Там се извършват елеосвещения, опела, панихиди и др.1176 
Според изворите двата параклиса са изпълнявали и ролята на „женско отделение“ по време на богослуже-
нието1177. В олтара на църквата се извършва най-сакралната част от църковната служба – Светата евхаристия. 
Средната част на храма, или т.нар. наос, е свързан най-вече с богослужебните последования от денонощния 
кръг. Те се отслужват по манастирския типик. Ритуалното пространство, което е най-силно свързано със спе-
цифичните служби, изпълнявани в манастира, е външната галерия. По принцип в празнични вечери в нея се 
извършва лития, но в Рилския манастир тя е предназначена и за някои други ритуали, обвързани с празнич-
ното богослужение. Най-важният от тях е изнасянето на Богородичната чудотворна икона на Велик водосвет 
(1 август) и на Светлия петък след Страстната седмица. Иконата е поставена на отделен проскинитарий, 
разположен в средата на наоса, до параклиса „Св. Никола“, и в обикновени дни е обект на непрекъснато по-
клонение от страна на миряните. При извършване на процесията иконата се изнася тържествено в нартиката 
в присъствието на клира и поклонниците и се поставя на прозореца, вдясно от главния вход, непосредствено 
до фиалата в югозападния ъгъл на галерията1178. Този ритуал оказва влияние върху иконографската програма 
на стенописите както вътре около обичайното място на иконата, така и вън, около фиалата. И в двата случая 
обаче практическото предназначение на иконата е в услуга преди всичко на миряните, които се ползват от 
нейните чудотворни свойства чрез частна или монашеска молитва и докосване до реликвата. 

Този пример насочва към най-характерната отличителна черта на богослужението в Рилския манастир. 
По време на специфичните местни ритуали се предвижда и ползата, която миряните могат да извлекат от 
конкретното свещенодействие. Това предназначение е резултат именно от отварянето на манастирското 
средище за светско присъствие. Нещо повече, за разлика от атонските манастири по това време, където 
ритуалите и сакралните предмети са не по-малко поставени в услуга на поклонниците, в Рилския манастир 
такива служения и реликви са достъпни за всички миряни без разлика на пол и възраст. На тази „отвореност“ 
се основава и непрекъснато увеличаващата се популярност на манастира през ХIХ в.

Видяна в такъв контекст, манастирската църква отразява двете най-важни промени в православното хрис-
тиянство през ХIХ в. А те са свързани с ангажирането на монашеството със социалните проблеми на времето 
и с подчертаните религиозни пристрастия, които изпитва светското общество. Затова и църквата е предста-
вителна за епохата като цяло, а не само за монашеския кръг или пък за вкуса на светските ктитори. Добър 
пример в това отношение са личностите на двама от най-важните участници в построяването и изписването 
на главната църква – отец Неофит Рилски и ефорът на манастира по това време – Вълко Тодорович Чалъков. 
Първият е монах, но е и един от най-активните и известни обществени дейци на Българското възраждане, а 
вторият е богат пловдивски търговец, който неведнъж си е позволявал в своите писма да поучава манастир-
ското братство в скромен и праведен монашески живот1179.

Взаимодействието между „религиозно“ и „светско“, характерно за епохата, може да бъде видяно в рилската 
църква и проследено в идейния замисъл на стенописите ѝ. Иконографската програма е доста усложнена 
поради допълнителните идеи и функции, които е трябвало да намерят израз в декорацията. Тя зависи вече 
не само от духа на времето, монашеската среда, образованието на поръчителите, връзките с традицията, 
но и от степента на отвореност спрямо съвременните влияния. Всичко това наистина е определило избора 
и подреждането на сцените и циклите, но за да се достигне до него, е нужно първо да се изгради известна 
представа за отношенията между монасите, светските ктитори и зографите, изписали църквата.

1175 На тази дата след упокойна служба ковчегът е зазидан в гробницата, разположена в средата на параклиса. Вж. Захариев, В. Параклисът – 
царска гробница въ Рилския манастир. Доклад, ръкопис от архива на В. Захариев – ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 251, л. 16. За погребението вж. и 
Бахчовански, Т. Светата Рилска обител. Вечното жилище на Царя-обединител. Пловдив, 1943.
1176 Вж. Требник. Москва, 1845.
1177 Методиева, Л. Агапий Рылский, 249.
1178 Данни за този ритуал вж. у Неофит Рылец. Описание, 94.
1179 За тези писма вж. Радкова, Р. Рилският, 76.
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ІІІ. ЗОГРАФИ. КТИТОРИ. МОНАСИ 

1. Зографи, участвали в изписването на църквата

С изключение на надписа, оставен от Захарий Христов, доскоро не бяха известни други подписи на 
зографите, работили в католикона на Рилския манастир1180. Това е възпрепятствало първите изследователи 
на стенописите не само да идентифицират местата в църквата, изписани от различните майстори, но и да 
определят точно кои от тях са взели участие в това грандиозно начинание1181. Липсата на сигурни исторически 
сведения1182 допълнително е утежнявала изясняването на проблема и до днес той все още не е окончателно 
разрешен, предизвиквайки непрестанна полемика в научните среди. До 80-те години на миналия век всички 
специалисти смятаха, че майсторите, взели участие в създаването на най-представителния възрожденски 
стенописен паметник, произхождат съответно от двата най-важни художествени центъра в близост до 
манастира – Самоков и Банско. Въз основа на погрешно тълкуване на запазените извори и на невнимателни 
стилови атрибуции се предполагаше, че банскалиите Димитър Молеров и синът му Симеон са работили 
в параклисите „Св. Никола“ и „Св. Йоан Рилски“1183, а самоковци, сред които от различни източници са 
известни имената на Йоан Иконописец, Коста Вальов, братята Димитър и Захарий Христови, както и сина на 
Димитър – Зафир, са изписали останалата част от църквата. През 1986 г. обаче Е. Генова, Л. Влахова и А. Ша-
ренков убедително доказаха, че стенописите в параклисите са изпълнени само от зографи, принадлежащи 
към Самоковската школа1184. Следователно участието на Димитър Молеров и сина му Симеон в изписването 
на църквата трябва да бъде отхвърлено, след като те не са работили в двата параклиса, а това са единствените 
места в храма, които по документални данни биха могли да им бъдат приписани1185.

Изглежда, сведенията на Неофит Рилски са основният извор, предизвикващ това недоразумение, тъй като 
са прекалено уклончиви и закономерно подвеждат изследователите. Когато в описанието на манастира рил-
ският монах говори за „изображенiето церковно“, той споменава освен имената на самоковските майстори 
и това на Димитър Молеров. Така за съвременния историк на изкуството почти не би останало съмнение, 
че и майсторът от Банско е участвал в изписването, защото днес фразата „изображенiето церковно“ е най-
логично да бъде възприета като стенописната украса в църквата. Но обичайно за монах от онова време под 
този израз Неофит Рилски разбира всъщност цялата „изобразителна“ украса на църквата, включваща както 
стенописи, така и икони. Затова, изброявайки зографите, участвали в изписването, той прибавя към тях Ди-
митър от Банско, без обаче да споменава сина му, а в същото време го определя като по-добър в иконописта, 
защото е правил царските икони за църквата1186. Това двусмислие при споменаването на Димитър Молеров 
е убягвало на изследователите и дълго време е давало простор за най-разнообразни тълкувания на остана-
лите познати документи, свързани със стенописите1187. Но един малко по-късен извор е пропускан досега. 
Той е твърде занимателен, защото показва как поне до края на ХІХ в. е било известно, че само самоковските 
майстори са участвали в изписването на църквата. Става въпрос за пътеписа на С. Бобчев, който отбелязва, 
че живописта в църквата е „дело на „домашните“ майстори от град Самоков“1188. Толкова конкретна инфор-
мация, изключваща банскалии, авторът едва ли е можел да добие, тълкувайки само неясните формулировки 
в труда на Неофит, към който иначе се придържа изключително строго. Така този късен извор подсказва, че 

1180 Надписът у Захариев, В. Захарий, 69, и прил. 10. За новооткрития надпис от параклиса „Св. Йоан Рилски“ ще стане въпрос по-надолу.
1181 Например Филов, Б. Възраждане, 16, който смята че Захарий Зограф не е взел участие в изписването на църквата, и Протич, А. Денациона-
лизиране, 529, който го опровергава, но приписва на зографа части от стенописите, които той не е работил.
1182 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52.
1183 Примерите са много, затова тук се дават само основните. Вероятно за пръв път такова мнение е изказано от Мавродинов, Н. Новото, 23; 
Мавродинов, Н. Изкуството, 195. Освен това вж. Василиев, А. БВМ, 506, 510–511; Василиев, А. Ктиторски портрети, 112–134; Христов, Хр., 
Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 53; Цончева, М. Българско възрожденско изкуство,  41; Захариев, В. Захарий, 66; Кръстев, К., В. Захариев. 
Стара българска живопис, 28; Климент Рилец. Банско и Рилският манастир, 22; Божков, А. Захари Зограф, 12; Божков, А. Българска истори-
ческа живопис, т. І, 232; Радкова, Рилският, 70.
1184 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14–28; вж. и Влахова, Л., Е. Генова, 24 стенописа, 12, където за пръв път са изказани 
съмненията за участието на майстори от Банско.
1185 Н. Мавродинов, а след това и А. Василиев, приписват свободно на Молеров и стенописите от най-източния голям купол. Мавродинов, Н. 
Изкуството, 198; Василиев, А. БВМ, 510.
1186 Неофит Рылец. Описание, 76. 
1187 Това са различни писма и документи, свързани с изписването на части от църквата, в които се споменава името Димитър, без да се уточнява 
неговият произход. На всички тях ще се спрем подробно по-надолу.
1188 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 630.
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тезата за неучастието на банскалии в изписването на църквата1189 всъщност е била добре забравена до поява-
та на изследването на Е. Генова, Л. Влахова и А. Шаренков, които по други пътища достигат до нея. Затова 
днес тя трябва да бъде реабилитирана и окончателно възприета, тъй като вече започва да се потвърждава 
и документално след появата през 2010 г. на имената на Димитър Христов и Коста Вальов в новоткрития 
надпис от параклиса „Св. Йоан Рилски“1190 (кт. надпис 34). Приемайки тази теза, не бива да ни притеснява 
логично налагащият се извод, че стенописите в главната църква представляват централен паметник за живо-
писната продукция на Самоковската школа от ХІХ в. Този извод с нищо не намалява огромното значение на 
църквата за възрожденската стенопис, а напротив, даже изяснява редица особености в нея, които преди не се 
вместваха в общата картина. Затова буди недоумение упоритото отричане в някои по-нови публикации1191 на 
фактите, разкрити още от Влахова, Генова и Шаренков. 

Изследователите винаги са отбелязвали впечатлението за „единство и съзвучие“ на стенописите в църквата, 
обяснявано с желанието на отделните зографи да „унифицират своите възгледи“1192. Разгледани в контекста 
на авторството на зографи от една школа, тези естетически категории звучат вече логично и обосновано. 
Освен това работата на екипи от различни места би нарушила и затруднила прилагането на всеки замисъл за 
стенописна програма, защото на едно място ще се сблъскат различни школовки, вкусове, маниери и модели, 
а при технологичните разлики в работата на самоковци и банскалии това би довело и до явни визуални 
несъответствия. В полза на подобна гледна точка свидетелстват и запазените данни за взаимоотношенията 
между зографите, ктиторите и монасите.

2. Ктитори

Османското завоевание на Балканите прекъсва монопола на висшата аристокрация над строежа и изпис-
ването на църквите1193. В последвалите векове тази роля се поема преди всичко от дребните феодали, духо-
венството, богатите търговци и видните граждани1194, за да се достигне до ХVІІІ–ХІХ в., когато все по-често 
сред имената на дарителите се появяват светски лица от различни социални прослойки. Но това, което отли-
чава ХІХ в. от предходните столетия, е появата на многобройни и разнообразни по социален статус ктитори, 
които даряват средства за изписването и построяването на една отделна църква, като най-важните сред тях 
обикновено се групират в църковни настоятелства, или, с други думи, стават епитропи на този храм1195. В 
манастирите те се наричат „нови ктитори“1196, имената им се споменават в църковните служби, а образите им 
намират място по стените на храма, създавайки ктиторска практика, имитираща в някои отношения средно-
вековните аристократи и техния дарителски статус. Но ктиторите имат и друга съществена причина за своето 
дарителско пристрастие. Причастността на отделната личност към църковните дела наред с личното богат-
ство и фамилната древност са задължително стъпало към по-високия социален престиж1197. Така ктиторство-
то не е само религиозна ревност, но и плод на взаимни духовни и материални интереси с манастира1198. Освен 
това обновяването, поддръжката и разширяването на манастирите имат символична стойност, тъй като те са 
едни от малкото пространства без османско присъствие, което им придава особено „национално“ значение 
в очите на миряните1199. Шериатските закони са и по-либерални към култовото строителство в манастирите, 
отколкото при това в населените места, а това води до концентрация на щедростта именно в тях1200.

През ХІХ в. Рилският манастир е най-представителният възрожденски център, привличащ ктитори пре-

1189 Б. Филов също определя само самоковци като участници в стенописите. Вж. НБКМ, БИА, ф. 209, а.е. 21, Рилски манастир, л. 1782–1793, 7.
1190 Тъпанов, С. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“, 17.
1191 Вж. Енев, М. Рилският, 205, 208, според когото „всички специалисти днес са единодушни“, че Димитър Молеров и синът му са работили 
стенописите в параклисите и че това се потвърждава от маниера и почерка на зографите, които са „най-категоричните белези за работата на 
двамата бански художници“. Вж. и Енев, М. Банско, 132; Прашков, Л. Живописното богатство, 149.
1192 Божков, А. Захари Зограф, 12; Коева, М. Рильский, 38. 
1193 За византийския период вж. Троицки, С. Ктиторско право у Византиjи и у Немањићкој Србији. – Глас. СКА, СLXVIII, 2, 1935, 79–132. 
1194 Петковић, С. Зидно сликарство, 61–62.
1195 Тодорова, О. Православната църква и българите, 185.
1196 Същата формула се намира в общобратственото послание на риломанастирското ръководство от 1834 г. за събиране на помощи за новата 
църква и обновяването на манастира. Цанков, С. Нови данни, 38. АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
1197 Тодорова, О. Православната църква и българите, 192–193.
1198 Бур, М. Християнското, 53.
1199 Тодорова, О. Православната църква в българското социално пространство, 127.
1200 Gradeva, R. Ottoman Policy towards Christian Church Buildings. – EВ, 4, 1994, 14–36.
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димно от водещите прослойки на обществото. Това важи особено при създаването на новата църква, смятана 
от монашеското братство за едно от най-важните и скъпи манастирски начинания, в което са включени съ-
ответно най-заможните и видни ктитори на обителта. Впрочем общата сума, дадена за нейното изписване, 
доколкото може да бъде възстановена, не надвишава 100 000 гроша – сума, голяма за времето си, но напълно 
достъпна за Рилския манастир и нищожна на фона на останалите разходи по възобновяването на манастира, 
строежа и украсата на църквата1201. За да се изясни обаче напълно мащабът на този разход, е нужно да се 
припомни, че според сведенията на Й. Груев в средата на ХІХ в. годишният доход от 1000 гроша е смятан 
като предостатъчен за охолен живот на едно средно заможно семейство1202. Дори тази груба статистика е 
достатъчна, за да покаже, че по онова време Рилският манастир е изключително богат и е поддържан от 
най-заможните възрожденци. Връзката между тези ктитори и манастира е напълно закономерна и се дължи 
на високия престиж и на двете страни. Тя рефлектира в главната църква, чието изписване е осъществено с 
парични помощи, идващи преди всичко от важни центрове като Копривщища, Самоков и Велес1203. Показа-
телно е, че това са селища, в които са едни от най-богатите манастирски метоси. Този факт за пореден път 
говори не само за разширената и полезна дейност на рилското таксидиотство, но и за неговата ясна цел – да 
се развива предимно в престижна градска среда. Ктиторите, произхождащи оттам, са обществено ангажира-
ни като дарители на други църкви и настоятели на училища, при това не само в родните им места1204. Те са 
предимно търговци и занаятчии1205, които действат индивидуално, за лична и семейна полза. Сред тях няма 
ясно обозначени еснафски сдружения за разлика от други примери, където отделните членове на еснафа се 
обединяват, за да построят или възстановят някаква църква1206. Присъствието им в Рилския манастир датира 
от по-ранно време. Техните имена или тези на родителите им могат да се срещнат в многобройните мана-
стирски поменици1207, както и в надписите към манастирските стаи, откупени за отделните градове. Някои от 
дарителите са в роднински връзки с монасите в манастира, а други са негови епитропи. 

Уточнението на повечето от имената на ктиторите се улеснява от стенописния поменик, изписан в 
протезиса на църквата. Той се отнася само за основната част на църквата без страничните ѝ параклиси, 
които са смятани за отделни храмове. Това личи например от липсата на Вълко Тодорович и дядо Яне, 
чиито дарени средства не са малко, но се отнасят само за страничните параклиси. След имената на някои 
рилски монаси, които ще се коментират по-надолу, на първо място сред светските ктитори стои фамилията 
на Димитрика Мицора, майка му Киряка и жена му Мария. Следват Вълко Куртович с жена си Елисавета и 
брат му Павел, семейството на Доганови – Петко с жена си Рада и брат му Теодор с майка си Рада и жена 
си Теодора. После идват имената на Теодор поклонник и Куйка поклонничка и вероятно дъщерите им Вела 
и Велика. Следват Лулчо Стефляк и жена му Гена, няколко църковни лица – поп Димитър Хаджистоянов от 
Копривщица, означен като Димитър йерей, хаджи протопоп Никола и жена му Кита от Бобошево, означени 
като Никола йерей и Кита презвитера, а след това Давид и брат му Наум, Христо Калин от Велес и жена му 
Цена и имената на Нетко от Габенски колиби и Петра1208. Накрая е Китан абаджия от Джумая. Поменикът 
завършва с имената на зографа Димитър Христов, жена му Християния и сина му Зафир (кт. надпис 35). 

Информация за произхода на тези ктитори и за частите от църквата, за чието изписване те са дали пари, 
може да се черпи и от запазените дарителски надписи. Въпреки това е трудно да се определи дори статис-
тически кой от ктиторите е дал най-значителна сума или е подпомогнал изписването на най-голяма част от 
стенописите в храма, поради което е придобил правото да бъде споменаван като такъв при първия възглас на 
службата на Великия вход в църквата1209, и кой се е задоволил с по-малки суми, като е придобил правото да 

1201 Например само за позлатяването на иконостаса през 1858 г. са платени 59 689 гроша. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 58.
1202 Кесяков, Х. Пловдивските, 19.
1203 Иванов, Й. Св. Иван, 61; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 209.
1204 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 214.
1205 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52.
1206 За такива примери вж. Кил, М. Изкуство и общество, 103. Появата на търговците като ктитори на църквите е явление, характерно предимно 
за ХVІІІ и ХІХ в., но има и по-ранни случаи като този в Зързе, където през 1636 г. са правени стенописи с ктиторството на търговеца Неделко от 
Дебър. Вж. Петковић С. Дела хришћанског милосрћа на фрескама манастира Зрзе из 1635/1636 године. – Зборник, Нова серија, бр. 2, 1996, 253, 
с литература.
1207 Вж. и Гергова, И. Сцената „Смъртта на праведника“, 150–155.
1208 Това не е името на жената на Нетко, която се нарича Гана. Вж. по-долу. Ако това е мъжко име, то идентификацията му остава неясна. В 
кондиката се споменава за дарение от 1599 гроша за ктитория, направено от кир Арсо и кир Петро. Възможно е това да е същият ктитор, вписан 
в поменика, но неговото име не се открива никъде сред ктиторските надписи в църквата. Вж. Манастирска кондика, л. 46б, с. 96. Пак там, има 
дадени 1000 гроша от покойния дядо Петре и още веднъж 300 гроша от Петре за икона от 1844 г. Манастирска кондика, с. 66.
1209 Неофит Рылец. Описание, 115.
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бъде наричан „приложник“ на същата служба1210. Най-вероятно подреждането на светските ктитори в стено-
писния поменик отговаря и на материалния им принос. По ктиторските портрети, които са 12, също могат 
да бъдат определени главните дарители, тъй като с известни изключения само те са изобразени в простран-
ствата на църквата, за които са дали пари. Преобладаващият брой от тях са ктитори от Копривщица, с чиито 
средства е изписана около половината църква. 

Издигането на Копривщица датира още от ХVІІ в., когато нейните жители, доставящи добитък на султана, 
са привилегировани и освободени от някои данъци1211. В края на ХVІІІ в. в селището живеят около 6000 души, 
то притежава общински печат и има 12 добре уредени еснафа. Въпреки кърджалийските нападения към сре-
дата на ХІХ в. там живеят вече 8000 души, а градът е в пълен разцвет1212. Копривщенци са традиционни дари-
тели на най-големите манастири още от втората половина на ХVІІІ в. Само в светогорския манастир Хилен-
дар те са дарители на поредица от църкви и параклиси, както и на тамошната болница през 1779–1785 г.1213  
От своя страна Рилският манастир притежава добре уреден метох в Копривщица, чрез който се организират 
поклонническите групи. Според документалните сведения метохът датира поне от началото на ХІХ в., когато 
там е таксидиот рилският монах Харалампий. До 1830 г. поклонническите посещения оттам вече имат дълга 
история1214. Някъде около тази година на поклонение в манастира отиват голяма група копривщенци, чиито 
дарения са свързани с обновяването на манастира1215. Най-видни от копривщенските ктитори са фамилиите, 
свързани с Пловдив и джелепчийството1216. Този отрасъл се разраства с необикновени темпове още през ХV в.,  
когато поради нуждата от овче месо за близо едномилионното мюсюлманско население на Цариград се съз-
дава организация на овцевъдите1217. По-късно прекарването на стадата до столицата е поверено на т.нар. 
бегликчии, които събират таксата върху тази дейност1218. Такива са били родовете на Хаджистаневи, Чалъко-
ви1219 и Доганови1220, които се издигат от абаджии до джелепи и бегликчии и събират таксите от почти цяла 
Европейска Турция още от първата половина на ХVІІІ в.1221 Те са били много богати, живели са в разкош и 
са държали около 700 души на служба1222. В началото на ХІХ в. се преселват от Копривщица в Пловдив, пре-
поръчват се на султана и се намесват в обществените работи, създавайки дори българска партия в града1223. 
Към 1820 г. им е възложено събирането на беглика със султански ферман1224. Бегликчиите са били не само 
влиятелни пред Високата порта и особено пред провинциалните власти, но и много популярни и уважавани 
сред народа, защото често са се застъпвали за него1225. 

Възможно е да се приеме донякъде идеята, че именно Вълко Тодорович увлича в някаква степен остана-
лите копривщенски чорбаджии да станат ктитори на църквата1226, тъй като доста от тях са в роднински връз-
ки с неговата фамилия. Такива са Чомакови, Чалъкови, Вълкови, Доганови, Каравелови, Груеви, Герови1227. 
Най-важните дарители от Копривщица имат и най-сериозно присъствие сред ктиторските портрети1228. Това 
не е случайно, защото според запазените сведения на 26 февруари 1840 г. игуменът Памфилий и епитропите 
Самуил и Никанор изпращат официално писмо до копривщенските чорбаджии, за да подпомогнат манасти-

1210 За значението на понятията „ктитор“ и „приложник“ в Рилския манастир вж. уточнението на х. Агапий Рилски. Методиева, Л. Агапий Рылский, 
154.
1211 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 13. За селището вж. и Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. І–ІІ. С., 1926–1937; Каменова, 
А. Копривщица. С., 1963; Копривщица. С., 1980.
1212 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 16–17.
1213 Сава Хиландарец. Историjа, 58, 63, 113–114; Иванов, Й. Български старини, 269–271; Кесяков, Х. Пловдивските, 3–4; Кесяков, Х. Вълко и 
Стоян Тодорови, 14; Ковачев, М. Българско монашество, 99–100.
1214 За тях вж. Gergova, І. Das älteste Gedenkbuch des Rila-Klosters, 164–179.
1215 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 34.
1216 Захариев, В. Захарий, 20. За тях подробно у Генчев, Н. Възрожденският Пловдив. С., 1981; Каблешкова, Р. Копривщенци и Пловдив. С., 1998.
1217 Кил, М. Изкуство и общество, 59.
1218 Георгиев, Г. Заслугите на джелепите и бегликчиите за нашето Възраждане. – ДК, кн. 2, 1964, 19–20.
1219 За тях вж. Груев, Й. Спомен, 79–87; Кесяков, Х. Пловдивските; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови; Стоянов, М. Чалъковци. – Ист. Пр., VІІ, 
1950–1951, 313–329.
1220 За тяхното родословно дърво вж. НБКМ, БИА, ф. 592, а.е. 1.
1221 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 14; Каблешкова, Р. Копривщица. Варна, 2005, 8.
1222 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 24.
1223 Цукала, Г. Българската партия и нейната Троица (вождове). Цариград, 1859, 108.
1224 Стоянов, М. Чалъковци, 314.
1225 Кесяков, Х. Пловдивските, 5; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 62, л. 45.
1226 Янев, Я. Ефорите, 45.
1227 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 55.
1228 Те са изобразени в четири двойни ктиторски портрета. Вж. Каравелов, Л. Кои Догановци, 47.
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ра1229. Тъй като писмото е адресирано поименно до чорбаджиите, се вижда, че много от тях по-рано се срещат 
като ктитори на Копривщенската стая на манастира1230, а по-късно – и в ктиторските надписи за църквата. 
При това, копривщенци са основните ктитори на живописта, тъй като предимно техните имена са записани в 
стенописния поменик в протезиса наред с някои рилски монаси. Интересен и предумишлен изглежда фактът, 
че никой от тях не е бил ктитор на повече от едно пространство в църквата, с изключение може би на Теодор 
и Куйка1231, които заедно с Параскева са ктитори на стенописите в третия сляп купол от изток в южната нар-
тика (кт. надпис 26), а заедно с Димо, който им е роднина – и с копривщенците Найден Бенюв, жена му Лула, 
Петко Моравенов, Симеон Моравенов, Райко Моравенов и Рада, Павел Герджик и Рада са ктитори на север-
ната стена на Повечерието (кт. надпис 5). Изглежда, от копривщенци най-големи дарения са направили ма-
настирският ефор Вълко Тодорович Чалъков1232 и съпругата му Рада1233 за целия параклис „Св. Йоан Рилски“ 
(кт. надпис 20) и Петко Доган1234 с жена си Рада1235 за северната певница и източния голям купол пред олтара 
(кт. надпис 17). Останалите ктитори са дали пари за сравнително еднакви пространства от църквата. Сред 
тях най-голямо е дарението на Лулчо Стефляк и жена му Гена за стенописите от южната стена, прилежаща 
под малкия сляп купол с образа на св. Йоан Рилски. (кт. надпис 9) Следва това на Велю Панин и жена му 
Драгоя за втория сляп купол от изток в южната нартика1236 (кт. надпис 25) и Теодор Доган, жена му Теодора 
и майка му Рада, които заедно със Стойчо Каравела и жена му Неделя са ктитори на живописта от южната 
певница (кт. надпис 18). Поп Димитър Хаджистоянов от Копривщица заедно с брат си Грую и жена му Гена 
са ктитори на югозападния сляп купол в църквата (кт. надпис 10). На югоизточния сляп купол пък са кти-
тори цели 13 души от Копривщица, сред които личат имената на Фарго Дончов и Петко Гердан (кт. надпис 
16). Подобен е случаят и с южната стена на Повечерието, където ктитори са 14 копривщенци, сред които са и 
роднините Каблешкови (кт. надпис 4). Изключително любопитен е случаят с последното копривщенско да-
рение, при което 65 души даряват пари за изписването на южната стена на нартиката (кт. надпис 28). Много 
от техните имена се срещат в протокола за построяването на църквата „Св. Никола“ в Копривщица, в редица 
обществени актове от града, в тамошните списъци на разни еснафи, събрани в „Общонародний еснафски 
кондикъ“, и като дарители за построяването на общото училище в Копривщица1237. На практика сред тях са 
представители на всички копривщенски еснафи1238. Не може да се търси връзка обаче между копривщенски-
те ктитори и работата на определен зограф, макар от всички посочени пространства, както ще се уточни по-
нататък, единствено южната певница и южните слепи куполи с прилежащите им части от южната стена са 
правени от Захарий Зограф, а Димитър Христов е работил всичко останало, като веднъж – в параклиса „Св. 
Йоан Рилски“, е работил и в екип.

От тук нататък е трудно да се определят ктитори от някое селище, чието дарение да превъзхожда другите 
особено много. Изключения правят ктиторите от Велес и Самоков. Рилският манастир притежава метох във 
Велес1239 и поддържа постоянна връзка със селището, което обяснява донякъде силното ктиторско присъст-
вие на неговите жители в главната църква. През ХVІІІ–ХІХ в. Велес е значителен търговски и производ-
ствен център, имащ общобалканско значение и търгуващ с Европа1240. Там се поддържат търговски връзки 
с Белград, Виена, Солун и дори с Италия и Русия1241. Оттам идва и родът на Влатко Коробар. Общината и 

1229 НБКМ, БИА, ф. 65, ІІ А а.е. 4822. В писмото се иска и съдействие за новия манастирски таксидиот в Копривщица Серафим, за да може той 
да води поклонници в манастира. 
1230 Копривщенската стая е откупена и обзаведена според ктиторския надпис на 29 юни 1834 г., а не през 1839 г., както смята Енев, М. Рилският, 
172, когато са прибавени само някои имена. Пак със средствата на копривщенци са изработени и много от сребърните нимбове и обкови по ико-
ните от централния иконостас през 1852 г. и част от църковната утвар. За всички имена на ктиторите от Копривщица вж. Иречек, К. Български 
дневник, т. І, 234; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 204, 209–212; Планинска, Б. Кивоти за св. мощи, 30. 
1231 Ако тук действително става въпрос за едни и същи лица, ще трябва да се приеме, че между 1844 и 1846 г., откогато са двата надписа с техните 
имена, те са ходили до Божи гроб, защото във втория надпис са хаджи Теодор и Куйка поклонничка, а в първия – само Теодор и Куйка. Името на 
Теодор поклонник се среща в устава на еснаф винопродавци в Копривщица от 1864 г. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 78.
1232 Той подарява и два свещника, които са поставени пред централния иконостас в църквата. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 211. 
1233 Тя е трета жена на Вълко, за която се жени след 1817 г. Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 10.
1234 Той е ктитор и на едно кандило за църквата. Вж. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 211.
1235 Имената им не са четат, защото надписът е изтрит. Тук се цитират по данните от запазения надпис у Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. 
Рилският, 278, обр. 46; Захариев, В. Захарий, 77.
1236 Според кондиката Велю дава 250 гроша за изписването на един купол от нартиката. Вж. Бур, М.  Към историята, 240.
1237 ЦДА, ф. 1510, сп. 1, а.е. 253, л. 64.
1238 ЦДА, ф. 1510, сп. 1, а.е. 255, л. 30.
1239 Радев, И. Таксидиоти, 194–195.
1240 Димитров, Г. Княжество България. Т. І. С., 1984, 193.
1241 Чочков, Х. Град Велес. Учебното дело до революционните борби. С., 1929, 9.
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училищата в града са били добре устроени. Едно от тях е създадено към рилския метох, където от края на 
40-те години въвежда взаимоучителната метода рилският монах Дамаскин1242. И тук, както в случая с Коп-
ривщица, през 1842 г. до жителите на града е изпратено специално общобратствено послание, подписано 
от игумена Йосиф, епитропите Серафим и Памфилий, с което те са поканени да станат ктитори на новата 
църква и на манастира1243. Има мнение, че със съдействието на велеските търговци манастирът закупува и 
част от оловото за покрива на новата църква1244. Като че ли най-активната ктиторка от там е Цена1245. Заедно 
с мъжа си Христо Калин тя е ктитор на повечерното кубе в наоса (кт. надпис 3), а заедно с брат си Василий, 
родителите им Георги и Божана и жената на Васил – Милица, са дарители на стенописите от югозападния 
ъглов сляп купол на нартиката (кт. надпис 27). От Велес са и Арсений х. Ценович, жена му Мария и синът 
им Лазар, които са ктитори на стената под слепия купол с Христос Велик Архиерей от север (кт. надпис 13) 
Ктитори на самия сляп купол пък са братята Давид и Наум от село1246 във Велеска кааза. (кт. надпис 14). От 
с. Башино, Велеска околия1247, са Петруш Ташов, жена му Цена и синът му Георги, дарили средства за сте-
ната от север под малкия сляп купол с образа на Йоан Кръстител (кт. надпис 7). Ктитор пък на самия сляп 
купол е Нетко от Габенски колиби заедно с жена си Гана и майка си Дона1248 (кт. надпис 8). Пространствата, 
платени от Цена от Велес и нейните роднини, са правени от Димитър, а другите – от Захарий Зограф. Тук 
отново не могат да се намерят достатъчно основания за предпочитание на ктиторите към някой от зографите 
въпреки безспорните връзки на самоковските зографи и с това селище1249. Откъслечните данни не позволяват 
ясно и категорично да се определи дали техните контакти датират от преди работата им в манастира, или се 
дължат именно на нея1250. По-вероятно обаче е последното или поне, че работата в манастира доутвърждава 
популярността на Димитър Христов във Велес.

Дарителите от Самоков изглеждат малко на брой, но се отнасят до значителни пространства от църквата. 
Тяхното присъствие е продиктувано от множество определящи причини. Първата и най-естествена от тях 
е важността на града, който е седалище на митрополит, в близост до манастира, с който традиционно под-
държа тесни връзки. Самоковските митрополити редовно посещават манастира. Запазени са данни за такива 
поклонения още от 1701 г.1251, но по-осезателно е присъствието на митрополит Филотей (1772–1814), който в 
периода на своето пребиваване в Самоков се обвързва тясно и с редица църковни постройки в Рилския мана-
стир. Самоковци са редовни дарители на манастира, където притежават кутия, в която се събират даренията 
им1252. Те са може би и най-редовните миряни, които използват чудотворната икона, както показват редица 
свидетелства1253, включително и една официална молба да им бъде изпратена иконата, която е оформена във 
вид на съборно послание от градските първенци1254. Манастирът също оказва влияние върху града, спомагай-
ки за издигането му като един от най-важните центрове на културата през ХІХ в., от който излизат водещите 
личности в почти всички области на духовния живот по онова време1255. Освен това в Самоков манастирът 
притежава метох от най-стари времена, който е изключително важен, тъй като снабдява обителта с храна и ѝ 
осигурява редовни доходи1256. Характерно е, че като таксидиоти в този метох са изпращани предимно видни 
братя от манастира, чиито имена са свързани с новата главна църква1257, а някои дори са записани в помени-
ците от олтара. Така в ХVIII в. там е духовник прочутият рилски дамаскинар Йосиф Брадати, а през 20-те 

1242 Кирил. Авксентий Велешки. С., 1965, 9–10.
1243 АРМ, оп. 1, а.е. 1171.
1244 Енев, М. Рилският, 156. Велесчани са ктитори и на църковна утвар. Вж. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 211.
1245 Ако става въпрос за едно и също лице.
1246 Според Радкова, Р. Рилският, 96, името на селото е Янино. Кънчов, В. Македония, 158, посочва единствено селище с име Ясеново. Надписът 
обаче е нечетлив в тази част, а името всъщност започва с „П“.
1247 Село Башино, или Паша кьой, както го посочва В. Кънчов, е изцяло християнско. Кънчов, В. Македония, 156.
1248 От един ръкописен вариант на ктиторски надпис, писан от Захарий Зограф в неговия тефтер, става ясно, че това е Нетко Рачов от „село“ 
Севлиево. Вж. Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф, 12.
1249 Захариев, В. За някои майстори, 88.
1250 От едно писмо става ясно, че Захарий е имал по-ранни връзки с Велес. Той е бил там през 1837 г. Василиев, А. БВМ, 340. Димитър пък е 
правил иконите за църквата „Св. Пантелеймон“ във Велес някъде между 1840–1842. Василиев, А. БВМ, 328; Попова, Е. Иконите на Димитар 
Христов, 221; Гергова, И. Сметководният тефтер, 279–280.
1251 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 225, л. 25.
1252 Например за 1837 г. те са дарили чрез нея 800 гроша. Манастирска кондика, л. 13б, с. 30.
1253 Отново през 1837 г. в Самоков е ходил духовник Амвросий с чудотворната икона, за да освещава водата в къщите. Приходът от това са 1209 
гроша. Манастирска кондика, л. 13б, с. 30.
1254 Молбата е от 1860–1864 г., когато игумен е Неофит Рилски. АРМ оп. 1, а.е. 1027.
1255 Шишманов, И. Ролята на Самоковъ в историята на българското възраждане. – Самоковски общински вестник, бр. 147–148 от 1927.
1256 Климент Рилец. Метохът на Рилския манастир в Самоков, 35–40. 
1257 Пак там, 35; Радев, И. Таксидиоти, 214–216. Например Памфилий, който е бил таксидиот там след 1821 г. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1199.
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години на ХIХ в. за известно време в училището преподава и Неофит Рилски. По време на изписването на 
църквата там е таксидиот духовник Пантелеймон1258. Но тези примери изглеждат даже несъществени, когато 
се припомни фактът, че през 1840 г. от 300 калугери в манастира 100 са от Самоков1259, а по същото време та-
мошната църковна община неофициално се е смятала за подчинена на Рилския манастир, като е признавала 
неговия игумен за духовен глава1260. Този факт показва огромното влияние, което манастирът е упражнявал 
върху Самоков1261. Затова, преглеждайки имената на дарителите от там, е учудващо, че тези връзки сякаш 
не са оказали някакво по-съществено влияние. Ктиторите от Самоков са не само малобройни, но и видимо 
свързани с манастира по други линии. Те са преди всичко административно обвързани с него или са роднини 
с местните зографи, работили не само в главната църква, но и в целия манастирски комплекс1262. 

Единственият случай сред стенописите в църквата, в който те са правени за помен, обаче говори за 
наличието на пряка връзка между самоковските и копривщенските ктитори и показва, че колкото и да е 
парадоксално, може би на подтика на копривщенските ктитори се дължи и появата точно на тези самоковци. 
То е за починалия през 1835 г. Вълко Куртович Чалъков1263 от жена му Елисавета х. Костова и брат му Павел 
Куртович1264, платили изписването на западната фасада на църквата заедно с прилежащите куполи (кт. 
надпис 29). Братът на Елисавета пък е ктитор на северозападния ъглов сляп купол в нартиката. В надписа е 
записано, че живописта е изработена със средствата на Йованчо х. Костович и жена му Домна1265 (кт. надпис 
30). Последният ктитор, свързан със Самоков, е митрополит Йеремия, дал пари за изписването на голямо-
то средно кубе вероятно с полукалотите над двата параклиса (кт. надпис 11, 12). Докато Димитър изписва 
пространствата, платени от останалите самоковци, които са негови роднини по линия на жена му1266, Захарий 
Зограф работи частите, платени от самоковския митрополит1267. 

От останалите ктитори най-мащабни са даренията на Димитрика Мицора1268, жена му Мария и техните 
родители за северна нартика с прилежащите слепи куполи (кт. надпис 31) и на дядо Яне и жена му Стефана 
от с. Бадино, Дупнишко1269, за целия параклис „Св. Никола“ (кт. надпис 21). Китан абаджия от Джумая (Бла-
гоевград) е ктитор на стенописите от югоизточния сляп купол с образа на Христос Емануил и стената под 
него от юг (кт. надпис 15). Хаджи протопоп Никола и жена му Кита от Бобошево са ктитори на първия сляп 
купол от изток в южната нартика (кт. надпис 24). Петър Стоянов от Пирдоп е ктитор на западната фасада 
на параклиса „Св. Йоан Рилски“ (кт. надпис 23), а малкият сляп купол от южната страна на църквата, над 
стълбището към олтара, е изобразен с дарението на софийския митрополит Мелетий (кт. надпис 32).

Сред монашеското братство съществува силно изразена материална диференциация, която се отразява 
до голяма степен и в духовната йерархия в манастира. Именно братята с по-високи чинове са по-заможни, 
притежават големи за времето парични суми, които не се внедряват в производство, а се натрупват като 
капитали1270. Част от тези капитали са в основата на присъствието на монасите като ктитори в църквата, което 
показва, че стенописите не са изработени само с даренията на светски личности. Сред имената на ктиторите 

1258 Климент Рилец. Метохът на Рилския манастир в Самоков, 35.
1259 Семерджиев, Х. Самоков, 222.
1260 Според сведенията на една монахиня от женския метох в Самоков, дадени на Дж. Макензи. Вж. Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 119.
1261 Кирил Патриарх Български. Авксентий Велешки, 4.
1262 Радкова, Р. Рилският, 87–88, 95.
1263 Според Й. Груев Вълко Куртович умира в 1835 г. в Одрин, малко след като в Пловдив е убита сестра му Рада. – Груев, Й. Спомен, 81. За него 
вж. и Георгиев, Г. Заслугите, 24.
1264 Груев, Й. Спомен, 87. Павел Куртович е един от видните българи певци на гръцка служба. Бил е протопсалт на Пловдивската катедрална църк-
ва. Той е музиколог и композитор. Вж. Други забележителни църковни певци от възрожденската епоха. – ЦВ, бр. 37, 1960, 5. Бил е и търговец 
на коприна. Георгиев, Г. Заслугите, 24. 
1265 Захариев, В. Захарий, 16, бел. 4; Радкова, Р. Рилският, 88.
1266 Елисавета е сестра на неговата жена, а Йованчо му е девер, тъй като е син на неговия тъст х. Косто. Вж. Михайлов, Г. Димитър Христов 
Зограф. – ЦВ, бр. 37, 1960, 4–5. В. Захариев също смята, че Косто е старият чорбаджия, баща на Йованчо и Елисавета. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 
253, л. 66. На друго място обаче Захариев прави грешка, като казва, че Иванчо чорбаджи Костов е тъст на Димитър Христов. ЦДА, ф. 1510, а.е. 
231, л. 6. Същата грешка се забелязва и у Доспевски, С. Архив, 52.
1267 Според Захариев, В. Захарий, 76, Захарий е правил предварително скица на митрополита, преди да нарисува портрета му в църквата. Скицата 
била запазена в НХГ № 921. На страниците на неуточнена според автора книга се намират изписани от ръката на Захарий Зограф и два варианта 
на ктиторския надпис от манастира, посочващ дарението на Йеремия. – ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 28. Всъщност надписите са в ерминията на 
Захарий от НАИМ № 11. Той си е записал предварително вариантите, които по-късно е написал на стените на манастирската църква. Вж. Русева, 
Р. Зографски наръчник на Захари Зограф, 12.
1268 Освен в църквата Димитрика е ктитор заедно с манастирското братство и на обновеното през 1848 г. южно крило на манастира. Вж. 
Спространов, Е. Материали, 27, над. 1.
1269 Те са държали хан в квартал Вароша в Дупница и са имали множество контакти с манастира. Василиев, А. Ктиторски портрети, 131.
1270 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 215.
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се среща игумен Йосиф заедно с епитропите Серафим и Памфилий, които са настоятели на изписването на 
олтара в църквата1271 (кт. надпис 19).

Ктиторството в църквата не приключва с нейното изграждане и изписване. В следващите десетилетия ня-
кои части от стенописите или отделни колони в църквата са откупени допълнително от дарители. Примерите 
сред стенописите не са много и невинаги трябва да се свързват с преизписването на някои повредени части от 
стенописите. Например през 1868 г. Искро поклонник и жена му Лула от Копривщица1272 откупуват изобра-
женията в северния прозорец на западната стена в наоса, които несъмнено са рисувани по-рано (кт. надпис 
6). През 1872 г. Андрей Манчев от с. Бухово откупува образа на Йоан Рилски от южната част на нартиката и 
оставя ктиторски надпис (кт. надпис 22). Вероятно с това е свързано и сведението от манастирската кондика, 
където се казва, че през 1872 г. един софиянец е дал 52 гроша ктитория за образа на св. Йоан, който е изпи-
сан до вратата на параклиса1273. Сумата показва, че тези пари са били достатъчни само да се впише името му 
там, но не и да бъдат подновени стенописите. По пода на църквата и колоните също са запазени множество 
надписи, повечето изтрити днес, които свидетелстват и за откупки на архитектурни части от църквата. Така 
например неизвестно през коя година Христо Вукадинов от с. Извор, Радомирско, става ктитор на първата 
колона от северната страна на входа за нартиката (кт. надпис 41), а ктитори от Габрово записват своите име-
на върху първите две колони отдясно на нартиката през 1852 и 1866 г.1274 (кт. надпис 42, 43).

3. Монаси, ръководили изписването на църквата

Засега не е известен документален източник, в който конкретно да са посочени имената на монасите, 
отговаряли за изписването на църквата. Изброявайки старите рилски игумени и проигумени, хаджи Агапий 
отбелязва, че управлението на манастира и строежите там са били във властта на „честните двама старци“ 
дядо Йосиф и духовник Теодосий – първият се занимавал с външните дела, а вторият – с вътрешните1275. 
Това е единственото сведение, което насочва към водещите личности в манастира, но активната дейност на 
двамата монаси трябва да се свързва предимно с периода преди пожара от 1833 г., след което те официално 
се изявяват само като манастирски стареи1276. Й. Иванов също споменава няколко имена, които със своите 
средства, настояния или способности са помогнали за изписването на църквата. Това са дългогодишният 
игумен Йосиф, занимавал се най-вече с изграждането на църквата, Неофит Рилски и Серафим, който е почти 
постоянен епитроп на манастира през периода, както и Памфилий и духовникът Теодосий1277. Според И. Ра-
дев известна роля в строителните дейности има и Пафнутий1278, който обаче не е свързан с изписването, тъй 
като е починал на 16 май 1836 г.1279 

Изворите от периода дават много възможности за проверка на тези податки. Несъмнено на първо място 
трябва да се отбележи важната роля на ръководителите на манастира по онова време – игумените и епитро-
пите за всяка една година от строежа и изписването на църквата, защото в изворите се откриват достатъчно 
1271 В същия състав те са настоятели и на камбанарията, строена през 1844 г. Вж. Спространов, Е. Материали, 29, над. 6.
1272 Вероятно това е същата Лула от Копривщица, чието име е записано върху стенописа „Кирил проповядва пред народа“ от църквата в Арапов-
ския манастир (1864). Василиев, А. БВМ, 626–629. Искро поклонник пък трябва да е бащата на Тодор и Лука Искрови – най-изтъкнатите джелепи 
в Копривщица около времето на Освобождението. Иширков, А. Копривщица. – Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. І. С., 1926, 247.
1273 Манастирска кондика, с. 211.
1274 Радкова, Р. Рилският, 90. Габровци присъстват като ктитори в манастира и много по-рано. Те са дарители на иконата Христос Вседържител от 
1791 г., дело на Захарий монах. В по-късно време от тях е и една друга икона – Възнесение Христово, намираща се в Тетевенската стая и работена 
от габровския зограф Генчо Филипов (1857). Те са дарили и църковна утвар, като например една мощехранителница от 1811 г., изработена 
от Пахомий, средствата за която са дадени от ковашкия и терзийския руфет от Габрово. През 1844 г. те стават ктитори и на четири плочи от 
църковния под в католикона, на които са били записани имената им. В кондиката за тази година е записано, че габровлии са дали за това 275 
гроша. Вж. Манастирска кондика, л. 31б, 38б, с. 66, 80. За 1844 г. в един епитропски тефтер са дадени „300 гр. от трима габровалии за 3 каменна 
ктитория“. АРМ, а.е. 3244, л.6а. За следващата, 1845 г., са записани в епитропския тефтер на Серафим 10 гроша на Петър, който „пидписа 
камъните“, като тук най-вероятно се има предвид изписването на имената им върху плочите в църквата. АРМ, а.е. 3192, л. 32а. Най-важното им 
ктиторство обаче е за позлатяването на царските двери на иконостаса в църквата през 1858 г. със средствата на Петър Станчов и семейството му. 
Вж. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 205, 209–212; Василиев, А. БВМ, 543–544. 
1275 Спространов, Е. Материали, 20.
1276 Пак там, 20–21.
1277 Иванов, Й. Св. Иван, 61; вж. също Додов, Н. Рилският, 53.
1278 Той е бил проигумен, таксидиот във Видин. Посещавал е манастира Зограф в 1810 и 1813 г. Радев, И. Таксидиоти, 277. За него споменава и х. 
Агапий, че е донесъл от Видин една епитафия. Спространов, Е. Материали, 19. По-късно, през 1821–1822 г., е игумен на манастира. Вж. ЦДА, 
ф. 1281, оп. 3, а.е. 1199.
1279 Гробът му е разположен зад абсидата на църквата. Вж. Спространов, Е. Материали, 35.
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сведения, че отговорността за манастирските строежи се е прехвърляла върху всяко следващо манастирско 
ръководство. Така например в писмо от 3.01.1838 от игумена Йосиф до рилския таксидиот в Пловдив архи-
мандрит Прокопий той пише, че „отново е възприел попечението за строежа на манастира и църквата трябва 
да се направи с подобаващо украшение и да приходи в съвършенство“1280. В последното си писмо до манасти-
ра, изпълнено с наставления и упреци към братята, Вълко Тодорович пише: „Игумено да си гледа църквата. 
За нея е той венчан...“1281 Сред игумените действително личат имената на йеромонах Памфилий, ръководил 
манастира в първите години на изписването на църквата, Пахомий, игумен през 1836 г., и това на йеромонах 
Йосиф от Батак, началствал през целия останал период, което автоматично го превръща във водеща фигура. 
По-разнообразна е картината при епитропите, където най-често срещани са йеромонасите Самуил и Сера-
фим, а освен тях присъстват още Никанор, Софроний, Харалампий, Антим, Прокопий, Пахомий и Герасим. 
Ако към тях се прибавят и манастирските стареи за всяка година, ще се получи още по-дълъг списък, който 
може да се сверява преди всичко с монасите, подписали се под договорите, сключени с майсторите иконо-
писци, резбари и оловолеятели, както и под общобратственото решение от януари 1832 г. за строежа на нова 
църква. Въпреки че в това решение стоят имената на монаси, някои от които са починали през следващите 
години1282 и явно са манастирските стареи от времето преди пожара, понякога те се срещат и в по-късните до-
кументи. В договора за покриването на църковните кубета с олово от 28 юли 1840 г. са записани игумен Пам-
филий, епитропи Самуил, Никанор и Софроний1283, свидетели – проигумен Теодосий, Йосиф скевофилакс, 
стареи – Давид1284, Евгений йеромонах, Никанор монах, Софроний монах, даскал Неофит и Матей кехая1285. 
Докато тук съвпадението на имената все още няма пряко отношение към стенописите в църквата, то догово-
рът за изписване на олтара от 10.05.18411286 показва кои монаси би трябвало да се разглеждат като поръчите-
ли на живописта. Там са посочени игумен Памфилий, епитроп Самуил, проигумен Теодосий, скевофилакс 
Йосиф, проигумен Герасим, даскал Неофит. За жалост, не е запазен друг договор свързан с изписването на 
църквата, поради което е трудно да се прецени доколко посочените имена действително са отговаряли за 
стенописната украса или представляват моментното манастирско управление, действащо по задължението 
на своя статут. По-вероятно обаче е второто. Съмненията, че всички, подписали се под този договор, са се 
занимавали с контрола на зографите и са ръководили изписването, идват поради сведенията, запазени в два-
та поменика от протезиса на главната църква, които би трябвало да се приемат като указание за имената на 
монасите, занимавали се с изграждането и изписването на църквата. Те дават информация за лицата, свър-
зани с църквата. Показателно е, че имената в тях са различни, като единият е гравиран на плоча през 1847 
г. и явно е допълнение към другия, който не е датиран. И в двата има разнообразие, включени са монаси, 
светски ктитори, а в първия – и зографи. Фактът, че не са споменати всички рилски монаси, което е можело 
да стане под някаква обща формула, още веднъж говори, че тук се срещат имената само на онези, които са 
пряко свързани с църквата. Възможно е последователността на вписването им да отговаря на техните даре-
ния поне при имената на рилските монаси, въпреки че помениците са подредени по църковна йерархия. В 

1280 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1164.
1281 Писмо от 21 юни 1841 г. Арсений. Принос, 134.
1282 Записани са имената на игумен Агапий, епитроп Теодосий, скевофилакс Йосиф, проигумен Пафнутий, проигумен х. Кесарий – починал 
на 24.10.1840 (той е чичо на пловдивския таксидиот архимандрит Прокопий – вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1165.), проигумен Пантелеймон, х. 
Никита, Прокопий йеромонах, Неофит йеромонах, Пахомий йеромонах, Исай йеромонах, Матей монах, х. Харалампий, Серафим йеромонах, х. 
Корнилий, Никанор монах, Севастиан йеромонах. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1605. 
1283 В дневника на Неофит Рилски е записано, че Софроний е ходил в Цариград през 1841 г. Дошъл си е на 26.10.1841. Вж. Шишманов, И. Нови 
студии, 102.
1284 Давид е бил учител по богословие в манастира по сведенията на С. Веркович. Вж. Велева, Д. Едно пътуване, 371. Той е ктитор и на една от 
иконите от иконостаса в църквата от 1837 г. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 212. През 1836 г. е назначен за таксидиот в Щип. Климент Рилец. 
Принос към биографията, кн. 4, 119. След смъртта си оставя 28 601 гроша на манастира, които са записани в кондиката през 1866 г. Колева, М. 
Дарители, 31–32. През 1848 г. е таксидиот в Кюстендил. Манастирска кондика, л. 47, с. 97, а на следващата година е вече старей в манастира. 
НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 4648. В 1840 г. е упоменат в списъка на монасите, закупили си келии. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1610. Според друг документ 
Давид е бил дикей в манастира – вероятно завеждал костницата. Така той е споменат в разписка за 1500 гроша, взети от него в заем за изграждане 
на монашеските келии откъм манастирската градина през 1844 г. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1616. В 1859 г. е касиер на манастира. Вж. ЦДА, 
ф. 1281, оп. 3, а е. 1631.
1285 Споменат като един от началниците и първенците на манастира в писмо на Захарий Зограф до Неофит Рилски от края на 1836 г. Арсений. 
Принос, 59–60. За него вж. още НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4794; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 72.
1286 Документът в НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4800=4801.
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първия поменик са включени: Мелетий архиерей1287, Йеремия архиерей1288, Йосиф йеромонах, Серафим йе-
ромонах, Памфилий йеромонах, Самуил йеромонах, Исай йеромонах1289, Никанор монах, Евтимий монах1290. 
Следват имената на ктиторите и зографите, като явно по-късно, накрая са добавени Янаки1291 и Гедеон архие-
рей. Във втория са: Мелетий1292, Йосиф монaх1293, Филотей архиерей1294, Паисий йеромонах1295, Теодосий йе-
ромонах, Силвестър йеромонах1296, Теофил йеромонах1297, Хараламбий йеромонах, Григорий йеромонах1298,  

1287 Това би трябвало да е Софийският митрополит Мелетий, ктитор на стенописите от малкия сляп купол при входа от южната страна на олтара. 
Той е доста известна фигура, макар сведенията за него да са противоречиви. Уважаван е от В. Априлов и Н. Савелиев-Ростиславич заради гри-
жите му за народната просвета. Вж. В. С. Неофит Рилски в София. – Сердика, кн. 1–2, 1946, 18. Бил е в кореспонденция с Неофит Рилски, когото 
е искал да привлече за учител в София, а по-късно препоръчва за преподавател в богословското училище на о. Халки. Снегаров, И. Принос, 22, 
25, 27. Същевременно Мелетий е смятан за прогръцки настроен владика от софиянци, които се оплакват от него през 1847 г., след което той е 
преместен. Вж. Динеков, П. София през ХІХ век до Освобождението на България. С., 1937, 98, 101–102. Мелетий е софийски митрополит до 
1848 г., когато в едно писмо от 3 февруари до Неофит той се подписва като бивш софийски. Снегаров, И. Принос, 331. Той не бива да се бърка 
с по-късния едноименен софийски митрополит, който е роден през 1832 г. в Струмица, а през 1883 г. е свален от длъжност и откаран в Рилския 
манастир. Иречек, К. Български дневник, т. ІІ, 64–65, 316, 321, 325, 327. За този Мелетий вж. и Цацов, Б. Архиереите на българската православна 
църква. С., 2003, 246–247. В манастирския архив е запазено неговото завещание от 18 декември 1891 г. с желание да бъде погребан в църквата. 
Вж. АРМ, оп. 1, а.е. 1102.
1288 Като се следва йерархията, това със сигурност е самоковският митрополит – ктитор на стенописите от средния купол, а не рилският монах 
– таксидиот в Габрово от 1836 г. и учител там през 1845 г., който след 1833 г. е бил за милостиня във Влашко и таксидот в Пирдоп, Тетевен и 
Джумая, а умира в манастира през 50-те. Вж. Радев, И. Таксидиоти, 253. 
1289 Това е х. Исай. За неговите дарения за манастира и църквата, както и за щампарската му дейност: Спространов, Е. Материали, 19–20; За-
хариев, В. Първото наше, 160–175; Планинска, Б. Щампарницата, 43–46; Дуйчев, И. Заветът, 76. Според съществуващите данни именно х. 
Исай може би е осъществявал връзката между Рилския манастир и Света гора, докъдето е пътувал многократно в началото на ХІХ в. Той също е 
погребан в двора на църквата, където са и всички по-видни рилски игумени от ХІХ в. Янев, Я. Рилският, 111. Бил е таксидиот във Видин между 
1837–1839 г. Манастирска кондика, л. 38. Той е бил пратеникът на игумен Йосиф в Сърбия при Милош Обренович през 1833 г., откъдето са 
издействани доста дарения за църквата. Подробно у Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 72–73.
1290 Той е ктитор на една щампа на Йоан Рилски, работена от Тома Сидер в 1847 г., както и на мощехранителница, правена от същия майстор през 
1848 г. Генова, Е. Рилският манастир, 210. През 1839–1840 г. е еклисиарх на манастира. Манастирска кондика, л. 24б, с. 52. Ктитор е на иконо-
стаса. През 1859 г. продължава да е еклисиарх и вече схимонах. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1631; Арсений. Принос, 194–196; НБКМ, БИА, ф. 
54, ІІА 4648. От един списък за доходи от стоки (1842–1844) се узнава, че Евтимий е от Бобошево. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1613. 
1291 Хаджи Агапий споменава за отец с името Яникия. Спространов, Е. Материали, 26.
1292 Името е вписано допълнително с червени букви. Известен е само един рилски монах с името Мелетий, който обаче е раждан през 1821 г. 
Родом е от Самоков. През 1855–1861 г. е таксидиот в Казанлък. Радев, И. Таксидиоти, 265. За таксидиотите на манастира вж. и Терзийска-Сте-
фанова, М. Книжовно-просветна дейност, 210–213. В приписка от 1832 г. се споменава Мелетий архиерей, закупил книга от Рилския манастир, 
който обаче няма как да е бил и монах от манастира по това време. Затова е най-вероятно тук пак да е записан Софийският митрополит. Вж. 
Цонев, Б. Опис, 415. 
1293 По това време има няколко монаси в манастира с това име, поради което е трудно да се каже точно кой е вписан в поменика. Рилски монах 
с това име подарява една икона на манастира в 1823 г. Радкова, Р. Възрожденски надписи, 212. Неговото име е записано и върху още няколко 
икони, днес в депото на манастира. Има вероятност това да е същият Йосиф, за когото И. Радев казва, че е от Свищов, учител и таксидиот в 
Самоков през 1815–1820 г., където преподава на Х. Павлович. Тогава той трябва да е същият монах, споменат и в една приписка от 1814 г. в 
миней от Девическия манастир в Самоков. Инвентарен опис на старопечатните книги. – В: Джурова и др., Девическият манастир, 222. Той се 
настанява в Свищов през 1831 г. Радев, И. Таксидиоти, 256; Агапий пише, че е ученик на проигумен Пафнутий. Спространов, Е. Материали, 
26. Към него трябва да се отнесат и две приписки от 1821 и 1829 г. Вж. Желев, Й. Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския 
манастир. – Старобългаристика, бр. 3, 2005, 108, 113. Не се знае дали това е същият монах Йосиф, наречен „папа“, и таксидиот във Враца през 
1843–1844 г. Манастирска кондика, л. 30б, с. 64. Пак някакъв Йосиф е бил клисар на манастира, починал някъде през 1846 г., като е оставил 6520 
гроша. Манастирска кондика, л. 45, с. 93. Същият клисар е упоменат и в списъка на монашеските келии от 1840 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1610. 
Отново монах с името Йосиф е таксидиот в Разлог между 1837–1839 г., точно преди неговия съименник игумен, да заеме този пост. Манастирска 
кондика, л. 38. Има и още един – таксидиот в Казанлък, който е починал през 1852 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 900.
1294 Най-вероятно това е бившият Самоковски митрополит.
1295 Има един монах, раждан през 1826 г. в Долна Диканя, който развива дейност от 1855 г. нататък. Радев, И. Таксидиоти, 271. Той е послушник 
на Неофит Рилски и не може да е вписан в поменика. Заедно с х. Агапий той е ктитор на два месингови свещника от 1859 г., а сам – и на няколко 
дискоса от 1861 г. Неофит Рылец. Описание, 81; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 211; Колева, М. Дарители, 33. Най-вероятно в поменика е 
вписан другият Паисий, чието дело е преправката на „История славянобългарска“ от 1825 г. Ангелов, Б. Рилска преправка на „История славя-
нобългарска“. С., 1966, 45. Смята се, че той е от с. Медово, ученик на скевофилакс Йосиф. Пътувал на младини до Русия. Според И. Радев не 
се споменава от х. Агапий, поради което се приема, че е починал през 20-те години. Радев, И. Таксидиоти, 270; Радкова, Р. Рилският, 44, 184. 
Всъщност Агапий споменава за такъв рилски монах, като го титулува проигумен и уточнява, че е ученик на Йеротей и е родом от Габрово. Спрос-
транов, Е. Материали, 26. Трудно е да се разгадае дали това е друг рилски брат, или те са един и същ човек с объркани биографични данни. В 
поменика трябва да е включен този, който е проигумен.
1296 Знае се само, че е таксидиот в Габрово от март 1851 г. Радев, И. Таксидиоти, 287. В кондиката за 1844 г. има дарение от Силвестър, който 
заедно с дякон Серафим дава 235 гроша, които са вписани като ктитория. Манастирска кондика, л. 38б, с. 80. След това през 1846 или 1847 г. са 
дадени 158 гроша за хиротония на папа Силвестър. Манастирска кондика, л. 46, с. 95. Това точно отговаря на годината на поменика, където той 
е вписан като йеромонах.
1297 Знае се един рилски монах, който е учител в килийното училище в Габрово през 1814 г. Радев, И. Таксидиоти, 292. В кондиката има сведения 
за още един, може би същият, който е бил дохиар, починал през 1846 г. и оставил на манастира 1505 гроша. Манастирска кондика, л. 45, с. 93.
1298 Според Агапий е ученик на скевофилакс Йосиф. Родом е от Самоков. Дългогодишен таксидиот във Велес. Починал някъде до 50-те години в 
метоха „Орлица“. Спространов, Е. Материали, 25; Радев, И. Таксидиоти, 240. Може би същият е починал през 1846 г., оставяйки 36 518 гроша 
на манастира. Манастирска кондика, л. 45, с. 93. В списъка на монашеските келии от 1840 г. също е упоменат йеромонах с това име. ЦДА, ф. 
1281, оп. 3, а.е. 1610.
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Макарий монaх1299, Максимил монaх1300, Теофан монaх1301. Този поменик завършва с имената на Наи||дена: 
Анастасiю1302: Да||мйана: Спаса: съ ро||дители и чада их. 1847 (кт. надпис 35, 36).

Появата на двата поменика в протезиса е напълно обичайна и отговаря на множество подобни примери, 
свързани със старата практика на проскомидията и сугубата ектения да се споменават живите и умрелите1303. 
Рилските поменици би трябвало да бъдат класифицирани към групата на проскомидийните поменици, в кои-
то са вписани имената на живи и мъртви свещенослужители и миряни1304. Те са без допълнителна украса, но 
са разположени под изображението на Христос в гроба, което се приближава към традицията от поствизан-
тийските паметници1305. Зографите също са познавали тази богослужебна практика и открай време имената 
им са вписвани там, за да бъдат споменавани на литургията1306.

Прави впечатление, че и в двата поменика отсъства името на отец Неофит Рилски, факт, който още тук 
разколебава възгледа за водещата му роля при изписването на църквата, приписвана му в литературата, въ-
преки че по принцип в помениците се вписват само преките дарители на манастирите и църквите1307. Липсват 
също отците Софроний, Антим1308, Прокопий1309, Пахомий1310 и Пафнутий, а се виждат рилски монаси, които 

1299 Ако това е същият рилски монах, посочен от И. Радев, то за него е известно само, че до 1823 г. е таксидиот в Плевен. Познат е обаче като дя-
кон. Радев, И. Таксидиоти, 263. През 1843–1844 г. се явява такъв рилски таксидиот в Разлог, който при това вече е хаджия. Манастирска кондика, 
л. 30б, с. 64. През 1849 г. се споменава Макарий, който е еклисиарх заедно с Евтимий и най-вероятно той е вписан в поменика. Арсений. Принос, 
194–196; НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 4648.
1300 Има един Максим, таксидиот в Севлиево през 1847–1848 г. Манастирска кондика, л. 47, с. 97, но Максимил не е известен.
1301 Известен е монах с това име, който е родом от Калофер и често е споменаван в приписките, но е живял във втората половина на ХVІІІ в. 
Спространов, Е. Опис, 74–75; Радкова, Р. Рилският, 47; Цонев, Б. Опис, 372.
1302 Ако това не е женско име, има вероятност да е Анастас Тончович, който е записан в манастирската кондика за приходи до декември 1844 като 
дарител на 300 гроша. Вж. Манастирска кондика, л. 38б, с. 80.
1303 За поменици вж. Иванов, Й. Поменици на български царе и царици. – ИИД, ІV, 1915, 219–229; Ковачев, М. Зограф, 3–70; Гергова, И. Иконог-
рафия на помениците през поствизантийския период в България. – Поствизантиjска уметност на Балкану. Т. І, 34–35, 2003, 61–70; Гергова, И. 
Поменици от Македония в български сбирки. С., 2006; Косева-Тотева, Д. Триптиси-поменици от Арбанаси. В. Търново, 2007.
1304 Подробно у Гергова, И. Поменици от Македония, 10–12.
1305 Специално за това: Гергова, И. Иконография на помениците, 61, 65–66; Гергова, И. Поменици от Македония, 145–159.
1306 Пеjић, С. Манастир Пустиња. Београд, 2002, 21.
1307 За това вж. Гергова, И. Поменици от Македония, 5–15.
1308 Има един Антим, таксидиот през 1837–1839 г. в Ловеч, и друг, през 1837–1840 г., във Враца. И отново Антим е таксидиот в Неврокоп за 
1843–1844 г. и в Пирот през 1845–1846 г. Манастирска кондика, л. 24б, 30б, 39, 38, 52, 64, 81; Един такъв се намира и в списък за доходи от стоки 
(1842–1844), където се казва, че е от Г. Джумая. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1613. Не се знае дали това е един и същ монах.
1309 За него има множество и разнообразни данни. През 1837 г. пътува с Неофит Рилски, според дневника на последния, като преди това идва в 
Копривщица при него и му носи манастирските писма. Шишманов, И. Нови студии, 96. От едно писмо на Захарий до Неофит от 24 юни 1838 г.  
става ясно, че Прокопий е таксидиот на манастира в Пловдив и е викан за освещаването на новата църква. Василиев, А. БВМ, 376–377; Мана-
стирска кондика, л. 38. Той е архимандрит. Радев, И. Таксидиоти, 283–284; Манастирска кондика, л. 30б, с. 64. През 1847–1848 г. е таксидиот в 
Карлово. Манастирска кондика, л. 47, с. 97. Споменава се в списъка на монашеските келии от 1840 г. Там има и още един монах със същото име, 
който за разлика от този е назован Прокопий Глухи. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1610. Макар и по-възрастен, Прокопий е близък приятел на Неофит, 
който го смята за свой „първенец“. Между тях е водена доста оживена кореспонденция, от която днес са запазени няколко писма от 1841 г. ЦДА, 
ф. 1281, оп. 3, а.е. 1401. Не е ясно чий е кивотът от 1828 г., където пак е споменат Прокопий. Варлаам. Св. Иван Рилски, 215.
1310 През 1802 г. е таксидиот в Казанлък, а през 1808 – в Габрово. Радкова, Р. Рилският, 46. През 1813 г. е игумен, както се посочва в една 

121. Надгробна плоча на отец Пафнутий
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не са познати от други източници. Имената на игумена Йосиф, Серафим, Самуил и Теодосий присъстват 
обаче непрекъснато в различни манастирски документи, включително и в помениците, което би трябвало да 
е категорично указание за техния водещ принос. А най-често те са придружени от Памфилий1311, Никанор1312, 
Харалампий1313 и Герасим1314. 

В манастирската кореспонденция и частните писма на монасите се открива още информация по въпроса. 
Най-красноречиви в това отношение са писмата до Неофит Рилски от 1841 г., с които Захарий Зограф иска да 
получи покана за работа в църквата. На 25 февруари 1841 г. Захарий пише на Неофит да се „поразговори със 
стареите“, за да му бъде дадена работа в църквата. Същевременно той споменава, че е получил писмото на 
Неофит лично от игумена1315. По това време такъв е Памфилий, който се е намирал в Пловдив по работа и е 
имал възможност да разговаря с него, давайки своето одобрение, което явно не е било достатъчно. Това става 
ясно от по-ранното писмо на Захарий до Неофит, в което, изключително внимателен и даже раболепен, само-
ковският зограф моли Неофит да поздрави поименно изброените – епитроп Самуил, отец Йосиф, проигумен 
Теодосий и отец Никанор и другите стареи – и да им каже, че Захарий би искал да участва в изписването на 
църквата, а по-надолу в писмото споменава, че е говорил по този въпрос и с игумена (Памфилий – б.а.) кой-
то е съгласен и ако споменатите отци „също намират благословно“, то да стане работата и Захарий да бъде 
поканен1316. Тази забележка подсказва ясно, че Захарий е трябвало да има одобрението и на останалите ста-
реи, за да получи работата. А това вече е указание, че общият съвет е взимал решения явно начело с Йосиф, 
защото точно към него Захарий не пести възхвали и го нарича „свой благодетел“1317, макар по това време той 
да не заема ръководно място, тъй като е таксидиот в Банско и даже не се намира в манастира. Колкото и да е 
странно, В. Захариев решава, че тази молба на Захарий свидетелства за важната роля, която Неофит е играл 
при избора на зографите, а всъщност то показва, че този избор е зависел от стареите, пред които Неофит е 
можел най-много да ходатайства, за да бъде взет младият самоковски зограф. Това се потвърждава красно-
речиво и от бележката, която Неофит записва на гърба на писмото, че отците са склонили да дадат работата 
на Захарий1318. Тук като че ли има и по-ясно указание точно кои отци са определяли избора на зографите. 
Любопитното е, че и в едно друго по-ранно писмо на Захарий до Неофит от 1840 г., свързано отново с този 
повод, пак се виждат същите имена на рилски монаси. Сред стареите, които е трябвало да бъдат поздравени 

приписка. Милетич, Л. Славянските, 153. На следващата година отново е игумен според приписка в един общ миней от 1794 г. Инвентарен опис 
на старопечатните книги, 222. Той е забъркан в разправиите в манастира през 1835–1836 г. Ктитор е на мощехранителница от 1823 г., където е 
назован проигумен, и на още една от 1808 г., където е йеромонах. Варлаам. Св. Иван Рилски, 205, 206. Според х. Агапий светското му име е Грую. 
През 1823 г. е таксидиот в Панагюрище, а през 1825 и 1836–1837 г. е игумен. През 1835 г. е таксидиот в Габрово, а в 1838–1839 г., като проигумен, 
е таксидиот в Неврокоп. Радев, И. Таксидиоти, 278; Пахомий е починал през 1839 г., оставяйки на манастира 20 737 гроша. Вж. Манастирска 
кондика, л. 38.
1311 Неговото име се среща на челно място в почти всички извори, свързани с църквата, но само в периода 1840–1842 г., докато заема игуменския 
пост в манастира. Преди това Памфилий е таксидиот на манастира в Ниш, между 1837–1839 г. Манастирска кондика, л. 38. През 1849 г. е старея 
на манастира заедно с Нестор. НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 4648.
1312 Известен е един рилски монах, който се подвизава в Самоков през 1861–1864 г. и би трябвало да е много млад, за да е включен в поменика. 
Радев, И. Таксидиоти, 267; Агапий говори за друг, който е бил умен и е заемал поста външен старея. Спространов, Е. Материали, 26; Никанор 
се споменава често и в писмата на Захарий до Неофит от 1840–1841 г., където Захарий поздравява този отец. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283, 1284. 
В 1844 г. Никанор монах е споменат като спомоществовател у Сапунов, П. История на славянобългарския народ. Букурещ, 1844.
1313 Той е ученик на скевофилакса Йосиф според надписа от мощехранителница, изработена с негови средства. Генова, Е. Рилският манастир, 
210; Хаджи Агапий отбелязва, че Харалампий и Неофит са ходили до Цариград, за да издействат фермана за новата църква, а в 1834 г. е назначен 
за външен старея на манастира. Спространов, Е. Материали, 25. Помощник е на Атанасий в Панагюрище през 40-те. Радев, И. Таксидиоти, 294. 
Починал е преди март 1842 г., откогато има сведение в кондиката, че от него са били останали пари за оловото за църквата. Манастирска кондика, 
л. 28б, с. 60. Изглежда, Харалампий е имал сериозно влияние в манастира, защото покрай споровете през 1835–1836 г., когато в манастирската 
каса са се оказали липси и въпросът е отнесен дори до Цариградската патриаршия, той се е застъпил и примирил двете страни, като е оправил и 
проблема с Патриаршията. Арсений. Принос, 56–57.
1314 Хаджи Агапий казва, че е бил духовен наставник на Авксентий Велешки. Спространов, Е. Материали, 19. Има един Герасим, таксидиот в 
Бобошево през 1839–1840 г. според кондиката. Манастирска кондика, л. 24б, с. 52, но според Радев той тогава трябва да е бил или в Крива палан-
ка, или в Кочани. Радев, И. Таксидиоти, 237. Действително в Кочани има Герасим по това време. Но единственият, който е назован проигумен, е 
таксидиотът в Кюстендил и Радомир. Той е там още през 1837–1839 г. Манастирска кондика, л. 38. През 1826 г. е игумен на манастира. ЦДА, ф. 
1281, оп. 3, а.е. 1508. В 1840 г. той е упоменат в списъка на разходите за манастирските келии. Наред с него там се среща още един монах с това 
име, за когото е посочено, че е касиер. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1610. През 1842 г. той вече е бил починал, тъй като в епитропски тефтер за 
приходи от март 1842 г. нататък са отбелязани 1544 гроша, останали от покойния проигумен Герасим. АРМ, а.е. 3244, л. 2а. Явно посмъртно е 
споменат като спомоществовател, у Сапунов, П. История на славянобългарския народ.
1315 Василиев, А. БВМ, 390.
1316 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 235. Писмо от февруари 1841 г. Публикувано у Захариев, В. Захарий, 63; Пимен. Отец иеромонах, 239–241.
1317 Така е наричан Йосиф в няколко писма на Захарий. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283–1286.
1318 Захариев, В. Захарий, 64. На гърба на писмото е записано, че Неофит го е получил на 25.02.1841. Текстът гласи: „Това що пишете, отците 
склониха и ако е здраве да бидете“. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 235; Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като народен будител, 15; Пимен. 
Отец иеромонах, 239–241.
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в случая, този път начело са игуменът Памфилий, епитроп Самуил, проигумен Йосиф и другите старци1319. 
Оказва се обаче, че подобна е картината във всички писма на Захарий до Неофит от 1840 и 1841 г., в които той 
неизменно поздравява посочените отци, като на два пъти поставя на първо място даже епитропа Самуил1320, 
което е податка и за неговата роля при избора и контрола на зографите. Но най-показателно извън тази все 
пак частна кореспонденция остава писмото на игумена Йосиф и епитропите Самуил и Серафим до Неофит 
Рилски от 14 януари 1837 г. В него те уведомяват Неофит, че епитропите са въвели ред и са помирили братята 
на годишния събор и „по обичая на събора“ са определени именно и точно те тримата да поемат „попече-
нието и строението на свещения манастир и от сега да вървиме единогласно за ползата и доброто строение 
манастирско“1321. Неизбежно е след такъв извор да не се обърне по-обстойно внимание именно на тези рил-
ски братя, започвайки от техния ръководител.

3.1. Йеромонах Йосиф

Подобно на много други манастири в Средновековието и тук за изграждането на новата църква най-съ-
ществен принос има един от монасите. Това е архимандрит Йосиф от Батак1322 (17781323–16.10.1860)1324, име-
то на когото се свързва с най-важните манастирски дела между 1830 г., когато той окончателно се установява 
в манастира1325, и 1860 г., когато е завършена украсата на църквата. Игнатий Рилски описва неговия характер. 
Честен и добродетелен, той е бил високообразован и често се е отдавал на молитви1326. През 1855 г. С. Вер-
кович се среща с него и отбелязва, че е благ и кротък, вече на години, отнася се добре с всички и е българин, 
достоен за митрополит, който не се срамува от своя род и език, както много други1327. Според х. Агапий Рил-
ски Йосиф е имал „лице началническо“, бил е „украсен сос кротост, сос учение, краснописец и у мусиката 
искусен, двоюслов, духовен и политичен“. Братята са смятали, че той е нарочно създаден от Господ за игумен 
на манастира, защото такъв нямало и на Света гора1328. Имал е големи замисли, сред които са основаването 
на духовна семинария, организирането на болница и обществена библиотека в обителта1329. Негово е и жела-
нието да се основе печатница, заради която рилските монаси влизат в преписка с В. Априлов през 1841 г.1330  
На него се дължат и контактите на манастира с Русия през 50-те години на ХІХ в.1331 Както отбелязва х. Ага-
пий, той е бил подлаган често на критики заради „своите си кусури“, което не му е позволявало да управлява 
винаги в съгласие с останалите монаси1332. 

Избиран на няколко пъти за игумен1333, отец Йосиф с право е смятан за главния инициатор на обновяването 
на манастира след 1833 г.1334 Следвайки обичайната практика в църквата да се погребват нейните основатели 
или крайно заслужили дейци, единствено неговият гроб е разположен в южната част на откритата нартика, 
1319 Писмо от 20 април 1840 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283; Захариев, В. Захарий, 46; Арсений. Принос, 112–114; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6.
1320 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283, 1284.
1321 АРМ, оп. 1, а.е. 3129; Цанков, С. Нови данни, 14. 
1322 За титлата му вж. писмо до Неофит Рилски от 9.04.1835. Арсений. Принос, 33–34. Според Я. Янев светското му име е Йордан Любенов Паунов 
или Попов в различни публикации. Янев, Я. Рилският, 72; Янев, Я. Батак и Възраждането. Батак, 2004, 35, 85. Често в литературата той е 
объркван със скевофилакс Йосиф от Дупница или с Йосиф от Разлог, живял в манастира във втората половина на ХVІІІ в. Бояджиева, Е. Банско, 
143; Дуйчев, И. Заветът, 74, 340. Освен това по времето на игумен Йосиф от Батак в манастира е живял поне още един монах с това име, който 
е записан в поменика от олтара на църквата.
1323 Това е датата на раждане от надгробната плоча на отец Йосиф. По сведенията на американския мисионер Елайъс Ригс, посетил манастира 
през 1859 г. и разговарял с Йосиф, той е бил тогава на 62 години, което би отпратило годината на раждане в 1797. Вж. Американски пътеписи за 
България през 19 век. С., 2001, 36.
1324 Игнатий Рилски. Откъслек, 5, 73. Тази дата е известна от една приписка в псалтир от 1819 г., печатан в Киево-Печерската лавра. Вж. Янев, 
Я. Рилският, 74.
1325 За неговата биография до 1830 г. вж. Игнатий Рилски. Откъслек, 49–52. Около 12-годишен идва в манастира. Учи там, след това отива в 
Мелник да учи гръцки, след което се връща в манастира като учител и свещеник. Около 1807 г. е изпратен като проповедник в Разлог и после 
във Враца. Във Враца отива в началото на 1825 г., след като там е починал предишният таксидиот Захарий. През 1827 г. се връща в манастира. 
Семеен архив на Хаджитошеви, 237, 313, 348; Радкова, Р. Рилският, 187, бел. 6; Радев, И. Таксидиоти, 256–258.
1326 Игнатий Рилски. Откъслек, 74.
1327 Велева, Д. Едно пътуване, 370.
1328 Методиева, Л. Агапий Рылский, 173. 
1329 Игнатий Рилски. Откъслек, 52–53,62–67; Станимиров, С. Из историята, 3–19.
1330 Иванов, Й. Св. Иван, 105.
1331 Игнатий Рилски. Откъслек, 51; Семерджиев, Хр. Самоков, 163.
1332 Методиева, Л. Агапий Рылский, 173.
1333 Иванов, Й. Св. Иван, 85, 90–91, 115.
1334 Игнатий Рилски. Откъслек, 5; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 628; Иванов,  Й. Св. Иван, 115.
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докато другите монашески гробове са извън църквата. Паметният надпис намеква и за още една негова роля. 
Там той е наречен „Строителят“, с което се има предвид не само приносът му при възстановяването на целия 
манастир, но и неговите професионални умения в архитектурата1335. Той е наричан така още приживе, на-
пример през 1844 г., когато е посочен сред други спомоществователи като „Йосиф преподобнейший и умний 
строител монастирски“1336. 

Засега не е известен напълно безспорен извор, който конкретно да посочва Йосиф и като ръководител 
на изписването на католикона. Но все пак някои косвени сведения дават възможност почти напълно да се 
приеме тази хипотеза. Например той е вписан на челно място сред рилските братя в поменика от олтара на 
църквата, веднага след имената на софийския и самоковския архиерей. Отец Йосиф е бил във връзка и със 
самоковските зографи, както се вижда от множество извори1337. Той е имал добро познанство с Димитър Зо-
граф, а е сътрудничил и със Захарий още през 1838 г., както личи в едно писмо на последния до него от 24 
февруари1338. От текста на писмото става ясно, че те са водили кореспонденция и преди тази дата1339. Възмож-
но е Йосиф дори да е покровителствал в някаква степен Захарий, защото в друго писмо от февруари 1841 до 
Неофит Рилски, както се отбеляза и по-горе, зографът нарича игумена „свой благодетел“1340. 

Със сигурност поне по време на игуменството си Йосиф неизбежно е бил свързан с изписването на като-
ликона. Но показателно за неговата роля е, че между 1840–1842 г., когато не заема този пост или друга офи-
циална длъжност в манастира, а се намира в Банско като таксидиот1341, той отново е уведомяван за събитията 
в църквата. Например на 10 май 1841 г. той получава писмо от тогавашния игумен Памфилий и епитропите, 
в което те му разказват какво става със зографите и изписването на църквата1342. Още по-безпрецедентно 
изглежда, че екземпляр от договора за изписване на олтара, който е подписан в същия ден, е бил изпратен на 
Йосиф в Банско само 10 дни по-късно, придружен от ново писмо1343. Но причината за това може да е свърза-
на и с факта, че Йосиф е ктитор на стенописите в олтара заедно със същия Памфилий и епитропа Серафим 
(кт. надпис 19). Поради отсъствието им от манастира Йосиф и Серафим не са били включени като страна 
при подписването на договора за олтара, но там е записано ясно, че зографите са взели парите си от тях след 
завършване на работата1344. В бележката те са титулувани игумен и епитроп, което говори за по-късна дата 
на изплащане на парите вече по времето, когато Йосиф е сменил Памфилий на игуменския пост. Тъй като 
обаче писмата съдържат информация и за другите стенописи в църквата, може спокойно да се предполага, 
че не само ктиторството на олтара е причина Йосиф да бъде така подробно осведомяван. Ако действително 
е ръководел изписването и докато игумен е бил Памфилий, то тогава несъмнено е имал нужда от подобна 
кореспонденция, защото за времето на таксидиотството си в Банско Йосиф се връща в манастира само един 
път – на 1 септември 1841 г., водейки поклонници, и си тръгва на 5 септември, както е записал Неофит Рил-
ски в дневника си1345. Някои други документи също потвърждават, че Йосиф е имал важна роля в манастира, 
дори докато е бил таксидиот. Например на 8 ноември 1840 или 1841 г.1346 той пише до епитроп Самуил, че е 
получил писмо от Димитрика Мицора, в което има нареждания за манастира1347. Тук едва ли би имало логика 
той, като таксидиот чак в Банско, първи да получава писма от манастирския ефор, ако не е бил в течение 

1335 В надписа до Самоковската порта се посочва, че оттам е започнало изграждането на манастирското крило, а накрая е записано, че това става 
на 1 май 1816 г. от Алекси архитектон. Следва: „И това пишещият е ученик на този – Йосиф“. Надписът у: Стойков, Г. Майстор Алекси, 32; 
Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207; Енев, М. Рилският, 133. На пръв поглед изглежда възможно игуменът Йосиф и този ученик да са едно 
и също лице, което е монах в манастира и ученик на Алекси или негов помощник, даден му от братството. Така би се обяснило защо по-късно 
поради това, че е бил ученик на Алекси и вещ в строителните работи, той е бил наречен „Строителя“. Обаче тази красива конфигурация изглежда 
невъзможна, защото Йосиф трябва да е бил почти 40-годишен по това време и ще се превърне в прекалено възрастен ученик. Но ако си припом-
ним сведението на Е. Ригс, че през 1859 г. Йосиф е бил на 62 години, то тогава той ще е на 19 години през 1816 г..
1336 Сапунов, П. История на славянобългарския народ.
1337 За кореспонденцията му със самоковци вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1509.
1338 НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 4791.
1339 Василиев, А. БВМ, 364.
1340 Захариев, В. Захарий, 63–64, 68.
1341 Йосиф е таксидиот в Банско от 1840 до средата на 1842 г. Климент Рилец. Банско, 23. На 27.02.1842 той получава писмо от игумена Памфи-
лий, в което му се съобщава, че епитропите ще идват в манастира и искат по същото време там да се съберат всички таксидиоти. По този повод 
и Йосиф е поканен да се върне в манастира веднага. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4803. На негово място е изпратен Йоаким, който таксидиотства 
до 1847 г., след което поради старост се прибира в манастира. Радев, И. Таксидиоти, 190, 254.
1342 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4799.
1343 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІ А 4800=4801.
1344 Вж. екземпляра от договора в НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4800=4801; Василиев, А. БВМ, 433.
1345 Шишманов, И. Нови студии, 100.
1346 Писмото не е датирано, а тези години се уточняват от неговото съдържание.
1347 АРМ, оп. 1, а.е. 1069.
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на всичко ставащо в манастира, и то като ръководител. 
Затова е закономерно, че през 1842 г. той се връща за 
постоянно на игуменския пост, поемайки официално 
своите задължения до края на живота си, което съвпада 
и с окончателното завършване на цялостната украса на 
главната църква1348.

3.2. Неофит Рилски

Другият важен манастирски деец е Неофит Рил-
ски1349. Нисък и слаб, с изтънчена интелигентност, при-
ветлив и приказлив, но по характер тих и несмел, той е 
окачествяван от своите съвременници като „интересен 
субект“1350 и „необикновена личност“1351, свързала жи-
вота си с Рилския манастир, придавайки му ореола на 
едно от най-важните средища на просветния живот у нас 
по време на Възраждането1352. Високообразован и запоз-
нат с Античността1353, отец Неофит е най-изявеният и 
популярен обществен деец на манастира. К. Иречек го 
нарича „жива летопис на Българското възраждане“1354. 
Той преподава на много места, поддържа коренспонден-
ция с редица известни личности от това време, владее 
гръцки, руски и сръбски1355, по-малко турски, румънски 
и латински1356, което му създава широки контакти. Нео-
фит Рилски е бил деен участник и в зараждащата се но-
вобългарска книжнина. Неговите многобройни трудове 
го представят като изтъкнат филолог, лексикограф, музиколог и педагог1357. 

Роден през 1793 г.1358 в Банско, Неофит идва в манастира през 1808 г.1359, където живее като послушник 
около година и половина, и през 1811 г. е подстриган за монах1360 като духовен ученик на проигумен Йеро-

1348 В кондиката за 1860 г. на два пъти са записани суми, оставени на манастира от покойния вече Йосиф, възлизащи общо на 38 504 гроша. Вж. 
Колева, М. Дарители, 32.
1349 Литературата за него е огромна и ще се въвежда в текста. Тук ще посоча само най-новия сборник с материали за отец Неофит Рилски – На-
следството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. С., 2012.
1350 Иречек, К. Пътувания, 712.
1351 Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 124 – сведенията са от 1862 г.
1352 Игнатий Рилски. Откъслек, 86–119.
1353 Литературен архив, т. VІ, 33.
1354 Иречек, К. Пътувания, 712.
1355 Григорович, В. Очерк, 129.
1356 Климент Рилец. Принос към биографията, кн. 7, 205.
1357 Вълчанов, С. Влияния на руската духовна книжнина, 24.
1358 В надгробния надпис на Неофит също е посочена 1793 г., вписана по внушение на двама рилски монаси, които са му били близки приятели. 
Иванов, Й. Св. Иван, 116–117; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 7; Арсений. Нови данни, 1; Пимен. Отец иеромонах, 9. Погрешно е посочена 1799 г.  
у Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 711. Според автобиографичната му справка той е роден през 1798 г. Радкова, Р. Неофит Рилски, 86. Според 
Иречек, К. Български дневник, т. І, 345, е роден през 1790 г. Според П. Асенов е 1791. Асенов, П. Неофит Рилски, 26, 36; Неофит е починал на 4 
януари 1881 г. Вж. Спространов, Е. Материали, 36.
1359 Иречек, К. Български дневник, т. І., 236, 345–346, дава първите биографични данни за Неофит непосредствено след смъртта му. Според тях 
Неофит е дошъл в манастира през 1808 г. според собственото му твърдение пред Иречек при първото му посещение на манастира през 1880 г.  
и запознанството му с Неофит. Това се потвърждава и от описанието на самия Неофит Рилски на познанството му с бъдещия новомъченик Иг-
натий Старозагорски, с когото са живели една година на постницата „Св. Лука“. Неофит Рылец. Описание, 86–87; Иречек, К. Пътувания, 711; 
Доросиев, Л. Неофит Рилски, 7; Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 12. В автобиографичните си бележки обаче Неофит казва, че е постъпил в 
манастира в 1819 г., което вероятно е грешка. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4638. Същото в Шишманов, И. Нови студии, 80–82.
1360 Според най-популярната версия Неофит е замонашен 1808–1811 г. Пимен. Отец иеромонах, 16. За останалите версии вж. Асенов, П. Неофит 
Рилски, 36. Според Радкова, Р. Неофит Рилски, 25, не се знае с точност годината на замонашване.

122.  Надгробна плоча на архимандрит Йосиф
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тей1361. Няколко години по-късно – в 1818, той е ръкоположен за йеромонах1362, като е назначен и за ефимерий 
в манастира, която дължност изпълнява до 1821 г.1363 След това отива да учи в Мелник, откъдето се завръща 
в 18261364. До края на 20-те години Неофит преподава в Самоков и в 1831 г. се връща в манастира1365.

Днес е възприето да се смята, че отец Неофит е бил тясно свързан с появата на новия католикон и възоб-
новяването на манастира след пожара от 1833 г. Тази констатация обаче има нужда от сериозна корекция. 
Сведенията за причастността на Неофит към събитията, свързани с новата църква, са доста разнообразни, 
но и доста откъслечни. Като цяло те показват, че Неофит е използван често за административни длъжности в 
манастира и мисии, свързани пряко или косвено с католикона, преди всичко заради неговата образованост и 
езикови познания. Така например най-вероятно лично Неофит, като пратеник в Цариград през 1832 г., заедно 
с рилския монах Харалампий е издействал фермана за построяването на новата главна църква1366, а според 
К. Иречек за това е помогнал и Стефан Богориди, княз на Самос и баща на Алеко паша, първия губернатор 
на Източна Румелия1367. Извън този случай обаче известните сведения за живота на Неофит през годините 
на строежа на църквата сочат, че той не е имал никакво по-специално отношение или участие в нейното съз-
даване1368. Дори нещо повече. Подобна задача изобщо не му е била възлагана от манастира. А е видимо, че 
Неофит, тогава около 40-годишен, се е подчинявал на манастирските стареи и е изпълнявал техните заръки 
във всяко едно отношение. Често пъти през 30-те години, когато води изключително активен живот, пъту-
ва, преподава и получава непрестанно предложения за работа, той се страхува да предприеме сам някакви 
действия без одобрението на манастира и заради това понякога плановете му не се осъществяват. Известни 
са многобройни примери за такова съобразяване с нареждания, идващи пряко от манастира. Например през 
1830 г., докато Неофит е все още учител в Самоков, той обещава на Кюстендилския митрополит Артемий да 
стане учител в Кюстендил, след като изтече срокът му в Самоков. Това обаче не става, тъй като манастирско-
то управление го извиква да се върне в манастира1369, където е трябвало да заеме секретарската и учителска 
та длъжност1370. Според Р. Радкова това не му е било много по вкуса, но той отстъпва пред манастирските 
стареи1371. Но всъщност от едно негово писмо става ясно, че той прави напълно съзнателно този избор заради 
своята обвързаност с манастира1372. Дори този пример е достатъчен, за да се види, че Неофит е бил в подчи-
нено положение спрямо стареите, което напълно отговаря на тогавашния му монашески статус и положение 
в обителта и дори на характера му, и следователно не може да е бил пряко отговорен и свързан с решенията 
при издигането и дори при изписването на новата църква. Ако се огледат фактите, ще се види, че Неофит е 
бил в манастира по време на пожара, като от 8 май 1831 г.1373 е назначен за секретар1374. Именно по време на 
тази си длъжност той пътува до Цариград на следващата година във връзка с фермана за новата църква1375. 

1361 Косев, Р. Един принос, 614; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 9; Климент Рилец. Банско, 22; Радкова, Р. Неофит Рилски, 25; Пимен. Отец иеро-
монах, 16; Асенов, П. Неофит Рилски, 26, 32, 35. Според х. Агапий Теодосий Джико е на отец Неофит „деда“. Методиева, Л. Агапий Рылский, 
172. Тук или се има предвид роднинство, или, ако Неофит е „подстриган“ преди 1809 г., Теодосий му е духовен учител. Повечето автори обаче 
приемат, че Теодосий действително е кръвен роднина на Неофит. Вж. Асенов, П. Неофит Рилски, 33, и цитираната литература.
1362 Кръстев, С. Отец Неофит Рилски, 7; Пимен, Отец иеромонах, 16. Според друга версия Неофит е ръкоположен в Пирот от софийския митро-
полит още през 1816 г. Вж. Доросиев, Л. Неофит Рилски, 9; В. С. Неофит Рилски в София, 15.
1363 Снегаров, И. Принос, 8. Според други автори – до 1822 г.
1364 За престоя в Мелник вж. Радкова, Р. Неофит Рилски, 25–27, с литература.
1365 Снегаров, И. Принос, 8. Според Косев, Р. Един принос, 613, и Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 12, Неофит преподава в този период и в 
манастирското училище, което не е вярно. За периода в Самоков вж. Игнатий Рилски. Откъслек, 100; Радкова, Р. Неофит Рилски, 27–34; Асенов, 
П. Неофит Рилски, 43–46. 
1366 Материали за историята, 398; Спространов, Е. Материали, 25; Шишманов, И. Нови студии, 156.
1367 Иречек, К. Пътувания, 642; Иречек, К. Български дневник, т. І, 244.
1368 Вж. автобиографичната справка на Неофит, според която той не се е намирал в манастира през всичките години на строежа на църквата. 
НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 4651. 
1369 Друг пример е нежеланието на Неофит да отиде в Букурещ през 1834 г. без съгласието на манастира или да преведе евангелието по поръчка 
на В. Баркер през 1840 г., без да попита манастира. Снегаров, И. Принос, 11–12, 31; Арсений. Нови данни, 2; Радкова, Р. Неофит Рилски, 50–51.
1370 От едно писмо от 27 юли 1831 г. на Неофит до Авксентий се изяснява, че всички рилски монаси, които са можели да заемат тази длъжност, 
а това били Исай, Хрисант, Давид, Аверкий и Кирил, не са били в момента в манастира. Климент Рилец. Принос, кн. 4, 117–118; ЦДА, ф. 1281, 
оп. 3, а.е. 1099; Арсений. Принос, 19–22.
1371 Радкова, Р. Неофит Рилски, 34.
1372 Писмо до йеродякон Авксентий от 1831 г. Вж. подробно у Нушев, К. Християнските духовни и нравствени принципи в просветната дейност 
на йеромонах Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. С., 2012, 
148–149.
1373 Шишманов, И. Нови студии, 66; Радкова, Р. Неофит Рилски, 30; Арсений. Нови данни, 3; Арсений. Принос, 8.
1374 Неофит е бил секретар през 1831–1832 г., което личи от писмото му до Авксентий Велешки. Климент Рилец. Принос, кн. 4, 117–118; Снегаров, 
И. Принос, 8; Радкова, Р. Неофит Рилски, 30. Освен това се смята, че е бил и учител в манастира по това време. Пимен. Отец иеромонах, 19.
1375 От две писма става ясно, че Неофит е бил в Цариград и някъде през юни–юли 1861 г. Вж. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. 4624.
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Пролетта на 1833 г.1376 обаче той е изпратен за таксидиот в Казанлък, където подобно на много други рилски 
монаси е трябвало да събира помощи за поправянето на манастира1377. След това Неофит се връща в мана-
стира само веднъж, между 23 юли и 16 август 1837 г., веднага след като е бил на поклонение в Света гора1378, 
въпреки че още през 1835 г. е бил призоваван да остави училището в Габрово и да се прибере в манастира1379. 
Той също е желаел да се завърне там1380, но го възпрепятстват задълженията му в Габрово и после в Коприв-
щица с Вълко Чалъков, с когото е трябвало да се съобразява и по нареждане от манастира1381. Няма данни 
пътуването до Света гора да е било свързано по някакъв начин със строежа на църквата, която е завършена 
малко по-късно1382. Това означава не само че Неофит не е контактувал пряко с майстор Павел, но че не е 
участвал и в изготвянето на плана на църквата и не е присъствал на нейния строеж, а по-късно в описанието 
на манастира е предал тези събития така, както ги е научил1383. Въпреки че е бил за кратко в манастира, Не-
офит не споменава в дневника си нищо за окончателното завършване на църквата, обявено официално на 26 
октомври 1837 г., нито за нейното освещаване през 1838 г., защото по това време той вече е в Копривщица и 
преподава в тамошното училище1384. Всичко, казано дотук, изолира Неофит Рилски от може би най-важното 
1376 Между март и април. Арсений. Нови данни, 3; Арсений. Принос, 8.
1377  Доросиев, Л. Неофит Рилски, 13; Снегаров, И. Принос, 9; Радкова, Р. Неофит Рилски, 37–38, бел. 3; Пимен. Отец иеромонах, 21. В писмо 
от манастирските стареи от 16 декември 1833 г. до Неофит в Казанлък се казва даже, че Пловдивският митрополит е искал Неофит да отиде на 
служба при него. Вж. Цанков, С. Нови данни, 41–42.
1378 За неговата дейност преди тези дати: Радкова, Р. Неофит Рилски, 63–80; Шишманов, И.  Нови студии, 69–71, 95; Снегаров, И. Принос, 11–21; 
Асенов, П. Неофит Рилски, 90–113; Пимен. Отец иеромонах, 23–32.
1379 Писмо от 9 април 1835 г. от манастирските стареи до Неофит в Габрово.
1380 В писмо от 15.03.1837 до манастира Неофит казва, че отдавна иска да се върне там. Шишманов, И. Нови студии, 178; Снегаров, И. Принос, 20.
1381 Шишманов, И. Нови студии, 78; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 30.
1382 За пътуването вж. Радкова, Р. Неофит Рилски, 80.
1383 Затова и мнението на В. Захариев, който смята, че Неофит „е бил душата на строежа на новите сгради“, е лишено от всякакъв смисъл. 
Захариев, В. Бил ли е живописец Неофит Рилски. – Миръ от 9.10.1937.
1384 Шишманов, И. Нови студии, 94–99; Снегаров, И. Принос, 20–22.

123. Паметна плоча на отец Неофит Рилски 124. Надгробна плоча на отец Неофит Рилски
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тогавашно събитие в живота на манастира – строежа на новата църква. 
В литературата е възприето мнението, че Неофит Рилски е имал решаващ глас и за избора на зографите1385, 

въпреки че той всъщност не се е занимавал с живопис, а евентуално на младини може да е бил за кратко 
чирак на Тома Вишанов1386. Освен това самият той не споменава за подобна школовка никъде1387. Според И. 
Шишманов обаче Неофит е можел да чертае планове и е умеел да рисува1388. А. Василиев също потвърждава 
зографските възможности на Неофит, като казва, че има доказателства и в други документи, с които разполага, 
но не уточнява кои са те1389. Митрополит Пимен го нарича „художник и архитект“ и смята, че е участвал при 
приемане на зографските работи, а освен това зографите знаели, че мнението му тежи пред стареите, и го 
търсели1390. В кореспонденцията на Неофит има само косвени данни, които биха могли да потвърдят такива 
изводи. Например от някои писма на Захарий Зограф до него през 1838 г., когато е в Копривщица, става ясно, 
че Неофит е „гледал“ иконите, които той е правил за Петко Доган и Салчо, и е изказал мнение за тях1391. 
Останалите факти отново показват друго. Още през януари 1839 г. Неофит мислел да напусне Копривщица 
и да отиде учител на Света гора1392. Преди това пък искал да отиде в Букурещ1393, но в крайна сметка през 
август решил да се върне в манастира, явно съобразявайки се и този път с желанието на манастирското брат-
ство1394. Така Неофит се връща в манастира на 9 септември 1839 г.1395 и до април 1846 г. наистина се намира 
там, почти без прекъсване1396. Според Р. Радкова, която доразвива идеята за водещата роля на Неофит, ведна-
га след завръщането си той е ангажиран като манастирски секретар и се грижи за подбора на зографите1397. 
Неофит замества на секретарския пост йеромонах Атанасий, който до това време е бил писар и учител в 
манастира, а след това е изпратен като таксидиот в Панагюрище1398. По-вероятно е обаче неговото име да се 
среща често във връзка с тези въпроси просто заради длъжността му на секретар, длъжност, която според 
Климент Рилец е означавала, че той е бил писар на манастира1399 и неизбежно му е отреждала ролята на ма-
настирски посредник. Това личи особено ясно в едно писмо на Неофит до Р. Попович от 14 април 1840 г., 
засягащо изпращането на майстор за покриване на кубетата с олово. В писмото Неофит споменава изрично, 
че е манастирски секретар по това време, и дава уверение на Райно Попович, че говори от името на 
манастирските стареи, като казва, че когато майсторът дойде в манастира, може да донесе писмото в уверение 
на това, че наистина е желан от стареите1400. Вероятно Неофит не е планирал да се застоява на секретарския 
пост повече от една година, защото по същото време е канен от самоковските чорбаджии да стане учител в 
Самоков1401. Но той отказва за 1840 г., оправдавайки се с манастирските дела. По този повод в писмо на Заха-
рий Зограф от 20 април от Самоков до Неофит в манастира зографът му съобщава, че самоковци са наели 
даскал Никола Тонджаров за учител за една година именно с цел Неофит да се освободи от задълженията си 
в манастира1402. Той обаче така и не става учител там заради лошото отношение на Самоковския митропо-

1385 Захариев, В. Захарий, 63. Без да привежда някакъв документ, Р. Радкова смята, че той е бил натоварен от манастирското ръководство с грижите 
по издирване, сключване на договори и контрол над зографите, работещи стенописите в църквата, а това „потвърждавало“ зографското минало 
на Неофит. Радкова, Р. Неофит Рилски, 23, 164–165. 
1386 Тази теза остава единствено в сферата на легендата, тъй като няма никакви документални потвърждения. Ще се коментира подробно и по-
надолу. 
1387 Радкова, Р. Неофит Рилски, 23.
1388 Шишманов, И. Нови студии, 448. Авторът е видял някакъв акварел в едно ръкописно житие, писано от Неофит, и решил, че той е негово дело.
1389 Василиев, А. БВМ, 527.
1390 Пимен. Отец иеромонах, 143, 239–241.
1391 Писмо от 11.01.1839. Арсений. Принос, 91–92.
1392 Писмо на Вълко Тодорович от 11.02.1839. Шишманов, И. Нови студии, 203; Радкова, Р. Неофит Рилски, 162.
1393 Радкова, Р. Неофит Рилски, 161.
1394 Снегаров, И. Принос, 22; Радкова, Р. Неофит Рилски, 163. С писмо от 4.08.1839 манастирът в лицето на игумена Йосиф и останалите стареи 
пише на отец Неофит в Копривщица, че манастирското братство е решило единогласно той да се завърне в манастира. Цанков, С. Нови данни, 42; 
Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 14; Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като народен будител, 14.
1395 Шишманов, И. Нови студии, 229–231; Доросиев, Л. Неофит Рилски, 65; Снегаров, И. Принос, 22; Пимен. Отец иеромонах, 39.
1396 Шишманов, И. Нови студии, 67, 69–71. От едно писмо от 14 април 1846 г. от Неофит Рилски до Райно Попович, писано от Самоков, се узнава, 
че Неофит е тръгнал за Стара Загора, за да преподава в тамошното училище. Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 108–109.
1397 Радкова, Р. Неофит Рилски, 164. Авторката цитира като аргумент единствено писмото на Серафим от Копривщица от 1841 г. Всъщност обаче 
тя цитира мнението на В. Захариев и номера на писмото така, както го е дал той. Вж. Захариев, В. Захарий, 62–63, 80, бел. 2.
1398 Според данните в манастирската кондика, на Атанасий са платени 3000 гроша за учителстване за периода декември 1837 – октомври 1839 г. 
Манастирска кондика, л. 18, с. 39. За Атанасий вж. и Радев, И. Таксидиоти, 234–235, 273.
1399 Климент Рилец. Рилския манастир и Мелник. – ДК, кн. 4, 1964, 8.
1400 Вж. Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 96.
1401 В писмо на Н. Тонджар до Неофит от 16.09.1839 се казва, че в целия Самоков било известно, че Неофит ще става учител там. Вж. ЦДА, ф. 
1281, оп. 3, а.е. 1464.
1402 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6; в архив на АРМ, писмото е № 84.
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лит1403. В същата година Неофит отказва и на предложението да бъде издигнат за Търновски митрополит, а 
през 1842 г. и да стане епископ на Пазарджик и Панагюрище1404. Това за пореден път показва, че Неофит е 
свързан с новата църква само дотолкова, доколкото е имал подобни нареждания от манастирските стареи. 
Извън тази длъжност Неофит не е имал отношение към избора и контрола на зографите, с изключение на 
отношенията му със Захарий Зограф, защото е бил прекалено ангажиран с други дейности. В манастирските 
тефтери е записано, че на Неофит са били изплатени пари за неговото учителстване в манастирското учили-
ще за периода 1839–1842 и по-късно за 1845–18461405 и за 1847–1848 г.1406 Това означава, че Неофит е препо-
давал в училището почти през целия период, докато е била изписвана църквата, а според запазените доку-
менти именно с тази цел той е бил върнат в манастира през 1839 г.1407, като решението за това най-вероятно 
е било на чорбаджи Вълко1408. А преподаването едва ли му е давало достатъчно свободно време, за да се за-
нимава с ангажиране, избор или контрол на зографите, освен във функцията му на секретар. Освен това в 
запазените документи от това време, неговото име се среща само до 1842 г., през която той напуска поста на 
секретар1409. Така е например в договора за покриване на кубетата с олово от 1840 г., под който се е подписал 
като свидетел1410 и за който той има принос, осъществявайки връзката с майсторите покрай своята кореспон-
денция с Райно Попович в Карлово, или пък договора за изписване на олтара от 1841 г., където Неофит от-
ново е свидетел наред с други монаси1411. Сведението на Р. Радкова, че в дневника на Неофит се срещат 
множество бележки за срещи, разговори със зографите, което потвърждавало, че той е трябвало да ги кон-
тролира1412, също не отговаря на истината. Бележките по тези въпроси са съвсем откъслечни, а в запазените 
тетрадки от дневника1413, който особено сполучливо е наречен „бележник за телеграми“1414, толкова рядко се 
споменава за зографите, както и за изписването на църквата, че ако не съществуваха данни, че Неофит е бил 
в манастира по това време, е възможно да се помисли, че той не знае нищо по тези въпроси и не се интере-
сува. Той е също толкова лаконичен по въпроса за избора на зографите, техния контрол и работа и в своето 
описание на манастира, където едва ли би пропуснал да коментира своята роля, ако е имал такава, а той спо-
менава само имената на зографите. Явно е, че докато е в манастира след 1839 г., Неофит е имал други зани-
мания, които са били също така важни, а освен това и лични. Паралелно с училището той се е опитвал да се 
занимава и със своята книжовна работа1415, заради която всъщност е искал да се върне в манастира1416. Но не 
му е оставало много време за това1417 и е бил недоволен от живота си в манастира, както свидетелства сам 

1403 Снегаров, И. Принос, 23, 264–265.
1404 Пак там, 23–24, 275–279.
1405 В епитропския тефтер на Серафим са записани 2500 гроша, платени на Неофит за 1846 г. до декември. АРМ, а.е. 3192, л. 7; Радкова, Р. Тефтер, 
136. С писмо от 27 октомври 1845 г. Неофит съобщил на старозагорци, които го канели за учител, че ще се освободи от манастирското училище 
на 1 март 1846 г., където е преподавал през цялото време, откакто се е върнал в манастира в края на 1839 г. Шишманов, И. Нови студии, 107, 270; 
Снегаров, И. Принос, 27. Дори в кондиката за разходите до март 1844 г. са вписани 2000 гроша, платени на Неофит за неговото бъдещо учител-
стване до 1 март 1845 г. Манастирска кондика, л. 32, с. 67; Неофит пристига в Стара Загора на 19 април 1846 г., но след десетина дена се връща 
в манастира. Радкова, Р. Неофит Рилски, 180.
1406 В епитропския тефтер на Серафим за 1847 г. са отбелязани 2500 гроша, платени на Неофит за учителстване. АРМ, а.е. 3192, л. 18. Не е от-
белязано у Радкова, Р. Тефтер. Според Снегаров, И. Принос, 27, няма сведения за това какво е правил Неофит между 1846 и 1848 г., но от този 
запис се изяснява, че пак е преподавал в манастирското училище.
1407 Цанков, С. Нови данни, 42. Подробно за учителската му дейност в манастира вж. Терзийска, М. Учителската дейност на Неофит Рилски в 
Рилския манастир (1839–1848). – Педагогика, кн. 10, 2003, 92–100.
1408 Вж. писмо от 27 август 1839 г. от Захарий Зограф до Неофит, който все още е в Копривщица, в което Захарий му казва, че чорбаджи Вълко ми-
сли да прави Неофит даскал в манастира, да учи ковачите и че по същото време Вълко и Стоян са там. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а. е. 65, л. 27. В друго 
писмо от 29 юни Захарий казва, че вървял слух, че Вълко смятал да прави Неофит игумен, но той не вярвал на това. Арсений. Принос, 105-107.
1409 За това свидетелства поканата да стане учител в Стара Загора от 8 юли 1842 г., в която изрично се споменава, че тамошните чорбаджии са 
разбрали, че Неофит се е „освободил от манастирските попечения“. Снегаров, И. Принос, 24. Вероятно от тази дата на поста застъпва отец 
Аверкий, чието име се среща малко по-късно в манастирската кондика, означен като писар. Вж. Манастирска кондика, на много места. Явно 
той съвместява и длъжността учител заедно с Неофит, тъй като например за 1846 г. получава 1500 гроша и е означен също като даскал. АРМ, 
а.е. 3192, л. 7; Радкова, Р. Тефтер, 136.
1410 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 72.
1411 НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІ А 4794 – договор за кубетата; НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІА 4800=4801 – договор за олтара.
1412 Радкова, Р. Неофит Рилски, 165.
1413 За съжаление, са загубени тетрадките от дневника за 1839–1840 г., по което време е започвало изписването на църквата. Освен това не са 
съвсем пълни и бележките за годините 1841–1847 г., когато църквата е била изписана. Вж. Шишманов, И. Нови студии, 84.
1414 В. С. Неофит Рилски в София, 16.
1415 Снегаров, И. Принос, 22.
1416 Радкова, Р. Неофит Рилски, 163.
1417 Според писмо на Неофит от 26 октомври 1845 г. до Цвятко Недев, в което се оплаква, че откакто е дошъл в манастира, не е могъл нищо да 
направи повече за Лексикона. Вж. Шишманов, И. Нови студии, 269–271.
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през 1842 г.1418 Затова от март 1842 г. той започва да строи келии на постницата „Св. Лука“1419, където желае 
да се пренесе в уединение и да прекара остатъка от живота си1420, а от 29 април същата година отива там, за 
да контролира работата по строежа, и слиза в манастира от време на време1421, като съобщава на Р. Попович, 
че новият му адрес е на постницата „Св. Лука“1422. Показателно за размера на този строеж и тревогите покрай 
него са неговите думи, засвидетелствани в едно писмо от края на същата 1842 г. – „съ бината великъ подвигъ 
истеглихъ, таковъ щото никогда несамъ виделъ въ животатъ си“. От същото писмо се узнава, че на Димитров-
ден (26 октомври) е изпратил дюлгерите, които трябва да дойдат отново напролет1423. Несъмнено той не е 
могъл да се занимава с нищо друго по това време, а и работата се е забавила, тъй като през 1843 г. същите 
дюлгери са били заети с издигането на църковния покрив, както се съобщава в едно писмо от игумена Йосиф 
и епитропа Серафим, получено от Неофит на 5 юни 1843 г. Показателно е, че то е изпратено до постница-
та1424, където Неофит е прекарал явно лятото на 1843 г.1425 Строежът на келиите е завършен до края на съща-
та година1426, а на следващата Неофит се е опитал наистина окончателно да се пренесе да живее там1427, което 
обаче се е оказало невъзможно, поради страха от разбойници и споровете с братята от манастира, които са 
очаквали от него да се ангажира с дейности, свързани със събирането на помощи1428. От косвените сведения 
в едно писмо от Антим до Неофит се разбира, че дори през 1846 г. работата по келиите на постницата е про-
дължавала, защото Неофит е бил там и не е могъл да слезе до манастира да се види с рилския си брат1429. 
Може с увереност да се каже, че строежите на Неофит не са срещали особено одобрение от страна на брат-
ството и специално на игумен Йосиф, който, дори и да е искал да натовари по това време Неофит с някаква 
работа, свързана със зографите, не е можел поради заетостта на последния. За това свидетелства едно писмо 
на Неофитовия ученик Паисий, който на 09.11.1848 пише на Неофит в о. Халки, че игуменът веднага му е 
взел ключа от келиите след заминаването на Неофит и е настанил там свой човек, въпреки че е имал уговор-
ка с Неофит келиите да се наглеждат от Паисий1430. Това е довело до известни смущения в техните отноше-
ния1431, чието начало трябва да се търси още в периода, когато са строени келиите.

За ролята на Неофит могат да се извлекат сведения и от неговите познанства. На първо място той поддър-
жа известна кореспонденция с игумена Йосиф1432. Той е доста близък с някои от ктиторите на църквата, както 
и с няколко рилски таксидиоти, като например Методий от пловдивския метох или Самуил в Копривщица, 
който е тясно свързан с делата около църквата като епитроп до 1842 г.1433 Той е близък и със софийския мит-
рополит Мелетий, който го почита за книжовната и преподавателската му дейност1434, с Димитрика Мицора, 
с когото разменя активно писма, особено по време на престоя си на о. Халки, и с когото взаимно са се ува-
жавали, както и с някои първенци от Велес, които го молят да им намери учител за града. Познава се много 

1418 Според чернова на писмо до Д. Калавакидис. Снегаров, И. Принос, 22, 282–283; Радкова, Р. Неофит Рилски, 167.
1419 На 23 март Неофит и манастирското братство сключват договор за строежа на тези келии. Шишманов, И. Нови студии, 99, 102. В писмо от 25 
април 1842 г. таксидиотът на манастира в Копривщица – Самуил, пита Неофит дали вече е започнал строежа на келиите там. ЦДА, ф. 1281, оп. 
3, а.е. 1410; Неофит избира тази постница, за да има възможност да служи в църквата. Радкова, Р. Неофит Рилски, 167.
1420 Писмо на Неофит до Райно Попович от 1841 г. Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 108; вж. и Снегаров, И. Принос, 24.
1421 Шишманов, И. Нови студии, 103. Например в писмо от 29.08.1842 от Самуил до Неофит, той го моли „да слезе в манастира“, за да изпълни 
някои негови лични поръчки. Арсений. Принос, 151–152.
1422 Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 108.
1423 Писмо на Неофит до Райно Попович от 30.11.1842; Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 105.
1424 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1317; Арсений. Принос, 159.
1425 Вж. писмо от Калист Луков до Неофит от 12 май 1843 г., в което го пита къде смята да живее това лято – на постницата или в манастира. 
Арсений. Принос, 157–158.
1426 Това се разбира от писмо на Неофит до Райно Попович от 26 март 1844 г. Радкова, Р. 12 неизвестни писма, 106; Бобчев, С. Поклонение, кн. 
VІІІ, 720. Келиите са строени с лични средства на Неофит, тъй като манастирското ръководство му е отказало помощ. Шишманов, И. Нови сту-
дии, 73. Действително в епитропски тефтер за 1843 г. са отбелязани 2814 гроша приход от даскал Неофит за яденето на дюлгерите и за трупи. 
АРМ а.е. 3244, л. 4а. Според Доросиев, Л. Неофит Рилски, 66, за постницата Неофит е изхарчил близо 22 000 гроша. От едно писмо до игумена 
Памфилий от Вълко Тодорович от февруари 1841 г. става ясно, че Вълко се е застъпвал за този строеж пред манастирското братство. АРМ, оп. 
1, а.е. 1138.
1427 Радкова, Р. Неофит Рилски, 169. Едно писмо до Неофит от пловдивския таксидиот архимандрит Прокопий с дата 10 януари 1844 г. е 
показателно по въпроса. Прокопий казва, че понеже Неофит се „намира в уединение“, не може да бъде винаги в манастира, за да разбере кога 
някой ще пътува до Филибе, за да му пише писмо. АРМ, оп. 1, а.е. 1130; Радкова, Р. Неофит Рилски, 169.
1428 Асенов, П. Неофит Рилски, 137–138.
1429 Писмо от ноември 1846 г. Арсений. Принос, 177–178.
1430 Пак там, 185.
1431 За тях се говори и в други писма на Паисий до Неофит. Вж. Арсений. Принос, 194–196.
1432 От времето, когато не е в манастира. Вж. например ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1207; Арсений. Принос, 33–38.
1433 Вж. писма от 25 април и 29 август 1842 г., от 2 и 10 март 1843 г., от 18 юли 1847 г. от Самуил до Неофит Рилски в манастира, в които изобщо 
не се говори за дейностите, свързани с църквата. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1410, 1411, 1412. 
1434 През юли 1847 г. Мелетий е в Рилския манастир, където Неофит го придружава. Вж. В. С. Неофит Рилски в София, 16, 18.
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добре и с фамилията на Моравенови, с Павел Куртович, който му предава поздрави от Елисавета Чалъкова, 
със Салчо Чомаков1435, с Вълко Тодорович Чалъков1436 и с брат му Стоян, който го препоръчва за преподава-
тел в Халки1437. Но нито веднъж в известната днес кореспонденция на Неофит не става въпрос за зографите 
и техния избор, нито се коментират въпроси, свързани с изписването на църквата, освен в добре известното 
писмо от 15 февруари 1841 г. от рилския таксидиот в Копривщица Серафим, адресирано до Неофит, вероят-
но защото е манастирски секретар1438. „Мълчанието“ на ктиторите по тези въпроси, когато кореспондират с 
него, особено на Вълко Тодорович и Димитрика Мицора, е също доста красноречиво и показва категорично, 
че той не се е занимавал пряко с тях.

И докато за отношенията му с Димитрика Мицора има откъслечни сведения, то почти всичко, което се 
знае за работите му с Вълко Тодорович, доста ясно показва, че техните контакти са имали съвсем друга на-
сока. Тяхната кореспонденция зачестява през 1835–1836 г. заради училището в Пловдив1439 и Копривщица, а 
не поради други причини, като Захарий е посредник между двамата. Преписката им се прекъсва след 1839 г., 
когато Неофит се връща в манастира1440. От едно писмо на Захарий до Неофит от 10 март 1837 г. става ясно, 
че на Неофит е било предложено и таксидиотство в Пловдив, където да си избере синодия и да бъде освен 
това манастирски надзирател, като към всичко това е трябвало да преподава в тамошното училище1441. Пис-
мото е писано наскоро след като в края на 1836 г. Вълко е бил в манастира, където са оправяни манастирските 
раздори, и вероятно предложението е негово, както излиза и от писмото1442. Това предложение е било предви-
дено за времето, когато Неофит отиде в Пловдив, но не се е осъществило. Когато в 1838 г. Неофит започва да 
мисли, че е съзнателно излъган от Вълко да преподава в Копривщица и че в Пловдив така и няма да се отвори 
училище1443, той иска да напусне веднага, но Вълко с много усилия го убеждава да остане още една година – 
до пролетта на 18391444. За това допринася преди всичко препоръката на манастирското братство Неофит да 
се съобразява с желанията на чорбаджията, който, като назначен от Цариградската патриаршия, имал власт в 
манастира и давал нареждания на игумена и братството1445. В едно свое писмо до Неофит Рилски от 7.11.1838 
Захарий Зограф също не пести критиките си към Вълко по този повод, като го нарича „дърт вампир“ и „лъ-
жец“, защото е измамил и него, и Неофит1446. Не е ясно доколко Захарий Зограф е бил искрен към своя учи-
тел, когато хули чорбаджи Вълко. Но несъмнено този случай въпреки противоречивите извори, които има за 
причините за провала на отварянето на училището в Пловдив, е довел до обтягане на отношенията между 
Неофит Рилски и чорбаджи Вълко1447, а това става по времето, когато са избирани зографите и една година 
преди началото на работата по стенописите. Следователно, ако Неофит е имал решаваща роля за избора на 
зографите, то той едва ли би се съобразявал така лесно с мненията на Вълко. От запазените сведения става 
ясно, че отец Неофит е негодувал и от останалите копривщенски чорбаджии, също ктитори на стенописите 
в главната църква, от които се оплаква в свои писма до Захарий Зограф и братовчеда си Марко Георгиевич в 
Букурещ1448. А от някои писма на Захарий се остава с впечатлението, че и самоковският зограф запазва трай-
на неприязън към чорбаджи Вълко, която с оглед на действителните им отношения е направо лицемерна1449.

Задължително трябва да се уточни обаче, че както покрай своята секретарска длъжност, така и поради 
други причини Неофит е бил „замесен“ като посредник в избора на зографите. За това свидетелства на първо 

1435 Снегаров, И. Принос, 21, 25, 28, 43–45, 200–202, 209, 286–287.
1436 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1436, 1437; Евтимий. Писма до Неофит Рилски и др. от чорбаджи Вълко Чалъков и от други копривщенски деятели. 
– Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. ІІ. С., 1937, 75–77.
1437 Доросиев, Л. Неофит Рилски, 80; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 37.
1438 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416.
1439 Историята около пловдивското училище у Доросиев, Л. Неофит, 26–33; Арсений. Принос, 54–55, бел. 6; Радкова, Р. Неофит Рилски, 159–161.
1440 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 36, 38.
1441 Василиев, А. БВМ, 375.
1442 Това се потвърждава и от писмо на Вълко до Неофит от 9 март 1837 г., където се казва, че Вълко е препоръчал на стареите Неофит да бъде 
учител в Копривщица, а на самия Неофит пише да не обръща внимание на това, че не е споменат Пловдив. Арсений. Принос, 66–67.
1443 Изглежда, Вълко наистина е подвел Неофит, тъй като е съобщил в манастира, че се е спазарил с него да преподава в Копривщица. По този въ-
прос Неофит е запитан от манастира и отговаря, че няма такова споразумение за там, а за Пловдив. Писмо от 15 март 1837 от Неофит до Рилския 
манастир. Шишманов, И. Нови студии, 178; Снегаров, И. Принос, 20–21.
1444 Подробно у Арсений. Нови данни, 4–5. Договорът, сключен между двамата, у: Груев, Й. Спомен, 84.
1445 Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като народен будител, 14.
1446 Шишманов, И. Нови студии, 193–194, 402–403; Арсений. Нови данни, 5.
1447 Захариев, В. Захарий, 22.
1448 Арсений. Нови данни, 6.
1449 Вж. например писмо до Неофит от 29 юли 1838 г. у: Арсений. Нови данни, 6.
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място добре известното писмо на Захарий Зограф, получено от Неофит на 25 февруари 1841 г.1450, в което 
той моли Неофит да ходатайства пред манастирските стареи да му бъде дадена работа при изписването на 
църквата. На пръв поглед писмото започва нетрадиционно, с пренебрежение към Неофит, защото вместо об-
ръщение към него Захарий първо поздравява и изброява стареите. Писмото е запазено изцяло, но е без дата и 
адресат, а от изследването на М. Огойска става ясно, че то всъщност е било отделна притурка, предназначена 
за манастирските стареи, която Захари слага в писмото си до Неофит от 15 февруари 1841 г. с молба рилският 
монах да го предаде1451. Това личи и от тона на писмото, изпълнено с молби към Неофит „да каже“ на стареите, 
че Захарий е „най-простият и най-малкият“ от зографите, но иска да си изпробва силите в църквата. Това не е 
първата молба на Захарий от този род. Още през 1840 г. той моли Неофит да съобщи на отците в манастира, 
че би искал да работи в църквата, защото знае, че тя ще е изпитание и възможност да покаже своето изкуство, 
но в момента е ангажиран от Вълко Чалъков за стенописите в Бачковския манастир1452. Впоследствие само 
до началото на 1841 г. Захарий пише още няколко писма на Неофит, в които непрекъснато му напомня своето 
желание1453. Всички тези писма са получени от Неофит1454, но той не отговаря до цитираното вече писмо, в 
което е отбелязал, че стареите са се съгласили1455. От това може да се извлече извод, че Неофит Рилски може 
би с нежелание се е превърнал почти в частен посредник и застъпник за Захарий пред манастирското ръко-
водство, пред което младият зограф не е имал особена тежест. Някои от по-ранните писма между двамата 
може би дават ключа към това Неофитово „нежелание“ да посредничи в случая. Възможно е той да не е бил 
убеден докрай в способностите на своя бивш ученик, тъй като около историите с повредените икони, които 
Захарий прави за Петко Доган и Салчо Чомаков през 1838 г., може би е имало някакво неразбирателство по 
тези въпроси между Неофит и Захарий. Известно е, че Захарий пише на Неофит на 11.01.1839, че е научил 
от Тодор Доган как лично Неофит е гледал иконата, правена за брат му Петко, и казал, че е „развалена“, за-
щото на Захарий „майсторията му била такава“. Самият Захарий не вярвал на този „слух“, докато Неофит не 
му го кажел лично1456. Наистина няма сведения как се е развила историята по-нататък, но това е достатъчно 
свидетелство, за да се усъмним в автоматичното признаване на качествата на Захарий като зограф от Неофит 
Рилски. Фактът обаче, че в крайна сметка стареите са се съгласили да дадат самостоятелна работа на зогра-
фа, говори за наличието на ходатайства и от други страни в полза на зографа, вероятно от страна на брат му 
Димитър, за които днес не са останали конкретни свидетелства. Така не може да се определи със сигурност 
доколко именно ходатайството на Неофит е било успешно, макар несъмнено той да е имал известна тежест 
пред стареите поне като секретар, която явно обаче не се е съгласил тъй лесно да използва. 

След всичко изнесено дотук няма как да се допусне, че Неофит Рилски е допринесъл особено съществено 
за избора, контрола и работата на зографите. Ако се припомни, че неговото име не е вписано и в стенописните 
поменици на църквата, ще се види, че той явно не е дарявал и нищо за нейната украса. Неговият гроб е 
разположен до църквата, но е наред с останалите гробове на монаси, а паметната плоча, вградена в стената 
на храма, е по-късна. Така в крайна сметка трябва да се приеме, че ролята му по отношение на изписването 
на църквата се ограничава до посредник при предварителния подбор на зографите, а както ще се види по-
надолу, може би и като специален пратеник на игумена Йосиф по тези въпроси. Но не бива да се забравя, 
че Неофит е бил монах, изключително стриктно спазващ църковните правила и добре запознат с тях1457. 
При това положение остава възможността, като ерудит и вещ богослов, той да е взел по-дейно участие в 
оформянето на концепцията на стенописите в храма.

1450 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 235. Публикувано у Захариев, В. Захарий, 63. Вж. пълен препис у ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 58–62.
1451 Тази притурка е била отделена от писмото на Захарий и така се е превърнала в „самостоятелен“ документ, заведен в архива на Рилския ма-
настир и публикуван досега като отделно писмо. Вж. Огойска, М. Междуписания. Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски. С., 2010, 211.
1452 Писмо от 20 април 1840 г. Захариев, В. Захарий, 46; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17; НБКМ, БИА, ф. 1281, а.е. 1283; 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6. 
1453 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283–1284; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 55–62. Подробно вж. у Захариев, В. Захарий, 61–67; Василиев, А. БВМ, 388.
1454 Това личи от писмо на самия Захарий до Неофит от 30.01.41. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1284; Арсений. Принос, 125.
1455 В него Захарий казва и че не е получавал писма от Неофит от лятото, явно на 1840 г. Василиев, А. БВМ, 390.
1456 Писмото у Арсений. Принос, 91–92.
1457 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1253; Арсений. Принос, 171–172.
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3.3. Епитроп Теодосий и Теодосий Джико 

В няколко документа, свързани с изграждането и изписването на църквата, като свидетел стои името 
на проигумен Теодосий1458. Същият е споменат и като йеромонах в единия от помениците, включени в 
протезисната ниша на олтара в рилската църква. Впрочем и до днес не е ясно кой е този рилски монах, старей 
и изповедник, явно в напреднала възраст по онова време, който е участвал в събитията около създаването на 
новия рилски католикон.

Изглежда, някъде от втората половина на ХVІІІ в. до началото на ХІХ в. е имало двама монаси в Рилския 
манастир с името Теодосий, които са имали много съществена роля в манастирския живот1459. При това, в 
известен период тяхното присъствие се е застъпвало по време, поради което днес те са известни под едно и 
също име – Теодосий Джико1460 (Джика, Цико или Джино1461), макар това да е името и прозвището на единия 
от тях, може би възникнало за отлика от другия. Смесването на техните личности се дължи на Е. Спрост-
ранов, който пръв публикува части от автобиографията и словата на х. Агапий1462, привеждайки свободно 
пасажи от оригиналния текст. Така е положена основата по-късно да бъде „създаден“ един монах с това име, 
на когото се приписват всички заслуги за изграждането и строежа на манастира още от началото на ХІХ в.1463 
Благодарение на пълното и точно публикуване на автобиографията и словата на Агапий от Л. Методиева 
днес вече може да се каже, че това са две различни личности. 

Сведения за тях се черпят преди всичко от две слова на х. Агапий, писани през 1859 и 1863 г., в които се 
наставляват монасите за подчинение на стареите и се споменават починалите манастирски братя1464. В 18-о 
слово, привеждайки примери от миналото на манастира, х. Агапий споменава за старите манастирски игумени 
и строители манастирски, какъвто е бил игумен Теодосий, ïрозванйåмъ Ÿčко‘, който бил много умен и учен за 
онези времена. След него Агапий споменава скевофилакса дядо Йосиф, когото посочва като външен старея, 
а след него – проигумен духовник и стар епитроп на манастира Теодосий, който е бил 26 години епитроп1465. 
Още тук се различават двамата монаси с името Теодосий. Единият се нарича Джико. Той е игумен и много 
начетен, а вторият е дългогодишен епитроп на манастира и духовник, т.е. изповядва поклонници и братя, 
вещ е в архитектурата и е проигумен – титла, която не гарантира задължително игуменството, макар да има 
практика в манастира някои заслужили стареи да стават за кратко игумени, за да могат след това да носят 
титлата проигумен. В случая х. Агапий не споменава нищо по този повод, а само уточнява, че Теодосий е бил 
втори по власт след дядо Йосиф (скевофилакса – б.а.), и докато монасите са им се подчинявали, манастирът 
е благоденствал, придобил е учени калугери и прекрасно здание и е станал популярен1466. Оттук вече може да 
се разпределят известните сведения, за да се изградят биографиите на двамата Теодосиевци и да се разбере 
кой от тях играе съществена роля при изграждането и изписването на църквата. 

Теодосий Джика наследява игуменския пост от отец Герасим, починал в 1798 г.1467, на когото е бил и духо-
вен ученик1468. Същият Теодосий е ктитор на вратата на обновената Хрельова църква от 1794 г., а името му 
е споменато във връзка с това и в приписка в руски пролог. Там е кир папа Теодосий1469. На този Теодосий 
вероятно трябва да се отдаде и приписката от 1796 г. в Деяния на апостолите, печатан в Москва в 1794 г.,  

1458 В договорите за покриване на кубетата с олово и в договора за изписване на олтара, където е посочен като проигумен, а също така и в мно-
жество писма, приписки и надписи.
1459 По времето на изграждането и изписването на църквата се среща поне още един рилски монах с това име. Може би това е споменатият от И. 
Радев Теодосий, раждан през 1818 г., който е бил в Копривщица през 40-те години като ученик на Н. Геров. Радев, И. Таксидиоти, 291. Не може 
да се каже обаче дали това е същият духовник, който според манастирската кондика е таксидиот в Берковица през 1843–1844 г. Манастирска 
кондика, л. 30б, с. 64.
1460 Спространов, Е. Материали, 15.
1461 Както го разчита Методиева, Л. Агапий Рылский, 172.
1462 Спространов, Е. Материали, 15–21.
1463 Иванов, Й. Св. Иван, 61; Радкова, Р. Рилският, 52; Бояджиева, Е. Банско, 141–148; Дуйчев, И. Заветът, 74–75.
1464 Слово № 18 – „Слово о власти и чести началнической“. За него вж. Методиева, Агапий Рылский, 161–181. Слово № 20 – „Слово на усопшихъ 
отцехъ и братиахъ нашихъ зде лежащихъ“. За него вж. Спространов, Е. Материали, 16–24.
1465 Методиева, Л. Агапий Рылский, 172.
1466 Пак там.
1467 Спространов, Е. Материали, 18. По същото време външен старея е бил Игнатий монах (Йоан Калпакчи). Писмото за това назначение вж. у 
Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 95–97. Той е игумен и в следващите две години.
1468 Според Радкова, Р. Рилският, 52, той е духовен ученик на х. Исай, което не е вярно. В словата на х. Агапий се уточнява, че е ученик на игумена 
Герасим. Спространов, Е. Материали, 20.
1469 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 10.
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за даряването на книгата на църквата „Успение Богородично“ в метоха „Пчелина“1470. Друга приписка от 
1805 г. показва, че Теодосий е бил три пъти игумен в периода 1798–18051471, а трета такава отпраща първото 
игуменство на Теодосий, още по-назад във времето, тъй като сочи, че в 1783 г. той вече е титулуван като 
„проигумен“1472. Теодосий Джика е бил певец. Той е духовен баща на Йеротей1473, както се споменава в една 
приписка от 1800 г. Явно този Йеротей е духовен баща пък на Неофит, откъдето се изяснява и връзката на Не-
офит с Теодосий Джика, който е наречен негов „деда“ от х. Агапий. Фактът, че Неофит получава за подарък 
една граматика от самия Теодосий Джика1474, е указание, че може би при своето замонашване Неофит е бил 
за съвсем кратко негов духовен ученик или поне под неговото покровителство, а след смъртта му преминава 
към ученика му Йеротей. В подкрепа на това предположение свидетелства и известието, от което се научава, 
че Теодосий е починал приблизително в края на 1808 или началото на 1809 г.1475, точно когато се замонашва и 
Неофит Рилски1476. То е запазено в надписа на една чешма в рилския метох „Орлица“, правена „при игумена 
Пафнутий с настоянието на скевофилакса Йосиф и иждивението на покойния проигумен Теодосий в лето 
1809, март 20, майстори Георги и Гюро“, като надписът е писан именно от ученика му йеромонах Йеротей1477. 
Макар и да не е указан като Джика, същият Теодосий е имал брат Теофан1478, с когото са се редували като игу-
мени в манастира. Пак този Теодосий е писал писмо на семейство Хаджитошеви от Враца, епитропи и ктито-
ри на манастира и приемащи рилските таксидиоти там. Писмото е с дата 3 октомври 1805 г., а Теодосий пак е 
игумен1479. Вероятно отново свързани с него са и четири приписки в ръкописи, датиращи между 1765–1778 г.,  
в които се разказва за нападенията над манастира1480. В приписката от 1768 г. той е все още йеродякон, а оттук 
може да се направи изводът, че се е замонашил някъде след средата на века.

От всичко това е ясно, че Теодосий Джика е живял през втората половина на ХVІІІ в., а приписваните 
му „строителни“ способности вероятно е можел да прояви само като игумен или помощник на Герасим при 
възстановяването на манастира в края на този век. Но той е починал в началото на ХІХ в. и не е могъл да има 
никакъв принос към възстановяването на манастира след 1833 г. и изграждането на новата църква. Несъм-
нено в тези дейности е участвал другият рилски монах, носещ името Теодосий, който е бил около 26 години 
манастирски епитроп1481. Като „разумний епитроп“ той е посочен сред дарителите на една книга от 1844 г.1482 
Преди това той е бил 20 години таксидиот на манастира и е довел много поклонници от Пазарджик, София, 
Неврокоп и Панагюрище, като в последния град е направил и рилски метох. Хаджи Агапий отбелязва още, 
че той е посадил голямата лозница в метоха „Орлица“ и сам е направил тамошната воденица. После е бил 
за малко игумен според обичая, след което отново е бил на таксид и накрая вече е назначен за епитроп1483. 
Освен това той е ктитор на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов“ от 1824 г.1484 (кт. надпис 44), а в 
1833 г. е участвал в строежа и възстановяването на манастирските сгради след пожара. Само за него може да 
се отнесе предположението, че е роден в 1760 г.1485, а в 1775 се замонашва в манастира1486. Според х. Агапий 
той е починал някъде през 50-те години на ХІХ в.1487 Неговите първи прояви датират вероятно от 1804 г., 

1470 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 26; Дуйчев, И. Заветът, 74.
1471 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 95–97; Бояджиева, Е. Банско, 144; Янев, Я. Рилският, 89.
1472 Гандев, Хр. Проблеми, 29, 109; Радкова, Р. Рилският, 47; Бояджиева, Е. Банско, 143. Още една приписка от 1798 г. го титулува проигумен. 
Желев, Й. Няколко непубликувани автографи, 107.
1473 Я. Янев го смята за син на йеромонах Спиридон. Вж. Янев, Я. Рилският, 70.
1474 Литературен архив, т. VІ, 37.
1475 Това означава, че най-вероятно той е раждан в първата половина, а не в средата на ХVІІІ в., както смятат П. Асенов и Е. Бояджиева. Вж. Асе-
нов, П. Неофит, 34; Бояджиева, Е. Банско, 143.
1476 Така предположенията на П. Асенов и Е. Бояджиева за роднинство между Неофит и Теодосий стават неприемливи. Асенов, П. Неофит, 33, 
173; Бояджиева, Е. Банско, 141. Сведението на хаджи Агапий, който споменава, че Теодосий е на отец Неофита „деда“, трябва да се разбира като 
духовен наставник. Спространов, Е. Материали, 15. Това ще означава и че Теодосий Джика може и да не е от Банско.
1477 Пълният текст у Тулешков, Н. Строителна история, 72; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 184.
1478 Милетич, Л. Славянските, 153.
1479 Семеен архив на Хаджитошеви, 71–72.
1480 Стоjановић, Љ. Стари српски, кн. ІІІ, 205–206, над. 5851–5854.
1481 Епитропът е помощник на игумена и второ по важност лице в манастирската йерархия. В отсъствие на игумена той завежда манастирските 
дела. Вж. Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 616.
1482 Сапунов, П. История на славянобългарския народ.
1483 Спространов, Е. Материали, 20.
1484 Пак там, 21.
1485 Датата се основава на сведението на х. Агапий, че е починал на 90-годишна възраст. Вж. Е. Спространов, Е. Материали, 21.
1486 Асенов, П. Неофит, 34; Бояджиева, Е. Банско, 143.
1487 Спространов, Е. Материали, 21. Е. Бояджиева дава 1850 г. за дата на смъртта, цитирайки х. Агапий, където това не е уточнено. Вж. Бояджи-
ева, Е. Банско, 148.
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когато помага и погребва братята по време на голямата чумна епидемия1488. Според една приписка от 9 май 
1819 г. той е наречен „отец дикей“1489, което би означавало, че той е изповядвал братята преди смърт. Съще-
временно друга приписка от 1814 г. го показва вече и като епитроп1490. Началото на неговата по-значителна 
дейност в манастира е свързана с периода 1816–1819 г., когато са издигнати манастирските крила. Доколкото 
е известно, той е „бил добър в архитектурата“ и е бил началник на зидарите в манастира по това време1491, 
което показва, че именно на него, а не на Теодосий Джика, който е бил певец, трябва да се приписват заслу-
гите за възстановяването и изграждането на манастира. Неговото име е засвидетелствано в няколко надписа. 
В надписите от манастирските крила от 1816–1819 г. е проигумен и епитроп, в надписа при воденицата през 
1816 г. е епитроп, в църквата при гроба на св. Йоан Рилски – 1820 г., е епитроп и проигумен (кт. надпис 54), 
при чешмата до Дупнишка порта от 1819 е епитроп1492. Същият този е означен като епитроп и в едно писмо 
на игумен Йоасаф до фамилията Хаджитошеви, свързано с помощи за новите манастирски обновления от 
25 декември 1816 г. Той се споменава като епитроп в същата кореспонденция и през 1823–1824 г.1493, а е за-
мествал и игумена Симеон през 1824–1825 г., когато той е взет за заложник в Цариградската патриаршия1494. 
Тези сведения показват, че той е епитроп в началото на ХІХ в., почти до годините на пожара, а може би точно 
дотогава. Това означава, че двадесетина години преди това той е бил манастирски таксидиот и следователно 
е живял в манастира и през втората половина на ХVІІІ в., застъпвайки се по време с по-възрастния Теодосий 
Джика. 

Съществуват и други сведения за епитропа Теодосий. Именно той е духовен ученик на х. Исай щампа-
ря1495, а негов ученик пък е йеродякон Атанасий1496, който е бил учител в манастирското училище преди и 
заедно с Неофит Рилски. През 1816 г. епитропът Теодосий подарява три руски минея на църквата „Св. Лука“ 
и икона на Богородица Елеуса за църквата „Покров Богородичен“1497. От 1818 г. има мощехранителница, 
изработена от майстор Серги, син на х. Наню, която също е била на Теодосий, означен като проигумен1498. 
Той е ктитор и на една икона на св. Йоан Рилски от 1826 г. в Девическия манастир в Самоков, правена с на-

1488 Агапий приписва това дело на него, а не на Теодосий Джика. Спространов, Е. Материали, 21.
1489 Милетич, Л. Славянските, 155.
1490 Инвентарен опис на старопечатните книги, 222.
1491 Спространов, Е. Материали, 20; Бур, М. Към историята, 231.
1492 Спространов, Е. Материали, 29–30, над. 9, 11, 12; Янев, Я. Рилският, 93.
1493 Семеен архив на Хаджитошеви, 165.
1494 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 109.
1495 Захариев, В. Първото наше, 16.
1496 Литературен архив, т. VІ, 142.
1497 Радкова, Р. Рилският, 52.
1498 Варлаам. Св. Иван Рилски, 208–209; Генова, Е. Рилският манастир, 209.

125. Чешма в метоха „Орлица“ с надпис 
за смъртта на отец Теодосий
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стоянието и иждивението на Теодосий йеромонах1499, и на църквата „Покров Богородичен“, строена 1805 г. и 
изписана през 1808–1811 г., където е посочен като йеромонах проигумен кир Теодосий1500 (кт. надпис 52). От 
тази църква е запазен и неговият ктиторски портрет1501, чийто облик на 40–45-годишен човек напълно отгова-
ря на тогавашната възраст на Теодосий. Той е искал да увеличи броя на образованите монаси в манастира и 
заради това е приемал много духовни ученици. Под неговото наставничество са били Агапий, Харалампий, 
Йоасаф, Исай, Арсений, Никита, Матей, Максим, Захарий, Еремия, Герасим, Ефрем1502. В края на живота си 
искал сам да си подаде оставката от епитропството, но скевофилаксът Йосиф не му е позволявал, докато на-
стъпили раздорите в манастира през 1832–1833 г. След тях Теодосий окончателно напуска епитропския пост 
и само от време на време се изявява като манастирски старей1503. Затова той може да бъде определен само 
като съветник при изграждането на новата църква и един от съборните старци по време на нейното изписва-
не. Мнението му обаче е имало известна тежест сред братството, защото например в края на 1836 г. в писмата 
си до Неофит Рилски Захарий Зограф нееднократно го поздравява и споменава като един от първенците и 
началниците на манастира1504.

3.4. Скевофилакс Йосиф

Личността и делата на този рилски монах напълно незаслужено стоят в сянката на неговия съименник 
и по-късен рилски събрат – йеромонах Йосиф от Батак, с когото е объркван непрекъснато поради същите 
причини, довели до объркването на двамата Теодосиевци. Неговото отграничаване се потвърждава на първо 
място от съществуването на редица документи, в които едновременно се среща името и на двамата Йоси-
фовци1505. За щастие, в този случай идентифицирането на всеки от тях се улеснява и от факта, че в почти 
всички сведения, достигнали до днес, този Йосиф е определян като скевофилакс1506, какъвто другият никога 
не е бил. Всъщност, ако се следват сведенията на хаджи Агапий, именно скевофилакс Йосиф е водещата 
личност в манастира до 1833 г., след което остава в манастирското управление само като старей1507, но въ-
преки това има принос за създаването и украсата на новата църква. Най-много сведения за него се черпят 
отново от същия извор1508. Хаджи Агапий ясно различава двама монаси с името Йосиф, като единия нарича 
непрекъснато „дядо“ и външен старея, а втория определя като игумен на манастира1509. За дядо Йосиф хаджи 
Агапий пише, че е бил умен и здрав, с добър характер и се е отнасял дипломатично с турците, предпазвайки 
манастира от беди. До 1832 г. е бил външен старея в продължение на 30 години, като е принесъл голяма полза 
за манастира и почти е владеел над всичките старци1510. Но точно преди пожара, когато е трябвало вече да си 
даде оставката, той не се е съгласил, поради което са настъпили раздори в братството, а той е бил изпратен на 
заточение в Трикала. Там е поседял малко, след което се прибрал в манастира и продължил мирно живота си 
до 1848 г., когато през месец януари е починал, както сочи надгробният надпис на плочата му, разположена 
отляво на олтара, отвън зад църквата1511. Според хаджи Агапий той е починал на 90–95 години1512 и следова-
телно е раждан около 1760 г., като е връстник на епитропа Теодосий, с когото дълго време заедно ръководят 
манастира. Името на дядо Йосиф е често срещано в надписите от манастира. Например той се споменава 
при изграждането на манастирските крила през 1816–1819 г., в надписа на църквата „Успение на св. Йоан 
Рилски“ от 1820 г. (кт. надпис 54), в параклиса „Св. Йоан Богослов“ от 1824 г. (кт. надпис 44). Може би той 
е един от ктиторите и на стенописите от църквата при Старата постница, правени между 1828–1830 г., тъй 
като в сметководния тефтер на Димитър Христов са записани суми, които зографът е получавал директно от 
1499 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 152.
1500 Спространов, Е. Материали, 20.
1501 Василиев, А. БВМ, 496, 501, обр. 283.
1502 Спространов, Е. Материали, 21–24; Бояджиева, Е. Банско, 147; Янев, Я. Рилският, 93.
1503 Спространов, Е. Материали, 21.
1504 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283, 1286; Арсений. Принос, 59–60.
1505 Манастирска кондика, л. 17б–18б, 38–40. Писмо от 4.11.1838. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1316, 1464. Писмо от 19.04.1837. Арсений. Принос, 68.
1506 Скевофилаксът е бил външен старея на манастира, отговарящ за манастирските разходи.
1507 Спространов, Е. Материали, 20.
1508 Пак там, 16–24; Методиева, Л. Агапий Рылский, 161–181. 
1509 Спространов, Е. Материали, 20.
1510 Пак там; Методиева, Л. Агапий Рылский, 172.
1511 Спространов, Е. Материали, 20, 36.
1512 Пак там, 20. 
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Йосиф през този период, редом с тези от х. Корнилий. От същите записки става ясно и че скевофилакс Йо-
сиф е родом от Дупница1513. Със сигурност за него се отнася и ранното игуменство, приписвано на Йосиф от 
Батак, за годините 1822, 1824, 1828, когато се споменава някой си Йосиф1514. Явно той е бил игумен още през 
1813–1815 г.1515 Негови ученици са Харалампий, Григорий, Иринарх, Натанаил, Аврамий и Памфилий1516. По 
отношение на новата църква хаджи Агапий казва, че именно той е завещал пари, за да се купи олово за по-
криването на църквата. Приносът му във връзка с нея се потвърждава и от разполагането на гроба му отляво 
на църквата, където надписът гласи: „Тук почива дядо Йосиф стари представился 1848 януари“1517.

3.5. Йеромонах Серафим

Серафим е родом от Калофер и по някое време е бил духовник при църквата на Старата постница1518. Той е 
йеромонах1519, почти постоянен епитроп на манастира1520, а между 6 декември 1837 г. и 8 октомври 1839 г. за-
ема длъжността скевофилакс1521. Назначен е за таксидиот в Копривщица от 18401522 до март 1842 г.1523 На този 
пост е сменен от Самуил, с когото въпреки дългогодишната взаимна работа като епитропи не е бил в добри 
отношения1524. Дрязгите между двамата са свързани преди всичко с това, че Серафим е бил доверен човек 
на игумена Йосиф от Батак. След завръщането си от Копривщица поема отново епитропството и ръководи 
изписването на църквата заедно с Йосиф. От това време е запазен и неговият епитропски тефтер, от който 
се черпят сведения за разходите, свързани с църквата1525. Според писмо от 22.02.1849 Серафим е изпратен за 
таксидиот в Кюстендил, а на негово място като епитроп е назначен Антим1526. Серафим заема тази длъжност 
до 1856 г.1527, след което се връща в манастира.

Не е известна годината на раждането му. В края на 40-те вече е бил доста стар, защото в писмо от 18 юни 
1850 г. до Неофит Рилски в о. Халки игумен Йосиф казва, че едвам е склонил Серафим да поеме манастирско 
послушание на тази възраст и да пътува до Цариград заедно с рилския брат Никифор, за да проверят какво е 
станало с мисията на Стефан Ковачевич1528. Духовник Серафим е починал на 2 декември 1866 г.1529, а гробът 
му е разположен отляво на църквата. Запазено е неговото завещание, според което той оставя на манастира 
19 247 гроша1530. Вписан е и в поменика на новата църква, веднага след игумен Йосиф. 

3.6. Йеромонах Самуил

Самуил е един от водещите монаси в Рилския манастир, чието име е изолирано сякаш умишлено още от 
неговите събратя встрани от събитията, съпътствали възстановяването на манастира. Той е проигумен, родом 
от Габрово1531. Хаджи Агапий пише за него, че е бил смел мъж, епитроп на манастира от 1832 г.1532 и външен 
1513 ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 176. 
1514 Иванов, Й. Св. Иван, 115; Колева, М. Дарители, 31–32; Енев, М. Рилският, 135. За него се споменава и в приписка от 1821 г. Желев, Й. Няколко 
непубликувани автографи, 108.
1515 Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 104. Това игуменство се приписва на Йосиф от Разлог. Бояджиева, Е. Банско, 143.
1516 Спространов, Е. Материали, 25.
1517 ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 255.
1518 Спространов, Е. Материали, 26. Хаджи Агапий споменава още един монах с това име.
1519 Ако се съди по данните от неговия печат, е йеромонах от 1833 г. Арсений. Принос, 125–127.
1520 Иванов, Й. Св. Иван, 61; Додов, Н. Рилският, 53.
1521 Манастирска кондика, л. 18б, с. 40; ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1119.
1522 На тази длъжност е още от октомври 1839 г. Манастирска кондика, л. 24б, с. 52. Но явно не е бързал да замине, тъй като от писмо от 
26.02.1840 се узнава, че Серафим тепърва ще пътува за Копривщица, където ще смени Игнатий, който сам е искал смяна от чорбаджи Вълко и 
според съвета на стареите трябва да замине веднага, за да не се засича със Серафим. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1119.
1523 Писмо на Серафим до Неофит Рилски от 15 февруари 1842 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416.
1524 Писмо от Самуил до Неофит Рилски от 25 април 1842 г. Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 78; Арсений. Принос, 147–148.
1525 Публикуван от Радкова, Р. Тефтер.
1526 НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4648; Радев, И. Таксидиоти, 205, 286, смята погрешно, че Серафим е таксидиот в Кюстендил още от 1846 г.
1527 Радев, И. Таксидиоти, 286.
1528 Арсений. Принос, 228–229.
1529 Спространов, Е. Материали, 37.
1530 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4816; Колева, М. Дарители, 31, посочва друга сума – 20 083 гроша, цитирайки манастирската кондика.
1531 Така е означен сред спомоществователите през 1844 г. при Сапунов, П. История.
1532 Манастирска кондика, л. 30б, с. 64; Радев, И. Таксидиоти, 205, 237, 284. 
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старея1533. Според личния му печат Самуил е йеромонах от 1824 г.1534 В манастирската кондика за 1839–1840 г.  
той е наречен епископ1535. Столът с неговото име и годината 1832 стои и до днес в църквата, което също по-
твърждава ранга му и подсказва причината за неговата власт, тъй като, изглежда, той е бил с най-висок чин 
сред рилските монаси. Самуил е ктитор на една кадилница (1852) и на един от проскинитариите в църквата 
от 1843 г., както и на иконата Възнесение Христово върху него от 1852 г.1536

Разбира се, не е било възможно монах с такъв ранг и активен ктитор да няма сериозно присъствие и в ма-
настирските дела. От изворите се изяснява обаче, че Самуил е бил начело на една група в манастира, която 
е водила спорове за власт с игумена Йосиф през 30-те години1537. Те не са били в добри отношения, както 
личи от писмото на Самуил до Неофит Рилски от 24.09.1842, в което се казва, че някой трябва да отвори 
очите на стареите за делата на Йосиф. Явно Самуил е бил близък с Неофит, на когото единствено се дове-
рява в манастира, за да извади от сандъка му 5000 гроша и да му ги изпрати заедно с други поръчки1538. Но 
от това не става ясно дали самият Неофит е на негова страна1539, или поддържа добри отношения и с двете 
партии, което повече би подхождало на характера му. Несъмнено обаче, именно като съперник на Йосиф и 
представител на другата „манастирска партия“, Самуил е бил назначаван за епитроп през 30-те години. Из-
глежда, той е бил винаги в опозиция на мнението на игумена, но неговата роля в ръководенето на манастира 
и дейностите, свързани с църквата по това време, не трябва да бъде поставяна под съмнение, защото неед-
нократно се потвърждава в документите. Например в писмо до Неофит от Копривщица от 1843 г. той казва, 
че било по-добре да е бил от десетина години таксидиот, отколкото „да оправя рилски свине“1540. Освен това 
името му е вписано в поменика от олтара веднага след Серафим, а той е посочен почетно и като епитроп1541 
в ктиторския надпис за строежа на църквата, което засвидетелства безспорно неговия принос (кт. надпис 1). 

1533 Спространов, Е. Материали, 24–25. В същия период е известен друг монах с това име, който през 1844 г. е иконом на метоха „Орлица“. Вж. 
АРМ, оп. 1, а.е. 1152.
1534 Арсений. Принос, 56–57.
1535 Манастирска кондика, л. 25, с. 53.
1536 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 210, 212; Колева, М. Дарители монаси, 32.
1537 Писмата у Арсений. Принос, 56–57, 60–61, 99–103.
1538 Писмо от 29.08.1842. Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 79; Арсений. Принос, 151–152.
1539 Имало е периоди, в които са били скарани. Вж. писмо от 10.12.1841 от Прокопий до Неофит Рилски, в което се коментира именно този въпрос. 
Арсений. Принос, 143.
1540 Арсений. Принос, 156–157.
1541 По това време Самуил е таксидиот в Копривщица и не е бил на такава действаща длъжност в манастира.

126. Страница от сметководния тефтер на Димитър Христов с името на скевофилакс Йосиф от Дупница
127. Надгробна плоча на скевофилакс Йосиф от Дупница
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Лошите му отношения с игумена Йосиф вероятно са причина в крайна сметка той да бъде изолиран, доколко-
то е възможно, от дейностите, свързани с църквата. Така той е пратен таксидиот в Копривщица, където идва 
след март 1842 и стои до 1847 г.1542, поне до юли, откогато датира едно негово писмо до Неофит Рилски1543, а 
тази дата съвпада със завършването на стенописите в католикона. В отношенията му с игумена не настъпва 
промяна и след завръщането на Самуил в манастира. Например в края на 40-те години в някои писма от Па-
исий до учителя му Неофит в о. Халки се споменава за гоненията, на които е подложен от Йосиф, и се казва, 
че Самуил му е единственият, но добър защитник, който го пази „под крилото си“1544. От друго негово писмо 
пък се научава, че Самуил вече е ослепял през 1850 г.1545 

4. Списък на манастирското ръководство между 1832 и 1847 година

Списъкът обхваща периода от пожара в манастира до завършване на стенописната украса в храма. Осно-
вава се на сведения, извлечени само от документални извори. 

 1832 – игумен Агапий1546, епитроп Теодосий, скевофилакс Йосиф.
 1833 – игумен Йосиф, вътрешен епитроп Самуил1547, епитропи Серафим и Мелетий1548.
 1834 – игумен Йосиф1549, епитропи Пахомий и Серафим1550. (В някои писма са посочени игумен Йо-
сиф, епитропи Серафим, проигумен архимандрит Герасим, Никанор1551. Според друг документ обаче епит-
ропи са Пахомий и Серафим – вътрешни, а Самуил и Харалампий – външни1552.)
 Декември 1834 – 9 декември 1835 – игумен Йосиф, епитропи Герасим, Харалампий1553 и Серафим1554. 
(Според друг документ епитропи са Серафим и Никанор – вътрешни, и Самуил и Харалампий – външни1555.)
 9 декември 1835 – 20 декември 1836 – игумен Пахомий1556, епитропи Прокопий, Пахомий.
 20 декември 1836 – 6 декември 1837 – игумен Йосиф, епитропи Самуил1557 и Серафим1558. 
 6 декември 1837 – 8 октомври 1839 г – игумен Йосиф, вътрешен епитроп Самуил1559, външен епит-
роп Серафим, отец Йосиф от Дупница старея1560. Другите стареи са хаджи Кесарий, проигумен Теодосий, 
хаджи Никита1561.
 8 октомври 1839 – 10 март 1842 – игумен Памфилий, епитроп Самуил1562, Никанор и Софроний1563.

1542 От писмо до Неофит Рилски от 2 март 1843 г. става ясно, че Самуил е искал да се премести от там още по това време. Вж. Арсений. Принос, 
156–157.
1543 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1410, 1412.
1544 Арсений. Принос, 185, 194–196.
1545 Писмо от 28.01.1850. Арсений. Принос, 210–211.
1546 Агапий е игумен още от предната година. Климент Рилец. Принос към биографията, 118.
1547 Манастирска кондика, л. 10.
1548 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607.
1549 Споменат като такъв в писмо от 2.02.1834. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1117. Споменат като игумен и на 9 март 1834 г. в надписа от църквата при 
метоха „Пчелина“. Посочването на Мелетий като игумен за тази година е грешно. Вж.: Писахме да се знае, 151.
1550 Манастирска кондика, л. 14–15.
1551 Писма от 9.04. и 30.08.1835. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1314.
1552 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607.
1553 Манастирска кондика, л. 8, 18–19.
1554 Послание до Копривщица от 10.05.1835. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1519.
1555 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1607.
1556 Манастирска кондика, л. 10, 22–23. Писмо от 19.01.1836. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІ А 4647. Писма от 14.05, 10.08 и 30.11.1836. ЦДА, ф. 1281, 
оп. 3, а.е. 1382, 1383; Арсений. Принос, 45–46, 60–61, сочи като години на игуменство 1836–1837, макар последният документ, в който е споме-
нат, да е от 30.11.1836. Според Дуйчев, И. Заветът, 77, Пахомий е игумен в периода 1836–1838 г., което е прекалено общо и невярно посочване.
1557 Писмо от 14.01.1837, в което се съобщава, че Йосиф е избран за игумен. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4646; Манастирска кондика, л. 13, с. 30; 
Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 118–119.
1558 Писмо от 19.04.1837. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1315.
1559 Писмо от 5.10.1839. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4814; Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 122.
1560 Манастирска кондика, л. 17б–18б, 38–40. Писмо от 4.11.1838. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1316, 1464. Писмо от 19.04.1837. Арсений. Принос, 68.
1561 Писмо от 4.08.1839. Цанков, С. Нови данни, 42.
1562 Писмо от ноември 1839 г. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4792. Писмо от 12.02.1840. Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74–75.
1563 Писмо от 28.07.1840. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4794. Писмо от 26.02.1840. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4822. Писмо от 3.05.1841. Последното 
потвърждава за Памфилий и Самуил. Снегаров, И. Принос, 267–269. Писмо от 10.05.1841. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4799. Писмо от 17.02.1841. 
НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4819; ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1464. Писмо от 27.02.1842 пак потвърждава игуменството на Памфилий. НБКМ, БИА, 
ф. 65, а.е. ІІА 4803.
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 От 10 март 18421564 – игумен Йосиф, епитропи Серафим и Памфилий1565. 
 Към 1 декември 1844 – игумен Йосиф, епитропи Серафим и Памфилий1566. 
 1845 г. – игумен Йосиф, епитропи Серафим и Памфилий1567.
 1846 г. – игумен Йосиф, епитропи Серафим и Памфилий1568.
 1847 г. – игумен Йосиф.

1564 Манастирска кондика, л. 28б, с. 60.
1565 Ктиторски надпис за изписването на олтара от 26.09.1842. В писмо от 27.07.1842 на Гюро Христович от Самоков до епитропите Серафим и 
Самуил последният е наречен игумен. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 79. По това време той даже не е епитроп, тъй като вече е в Копривщица на 
мястото на Серафим.
1566 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1614. В ктиторския надпис над входа на главната църква от 1844 г. се споменават като епитропи и Самуил и Харалам-
пий. Тяхното посочване обаче трябва да се разбира като част от общата формула за настоятелство на цялата църква, а не като годишни епитропи, 
защото Самуил е в Копривщица, а Харалампий вече не е между живите по това време. Според Дуйчев, И. Заветът, 78, през 1844 г. се явява за 
игумен монах с името Йоаникий, за което не се среща каквото и да е основание засега.
1567 Писмо от 28.04.1845. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1121. 
1568 Писмо от 8.04.1846. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1122. 

128. Проскинитарий от рилския католикон. Ктитор епископ Самуил. 1843
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ІV. ИЗБОРЪТ НА ЗОГРАФИТЕ

1. Едно пътуване на Неофит Рилски1569

Има един случай от биографията на Неофит, в който може да се предполага неговото по-сериозно участие 
при предварителния избор на зографите. Това е пътуването му до Света гора1570, определяно в литературата 
кой знае защо като „почивка“1571. Пътуването си Неофит започва доста странно. На 6 май 1837 г. той напуска 
Габрово, а точно месец по-късно – на 6 юни, е стигнал само до Карлово, където се среща с чорбаджи Вълко. 
Смята се, че при тази среща той приема да преподава в Копривщица1572. Но едва ли в случая претрупаният 
от работа по това време Неофит би си позволил подобно забавяне само по този повод, след като сам казва 
в дневника си, че „тая година цепи секундата“1573. Тогава с каква цел той предприема пътуването до Света 
гора, което е свързано всъщност с многобройни опасности и далеч не може да се причисли към категория-
та „почивка“? Наистина за един монах то ще представлява преди всичко поклоннически акт1574, а за самия 
Неофит, който не е посещавал светогорските манастири преди този случай, пътуването би трябвало да се 
приема за съвсем закономерно и естествено. Но според неговия дневник Неофит пътува с рилския духовник 
Прокопий, който идва при него още в Копривщица1575 и му носи манастирските писма1576. Предполага се, че 
чрез тях той е извикан спешно да се върне в манастира, което се смята за свързано с уговорката му да стане 
учител в Пловдив, датираща още от март 1837 г.1577 От писмо на Вълко до Неофит от 9 март 1837 г. обаче 
става ясно, че Неофит е викан да отиде в манастира за някакви разговори, които са одобрени от Вълко, а не 
по негова инициатива, и които явно не са свързани само с училището1578. Малко след това Неофит получава 
писмо директно от игумена Йосиф и епитропите, писано на 19 април 1837 г.1579 То му е донесено на 1 май от 
Прокопий и вместо да поеме към манастира, както трябва да се очаква, Неофит предприема пътуването си до 
Света гора заедно с рилския брат. Едва ли следователно това пътуване е само поклонническо и единствено по 
личното желание на рилския монах. Със сигурност то не е било и предварително предвидено, защото, след 
като на 6 май напуска Габрово, Неофит пребивава в Сопотския манастир1580 между май и юни, очаквайки 
да му бъде издаден паспорт, който в крайна сметка е издействан много трудно1581. А това означава само, че 
пътуването е инцидентно, защото Неофит спокойно е можел да получи паспорт за него и по-рано, докато е 
в Габрово, без да се налага специално да чака след това. Затова е възможно тук да се търси и друга цел, а тя 
може да е била свързана с някаква внезапна поръчка на игумена Йосиф, която е консултирана и одобрена от 
ефора Вълко Тодорович, с когото Неофит се среща в Сопотския манастир. Известно е от манастирското оп-
исание на самия Неофит, че за изписването на църквата са били търсени първоначално светогорски зографи, 
които по неговите думи обаче „съвсем са били оскудели на Света гора“1582. Откъде Неофит би могъл да знае 
подобно нещо, след като не е стъпвал по друго време на Атон? В светлината на това сведение става възмож-
но Неофит и Прокопий да са били изпратени на Света гора от игумена Йосиф, за да обиколят манастирите 
и да видят тамошната живопис, за да може да се намери светогорски майстор за главната църква в Рилския 
манастир, чието изписване е предстояло. И едва след като тяхното търсене не се е увенчало с успех, се е на-
ложило да се търсят майстори от другаде. Косвено, но категорично потвърждение, че целта на пътуването на 

1569 Част от тази глава е публикувана. Вж. Куюмджиев, А. Едно пътуване на Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуст-
воведски, богословски и филологически аспекти. С., 2012, 123–133.
1570 Пътуването е описано единствено в дневника на Неофит. То продължава някъде около месец, между юни и юли 1837 г. Вж. Шишманов, И. 
Нови студии, 94–96.
1571 Така го определя Радкова, Р. Неофит Рилски, 80.
1572 Снегаров, И. Принос, 21.
1573 Шишманов, И. Нови студии, 94.
1574 Пимен. Отец иеромонах, 33, го определя като „духовна потребност и патриотично желание да посети Зограф и Хилендар.
1575 Шишманов, И. Нови студии, 96.
1576 Неофит е кореспондирал с манастира около веднъж на месец. Шишманов, И. Нови студии, 96.
1577 Писмо от Захарий Зограф до Неофит. Вж. Арсений. Принос, 59–60.
1578 Писмото у Арсений. Принос, 66–67.
1579 ЦДА, ф. 1281, а.е. 1315; Арсений. Принос, 68.
1580 Смята се, че Неофит пребивава там, за да се скрие от чумата. Пимен. Отец иеромонах, 33. Р. Радкова отбелязва странното обстоятелство, 
че той отива в Сопотския манастир с тази цел, макар в Рилския манастир да са го викали и там също да е можел да изчака. Радкова, Р. Неофит 
Рилски, 79.
1581 Пимен. Отец иеромонах, 33.
1582 Неофит Рылец. Описание, 76.
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Неофит до Света гора е била такава, се намира в едно по-късно писмо на Захарий Зограф до него от 30 юни 
1838 г. Писмото е добре известно, тъй като именно в него Захарий помества една „конта“ с питания как може 
да се учи в Петербургската академия и показва завидно самочувствие, казвайки: „колку са майсторе у турско, 
у Света гора, у Стамбол, у Румелиата и у Ерусалим ни един не може да ми тури калемо под неговио“1583. Но 
зографът продължава – „Защо представям (включвам – б.а.) Света гора; видохте там“, с което недвусмислено 
припомня на Неофит неговото пътуване до Атон от преди година и така „доказва“, че явно Неофит е раз-
глеждал тамошната живопис, защото, ако е бил само на поклонение, едва ли би се интересувал съществено 
от този въпрос. От Захариевото писмо може да се предполага не само че Неофит го е осведомил по-късно за 
целта на своето пътуване, но и че те вероятно надълго и нашироко са разговаряли колко слаба е светогорската 
живопис и как там са „оскудели майсторите“, а това само е дало още едно основание на Захарий да се хвали 
в „контата“, припомняйки на Неофит собствените му думи за светогорските зографи.

Любопитно е, а едва ли е и случайно, че след като е изваден паспортът на Неофит, той заедно с Прокопий 
се присъединява към група поклонници от Панагюрище, водени от същия онзи рилски брат Харалампий, с 
когото преди няколко години Неофит е ходил до Цариград във връзка с фермана за главната рилска църква1584. 
Пътуването на тримата обхваща само престоя в Хилендарския манастир, където пристигат на 26 юни и стоят 
чак до 4 юли – прекалено дълго време с оглед на общото времетраене на престоя им на Света гора. След 
това Харалампий се връща с панагюрските поклонници, а Неофит и Прокопий набързо обикалят останалите 
манастири, като на 15 юли вече са в Серес1585. Показателно е, че завръщайки се от Света гора, Неофит 
посещава първо манастира, където седи между 23 юли и 16 август, сякаш за да даде отчет за своето пътуване. 
Няма почти никакви данни какво е правил Неофит там1586, но от откъслечните записки в дневника му се 
научава например, че за 9 август той си е записал как е ходил в планината заедно с епитроп Самуил и Елисей 
и гледали находището на мрамор, от който щели да се правят плочите за църквата1587. Това сведение много 
прилича на пример, че след дългото си отсъствие от манастира, сега Неофит е бил запознат от братството с 
проблемите по строежа, без да е участвал активно в организацията му. Но след това идва още едно странно 
обстоятелство. Той е записал в своя дневник как на път за Копривщица е пренощувал на 17 август 1837 г. в 
Самоков, в един хан над града, където на 18 август при него са дошли самоковските зографи Димитър Христов 
и Коста Вальов1588. Това вече не може да се приеме като съвпадение и трябва да се обясни с ненамирането 
на светогорски зографи, поради което работата е предложена на самоковските майстори. След като вече се 
знае, че именно тези двама зографи са започнали изписването на църквата, работейки в параклиса „Св. Йоан 
Рилски“ през 1840 г.1589, едва ли има друго логично обяснение за тази среща, тъй като е известно и че Неофит 
ги е познавал, но не е бил особено близък с никого от тях, за да има лична причина за среща едновременно 
и с двамата1590. Затова е най-вероятно тук да е станала някаква предварителна уговорка за изписването на 
църквата. Това ще означава, че още през 1837 г., преди официалното завършване на строежа на църквата, са 
започнали разговорите за избирането на зографи, които да я изпишат. Неофит пък отново е бил изпратен на 
мисия от манастирското ръководство този път в Света гора. В случая той е избран може би вече не само за-
ради чистото владеене на гръцки език, който несъмнено му е бил необходим, за да се ангажира светогорски 
майстор, но и поради неговия афинитет към зографския занаят.

1583 Текстът е даден по Василиев, А. БВМ, 389.
1584 Радкова, Р. Неофит Рилски, 80.
1585 Шишманов, И. Нови студии, 96–97.
1586 Р. Радкова предполага, че той се е върнал там, за да получи официално разрешение от стареите за преподаването в Копривщица. Радкова, Р. 
Неофит Рилски, 81. Всъщност това им е било известно по-рано и те даже са склонявали Неофит да се съгласи на предложението.
1587 Шишманов, И. Нови студии, 97.
1588 Пак там; вж. и ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 176, л. 79.
1589 Тъпанов, С. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“, 17.
1590 Например сред толкова близки и познати в Самоков, с които Неофит има кореспонденция, днес не са известни никакви писма, разменени 
с Димитър Зограф или Коста Вальов. Има само косвени данни, че той е познавал двамата. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 27; Арсений. Принос, 
137–138. 
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2. Димитър Молеров и причините за поканата към самоковските майстори

Изследователите, въвели тезата, че само самоковските зографи са изписвали главната църква, смятат, че 
изборът им е зависел предимно от светските ктитори. Тук те имат предвид най-вече Вълко Тодорович Чалъков, 
защото по времето, когато са определяни зографите и са изписани страничните параклиси и олтарът, отец 
Йосиф от Батак не е бил игумен на манастира, а такъв е Памфилий, който бил тясно свързан с копривщенските 
чорбаджии1591. С това спорно твърдение те обвързват и неучастието на Димитър Молеров (ок. 1780–1868)1592 
в изписването, защото смятат, че той е покровителстван от отец Йосиф. Това покровителство се основавало 
на факта, че стенописите от метоха „Пчелина“ и параклиса „Св. Архангели“ са работени от банскалии и 
били свързани с името на този игумен1593. Всъщност двете църкви само са изписани по време на неговото 
игуменство през 1834–1835 г., без да им е ктитор, и следователно няма причина той да бъде обвързван до 
такава степен с Димитър Молеров, че да се очаква да го предпочете при изписването на главната църква. 
Предположението, че двамата са имали специални отношения, се дължи и на някои грешки в различни пуб-
ликации, популяризирали версията, че Йосиф е от Банско1594. На подобен принцип се смята, че щом и Нео-
фит Рилски е от същия град, а освен това идва за пръв път в манастира през 1808 г. като ученик на Тома Ви-
шанов заедно със сина му Димитър при работата им над стенописите в църквата „Покров Богородичен“1595,  
той също би трябвало да предпочете своя съратник от тогава пред всеки друг зограф1596. Ако се следва тази 
логика, която впрочем е била прокарана в литературата в услуга на „участието“ на Димитър Молеров в из-
писването на параклисите в главната църква, съвсем естествено би възникнала неяснота защо Неофит и Йо-
сиф, които според всички изследователи са имали решаващи гласове при избора на зографите, не са покани-
ли Димитър Молеров при изпълнението на стенописите в католикона. Още повече, че неговото присъствие 
в манастира наистина има достатъчно дълга традиция, а той е и първият зограф, работил там след пожара от 
1833 г. Позовавайки се на познатите факти, може да разберем защо се е получило така. 

Както стана ясно, Неофит не е имал толкова определяща роля при избора на зографите, за да се очаква по-
добен жест от негова страна. Още повече че неговото зографско минало най-вероятно е изцяло легендарно, 
въпреки че явно е имал отношение към изкуството. Обаче отец Йосиф действително е имал решаващ глас. 
Той е можел да покани Димитър поне при изписването на олтара, където е ктитор, и едва ли някой, дори и 
Вълко Тодорович, би могъл да оспори подобно решение. Но не го е направил, въпреки че общият дух на 
стенописите в целия ансамбъл не би се нарушил, защото олтарът е затворен от иконостас и недостъпен за 
сравнение с останалите изображения. В олтара обаче отново работят самоковски зографи, факт, който про-
вокира редица други въпроси като например защо Йосиф трябва да е искал да работи точно с Димитър Мо-
леров. Защо Памфилий да е бил свързан и подкрепящ желанията на Вълко Тодорович? Защо изобщо трябва 
да се противопоставят чорбаджи Вълко и Памфилий на Йосиф, когато става въпрос за избора на зографите? 
1591 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 20–21.
1592 Тези години са посочени от Василиев, А. БВМ, 505; Мавродинов, Н. Новото, 21, сочи погрешно 1860 г. за дата на смъртта. 
1593 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14, 20–21, с цитираната по-стара литература.
1594 Той е объркван с хаджи Йосиф от Разлог, който се споменава като игумен в една приписка от 1784 г. Дуйчев, И. Заветът, 340.
1595 Повечето изследователи смятат, че Неофит учи при Димитър Молеров, а не при баща му.  Иречек, К. Пътувания, 711; Семерджиев, Хр. Са-
моков, 224; Доросиев, Л. Неофит, 7; Захариев, В. Захарий, 63; Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 12. Р. Косев мисли даже, че Неофит е работил 
в главната църква и взел участие в изписването на Страшния съд. Косев, Р. Един принос, 613. А. Василиев смята пък, че Димитър Молеров е из-
писвал старата главна църква през 1808 г. Василиев, А. БВМ, 507, 510, 527. Правилното посочване на Тома Вишанов у Кръстев, С. Отец Неофит 
Рилски, 7; Климент Рилец. Банско, 22. Най-правилно легендата е разказана от В. Захариев, който казва, че Неофит идва в манастира като ученик 
на Тома Вишанов, но заедно и с неговия син Димитър, с когото е трябвало да помагат при изписването на постницата. Захариев, В. Разложката 
живописна школа. Вж. също Радкова, Р. Неофит Рилски, 22, където обаче е посочена година на идване 1811. Компилация между двете тези вж. 
у Върбаков, Б. Ролята на банската школа в живота на йеромонах Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, 
богословски и филологически аспекти. С., 2012, 134–143. Според П. Асенов Неофит е бил чирак при Т. Вишанов още през 1806 г. и приятел с Ди-
митър, който обаче е около 10–15 години по-възрастен. Асенов, П. Неофит Рилски, 25–27. Всъщност началото на този мит е сложено от ученика 
на Неофит – Паисий, който през 1881 г. във в. „Зорница“, бр. 41, год. VІ,  дава някои биографични бележки за рилския монах. Там той пише, че 
Неофит е постъпил през 1806 г. за чирак на Димитър Молеров и заедно с него е дошъл през 1808 г. в манастира, където Димитър е бил поканен 
да изпише манастирската църква. Същото е повторено през 1892 г. от Косев, Р. Един принос, 613, през 1896 г. от Молеров, Д. Сведения за живота 
на Неофит Рилски, 49, и от Игнатий Рилски. Откъслек, 87, откъдето се мултиплицира в различни варианти в по-късната литература. Повечето 
автори приемат това сведение, като изправят единствено факта, че Неофит ще да е бил чирак на Тома Вишанов, превръщайки легендата в по-ло-
гична. Вж. например Асенов, П. Неофит Рилски, 27; Пимен. Отец иеромонах, 14. Самият Неофит Рилски не говори никъде за предполагаемото 
си зографско минало. И. Шишманов също се пита дали е вярно това, но в крайна сметка го приема на базата на един акварел, намерен от него, 
който той приписва на Неофит Рилски, няколко чертежа на училища и илюстрация към ръкопис, писан от Неофит. Шишманов, И. Нови студии, 
448. Освен това Неофит не споменава нищо за познанство с Димитър, когато описва зографите, участвали в украсата на църквата.
1596 Захариев, В. Разложката живописна школа, смята, че Неофит „е държал да участват майстори от Банско във възстановяването на манастира 
след пожара“.
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Особено противопоставянето на Йосиф и Памфилий изглежда напълно безсмислено, когато се свери със съ-
ществуващите факти. Знае се, че Памфилий е бил таксидиот на манастира в Самоков за известно време след 
1821 г., откогато има документ, свидетелстващ за неговото изпращане там1597. По-късно той продължава да 
поддържа връзки с града, от който всъщност е родом1598. Така че той е познавал достатъчно добре самоков-
ските зографи и едва ли би имал нужда от подтика на Вълко, когато те са били избирани. Хаджи Агапий дава 
сведения, че Памфилий е ученик на скевофилакс Йосиф от Дупница, знаел добре турски, предпазвал е мана-
стира, бил е честен и полезен, но по дух бил мирски човек, затова е станал игумен за малко в 1839 г. и след 
това е бил старея дълго време1599. Последният факт е особено показателен за неговото разбирателство с отец 
Йосиф, защото сочи, че след напускане на игуменския пост Памфилий става скевофилакс1600, което означава, 
че помага на игумена за външните манастирски дела и продължава да работи като сътрудник на Йосиф до 
смъртта си на 4 юни 1851 г.1601 Освен това те двамата заедно с епитроп Серафим са дарители на стенописите 
в олтара, като Йосиф е вписан начело в ктиторския надпис от 26 септември 1842 г., определен е като игумен, 
а Памфилий е поставен накрая, вече като епитроп (кт. надпис 19). Ако се припомни и фактът, че по време 
на своето игуменство Памфилий непрекъснато уведомява или по-скоро дава отчет на Йосиф за събитията, 
свързани с новата църква и работата на зографите, ще се види, че той едва ли е прокарвал самостоятелна 
политика в манастира, а всъщност се е съобразявал с тази на дългогодишния игумен Йосиф от Батак, който 
само за краткия тригодишен период между 1839–1842 г.1602 от изграждането и строежа на църквата не е бил 
официално началник на манастира. Следователно изборът на самоковските зографи трябва да е преди всичко 
на Йосиф, но това по никакъв начин не означава, че Димитър Молеров е игнориран като майстор.

Както вече се отбеляза за Неофит Рилски, по онова време явно не е съществувала силна диференциация 
между иконопис и стенопис. Показа се тогава, че рилският монах не подценява иконописта за сметка на сте-
нописта, наричайки ги с общото наименование „изображенiето церковно“. Заради това съвсем естествено 
споменава в своето описание Димитър Молеров наред със самоковските зографи, защото го приема за напъл-
но равнопоставен на тях1603. Така фактът, че Димитър Молеров не е работил стенописи в църквата, съвсем не 
означава, че той е пренебрегнат по някакъв начин или че не е бил поканен да участва в създаването на общата 
църковна украса. Даже напротив. Именно на него, пръв от всички зографи, е възложено да изпише „начал-
ните икони“1604 за църквата вероятно още през 1836 г.1605, а това показва, че работата му от метоха „Пчелина“ 
и параклиса „Св. Архангели“ естествено се прелива в следващите години в известно количество иконописна 
продукция. Може би е било даже неуместно само той да продължава да бъде канен да работи живописта в 
манастира, както на практика се е случило между 1834 г. и края на 1837 г., откогато има косвени сведения, че 
той е завършил иконите за главната църква и е напуснал манастира1606. Действително на някои от неговите 
икони от иконостаса стои годината 1837, докато други не са датирани1607, но трябва да са от същата или от 

1597 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1199. Писмо от игумена Пафнутий до самоковските чорбаджии от края на 1821 г. Климент Рилец. Метохът на Рил-
ския манастир в Самоков, 35. Според И. Радев Памфилий е бил таксидиот в Самоков и през 1842–1845 г., което не е вярно. Радев, И. Таксидиоти, 
271–272. По това време таксидиот там е Пантелеймон. Вж. Манастирска кондика, л. 30б, с. 64.
1598 Писмо на Захарий Зограф до Неофит от 11.02.1846. Василиев, А. БВМ, 391. Родното му място и че е проигумен са споменати през 1844 г. у 
Сапунов, П. История на славянобългарския народ. 
1599 Спространов, Е. Материали, 25–26. 
1600 Освен от х. Агапий това се потвърждава и от една приписка в Рилския панегирик. Вж. Христова, Б. Опис на ръкописите, 108.
1601 Спространов, Е. Материали, 36; Климент Рилец. Метохът на Рилския манастир в Самоков, 35. Гробът му е разположен отдясно на църквата. 
През 1856 г. в манастирската каса са внесени 4680 гроша от Дупница от името на покойния. Колева, М. Дарители монаси, 30.
1602 Иванов, Й. Св. Иван, 91. Вж. и тук списъкът на манастирското ръководство.
1603 Неофит Рылец. Описание, 76.
1604 Пак там. 
1605 Според М. Бур в манастирската кондика са записани изплатени суми за зографа още през 1836, което означава, че Димитър вече е работил 
върху иконите през тази година. Бур, М. Към историята, 257. Това се потвърждава от Христовата икона, на която стои дата 12 ноември 1836 г., 
макар че в кондиката са отчетени „700 гр. на зографо единъ есапъ“, без да се определя нито името му, нито извършената работа. Манастирска 
кондика, л. 10, с. 23. Тази икона заедно с Богородичната е откупена по същото време от х. Йордан Кисьов от Елена, когато ходил в манастира, 
както свидетелстват ктиторският надпис на иконата и една приписка от житието на св. Йоан Рилски от църквата „Успение Богородично“ в Елена. 
Вж. Станев, Х. Еленска летопис. С., 2001, 225, където приписката се тълкува като икони, купени от хаджията и донесени в Елена. Това показва, 
че към края на 1836 г. поне част от иконите за иконостаса би трябвало да са били готови вече. Сведенията на Неофит Рилски също насочват към 
подобно по-ранно започване на работата по иконите. Вж. Неофит Рылец. Описание, 76.
1606 Сведението е от манастирската кондика, където в бележка от декември 1837 г. се изброяват тенджери, тигани и друга посуда, които „беха у 
иконописецо в архондирака“, а това означава, че той вече ги е предал на братството, като си е свършил работата и вероятно си е отишъл. Макар 
тук пак да не се уточнява името, несъмнено става въпрос за Димитър Молеров, тъй като единствено той е имал много иконописна работа и се 
е налагало да живее в манастира, а плащанията на Йоан Иконописец започват от 1838 г. Вж. Манастирска кондика, л. 16б, с. 36 и л. 18, с. 39.
1607 Иконите не са и подписани. За тях вж. Василиев, А. БВМ, 509–510; Мавродинов, Н. Изкуството, 198, погрешно приписва всички икони от 
главния иконостас на Йоан Иконописец. Димитър Молеров работи осем от големите иконостасни икони от централния иконостас, три от които 
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края на предишната година, тъй като в едно описание на манастира изрично е казано, че през 1837 е „упо-
требено велико старание да се поукраси църквата отвътре и да се приготви колкото е възможно по-скоро за 
освещаване“1608. Знае се, че това събитие се е случило на следващата 1838 г., а то би било невъзможно, без да 
са готови царските икони за иконостаса. Някъде по това време Димитър трябва да е работил вече стенописи 
в Банско1609, а в периода 1839–1841 г. рисува и царските икони за тамошната църква „Св. Троица“1610. Затова 
трябва да се приеме, че неговата работа приключва с изписването на иконите за новата църква, а след това 
той получава поръчки на други места1611 и сам няма как да продължи да работи така интензивно за Рилския 
манастир. Разбира се, в следващите години продължават да се появяват икони от него в манастира, които оба-
че са резултат на частни монашески поръчки или ктиторски начинания, свързани с манастирските църкви, и 
само потвърждават, че той има много сериозен професионален авторитет сред местната монашеска общност. 
Например през 1839 г. той се е подписал на една Богородична икона със св. Йоан Рилски и св. Спиридон от 
малкия иконостас в главната църква, а през 1843 г. рисува иконата Възнесение Христово от южния кивот в 
главната църква, чийто ктитор е йеромонах Самуил1612. 

Видян от тази гледна точка, изборът само на самоковски зографи за изписването на новата църква вече 
не изглежда така фрапиращ и недооценяващ таланта и качествата на Димитър Молеров. Безспорно един от 
водещите зографи на своето време, той не е притежавал светогорска школовка1613, каквато е била необходима 
за изработването на стенописите в църквата, защото при подбора на зографите, както изрично казва Неофит 
Рилски, първоначално братството е желаело да наеме светогорски майстори. Според него именно те са по-
знавали тамошното древно изкуство и са можели да „изобразятъ съ приличното изрядство една монастирска 
церква, а най паче такава знаменита“. И ако тук се припомни, че Димитър Молеров е работил иконите за 
иконостаса през 1837 г., докато същевременно Неофит е изпратен да преговаря със самоковските зографи, 
ще се види, че рилското братство действително е търсело друг стилов облик за стенописите в своята главна 
църква. Но, както продължава Неофит, по това време всичките изкусни зографи в Света гора са били съвсем 
„оскудели“1614. Тази констатация е доста учудваща днес, когато се знае, че по онова време на Света гора все 
още би трябвало да има добри зографи. Защото дори работата на Макарий ІІ във фиалата на манастира Зо-
граф, завършена през 1848 г., не отстъпва по естетически качества на самоковските майстори и може да се 
смята за далеч по-оригинално светогорско изкуство от самоковското, при това, правено и в малко по-късно 
време. Възможно е, разбира се, причината да не бъдат повикани тамошните зографи да е продиктувана и от 
много други мотиви като неразбирателство за цената, моментната им заетост или нежеланието им да работят 
продължително в далечния Рилски манастир, а тези причини да са официално прикрити зад Неофитовото 
„оскудяване“. Но всъщност това не е толкова важно, тъй като, говорейки за светогорско изкуство, Неофит 
вероятно има предвид по-старите църкви в границите на Рилския манастир, където са работили стенописи и 
икони майстори като Макарий, Вениамин и Захарий, обучавани на Света гора, работили там и на други места 

са датирани 1837 г. Техни ктитори са Ефрем монах и Давид. Генова, Е. Новооткрити творби, 24. В манастирската кондика има сведения за 
тях – 1350 гроша за три икони, една от Давид – това е образът на Йоан Кръстител, и още две от Ефрем – това са Йоан Рилски и Рождество Бого-
родично. Манастирска кондика, л. 13б, с. 30. Датирана е и иконата на Христос Вседържител, спомената по-горе, с ктитор х. Йордан Кисьов от 
Елена – 12 ноември 1836 г. В кондиката е посочена и обща сума за всичките икони. За декември 1836 – декември 1837 г. са платени 3540 гроша за 
осем икони и два байрака. Манастирска кондика, л. 14, с. 31. В друга бележка за разходите през 1837 г. е посочена по-голяма сума – 4280 гроша 
за осем икони. Снегаров, И. Гръцки документи, т. ХІV, 115. Всички тези бележки трябва да се отнесат към Димитър Молеров, макар в тях да не е 
посочено името на зографа и те да се разминават като суми. Според сведенията на Н. Рилски той би трябвало да е работил и седемнадесет икони 
от празничния ред на същия иконостас, както и целувателните икони. Неофит Рылец. Описание, 72–73. Това сведение обаче подлежи на известна 
корекция, защото за празнични икони, както ще се види по-надолу, е плащано и на Йоан Иконописец. Димитър Молеров работи и живописта 
върху амвона.
1608 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 36.
1609 Корпус на Зографите (ръкопис).
1610 Василиев, А. БВМ, 510. Може би в този период той работи и иконите за с. Винище и с. Огняново, датирани около 1836 г. Вж. Гергова, И. 
Принос към проучването, 94–95.
1611 От 1840 г. са иконите му за църквата „Успение Богородично“ в Гоце Делчев. Василиев, А. БВМ, 509. Може би след това Димитър отново е 
повикан в Сърбия, където още през 1824 г. работи за княз Милош в Крагуевац иконите за манастира Врачевшница. Гергова, И. Принос към про-
учването, 98–99; Станић, Р. Иконостас манастирске цркве у Враћевшници. – ЗЛУ, 7 (1971), 145–161, където иконите не са атрибуирани. Също 
вж. Василиев, А. БВМ, 487–489; Захариев, В. Разложката живописна школа. В белградските църкви също се намират няколко негови икони. 
1612 Василиев, А. БВМ, 510–511.
1613 Въпреки впечатлението на А. Василиев, който твърди, че „изкуството на Димитър може почти без колебание да се отнесе по-скоро към стила 
и изпълнението на светогорските майстори“. Василиев, А. БВМ, 505. Тази теза необосновано битува в литературата, възприета и от други автори. 
Вж. например Асенов, П. Неофит Рилски, 28; Пандурски, В. Атон и България, 46. 
1614 Неофит Рылец. Описание, 76.
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в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в.1615 Именно украсата на тези по-стари рилски църкви най-вероятно се 
покрива с неговата представа за „светогорско изкуство“, а явно и според вкуса на цялото рилско братство. 
Така той отива на Света гора с подобна предварителна нагласа и, естествено, забелязва, че при наследниците 
на старите майстори изкуството е „оскудяло“. Но за щастие, както отбелязва Неофит, „светогорското изку-
ство“ се е съхранило в „нашите места“, в работата на „малцина“ зографи, чийто баща – Христо Димитров, 
се е учил на Света гора и е бил съвършен светогорски иконописец1616. Като такива рилският монах опреде-
ля самоковските зографи Димитър Христов, сина му Зафир и брат му Захарий Христов, а пропуска Коста 
Вальов и Йоан Иконописец, което оставя впечатление, че тяхната работа не е била особено добре оценена 
впоследствие, въпреки че и те би трябвало да са обучавани от Христо Димитров. Но Неофит може би не е 
знаел това или поне не го е написал. Той не споменава или не знае и че Христо Димитров е работил в Рил-
ския манастир. Но ако се приеме, че основателят на Самоковската школа действително е работил в рилските 
църкви от края на ХVІІІ в.1617 в сътрудничество със светогорски зографи1618, то ще стане ясно защо Неофит и 
цялото братство са смятали изкуството на неговите наследници за светогорско. Точно в тяхната продукция 
те са виждали прилика със стенописите от тези рилски църкви, а това е определило и предпочитанията към 
тях при избора на зографите. Но, както ще се види и нататък, в началото са били поканени само Димитър 
Христов и Коста Вальов.

Трябва да се обърне внимание и на факта, че работата на самоковските зографи е била добре позната в 
манастира от предишни поръчки. Още през 1820 г. Димитър Христов рисува за там една икона на Св. Богоро-
дица Троеручица със св. Сава и св. Симеон Сръбски1619. Това дава начало на неговото мащабно присъствие в 
манастира. През 1823–1824 г. той прави стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов“1620, а през 1828–1830 г.  
изписва и църквата при гроба на Йоан Рилски1621. Може би на следващата – 1831 г., той работи за пръв път 
заедно със Захарий стенописите в параклиса „Св. Йоан Кръстител“, които две години по-късно изгарят и 

1615 Мавродинов, Н. Изкуството, 63–71; Василиев, А. БВМ, 536–538.
1616 Неофит Рылец. Описание, 76.
1617 За това вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, с литература. 
1618 В литературата все още има известни спорове чие е авторството на стенописите от гробищната църква и църквата „Св. Лука“ в Рилския 
манастир. Мавродинов, Н. Изкуството, 63–71; Генова, Е. Паралели, 309–325; Попова, Е. Зографът Христо Димитров.
1619 Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов. За нея вж. и Генова, Е. Второто поколение, 29–30. Иконата е от Църковния музей. 
1620 Генова, Е. Църквата при гроба, 143–144; Гергова, И. Сметководният тефтер, 272–306. В сметководния му тефтер е записано, че параклисът 
е пазарен през 1823 г. за 2000 гроша с епитропа Теодосий, които са изплатени още същата година на няколко вноски. Вж. и ЦДА, ф. 1510, оп. 1, 
а.е. 176, л. 30; Динова-Русева, В. Първомайсторът, 33.
1621 Гергова, И. Сметководният тефтер, 276.

129. Св. Георги. Икона от иконостаса в главната рилска църква. Димитър Молеров. 1836–1837
130. Икони на Димитър Молеров от иконостаса в главната рилска църква. 1836–1837
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след това са преизписани от друг зограф1622. Всичко това несъмнено е гарантирало на братството качество-
то на неговата бъдеща работа в главната църква, покрай която той не отказва и редица други манастирски 
поръчки, включително и съвсем дребни, като украсата на един сакос през 1845 г. за манастирските нужди, 
за който са му платени 100 гроша на следващата година1623. Освен това не бива да се забравя, че Димитър е 
установил по-тесен контакт с тези рилски монаси, които са ктитори на стенописите в различните параклиси. 
Сред тях се виждат имената на епитропа Теодосий, ктитор на параклиса „Св. Йоан Богослов“, и скевофилакс 
Йосиф, един от дарителите на църквата при постницата, които са имали достатъчно влияние в решаването 
на манастирските дела. 

Не са известни доказани примери за творческо присъствие на Коста Вальов в манастира преди работата 
му в главната църква, макар че най-вероятно именно той работи с Димитър Зограф стенописите в църквата 
на Старата постница. Но ако не се вземе предвид това предположение, той действително изглежда лишен 
от каквато и да било професионална изява в границите на манастира, което наглед поставя под въпрос при-
чината за неговата покана и участие. Не бива да се забравя обаче, че по това време той е зограф с авторитет, 
изграден през 30-те години на века и преди всичко е неделима част от дългогодишен екип с Димитър Хри-
стов, на който е бил „ортак“1624. Напълно обичайно за времето, техният колектив се дължи на семейните им 
отношения. Коста Вальов е зет на Христо Димитров. Той е женен за неговата дъщеря Сузана, най-малката 
сестра на Димитър Христов. Двамата с Димитър освен това са връстници, които са обучавани заедно от 
Христо Димитров1625. Вероятно от времето на тяхното обучение датира и началото на общата им работа, 
но първият пример на съвместната им дейност, известен днес, е от 1834 г., когато те работят стенописите и 
иконите за църквата „Св. Никола“ в с. Локорско, Софийско1626, и Черепишкия манастир1627. Общата им рабо-
та продължава и на следващата 1835 г. в църквата „Св. Троица“ в Извор1628, а вероятно в 1836 г. пак заедно 
правят украсата на иконостаса за църквата „Св. Димитър“ в Крива паланка1629. Всичко това е достатъчно, за 
да покаже, че в 1837 г. те са били известни преди всичко като общ професионален екип и закономерно би 
трябвало да получат обща покана от манастирското братство.

Ситуацията с поканата към Йоан Иконописец (1795 – 6.07.1854) е малко по-неясна и комплицирана. По 
принцип той също може би влиза в екип с Димитър и Коста, например в 1834–1835 г., ако е работил с тях 
стенописите и иконите за Черепишкия манастир1630, а само с Димитър – при иконите за църквата „Въведение 
Богородично“ в Самоков и може би тези от църквата „Рождество Христово“ в Пирот1631. Но това като че ли 
е единствената му по-осезателна намеса в техния колектив и може да се дължи на нуждата от сериозна по-
мощ при голямото количество работа, която двамата са поели през тези години. Ако се приеме, че поканата 
за стенописите в главната църква е отправена първо към Димитър и Коста, както изглежда от всички факти, 
с които вече се разполага, то на какво се дължи появата и на Йоан по-късно сред тях? Наистина качествата 
му като стенописец би трябвало да са добре познати в манастира, ако той е ортакът на Димитър Христов в 
църквата при гроба1632. Но дори и да е участвал там1633, той е бил по-известен като иконописец. Все пак не 
може да бъде случайно и това му прозвище! Първо, за това свидетелства една икона Рождество Богородич-
но, днес в сбирката на Рилския манастир, която датира още от 1827 г., правена с ктиторството на Йосиф мо-
нах1634. Вероятно още през предната година той вече е имал ясно установени връзки с монаси от манастира, 

1622 Пак там. Спазаряването на параклиса е направено на 6 август 1827 г. за 4600 гроша. Последните суми от постницата са взети през 1831 г. Вж. 
и ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 176, л. 22, 28. 
1623 Радкова, Р. Тефтер, 132.
1624 За него вж. Генова, Е. Софийските манастири, 23–34.
1625 Василиев, А. БВМ, 433.
1626 Пандурски, В. Църквата в с. Локорско, 5–6; Генова, Е. Второто поколение, 64.
1627 Според кондиката на Черепишкия манастир на 14 май 1834 г. са пазарени „даскалите“ да изпишат църквата за 14 кесии и 300 гр. ЦДА, ф. 
1510, оп. 1, а.е. 225, л. 202.
1628 Куюмджиев, А. Новооткрити творби, 3–10.
1629 Попова, Е. Иконите на Димитар Христов, 220; Генова, Е. Второто поколение, 92–93.
1630 От кондиката на манастира не е ясно дали Йоан Иконописец е участвал в екипа.
1631 Генова, Е. Второто поколение, 82–84, 90–91.
1632 За тази хипотеза вж. Генова, Е. Църквата при гроба, 133.
1633 Насока за неговото неучастие дава предположението, че на 9 юни 1829 г. Йоан Иконописец е в Самоков, защото рисува „от натура“ образа 
на убития митрополит Игнатий. Е. Генова посочва това като евентуален аргумент против участието му в стенописите от църквата при гроба, 
които са работени по същото време. Не може да се приеме предположението, че Захарий Зограф е помагал на Димитър, както мисли Гергова, И. 
Сметководният тефтер, 275–276. Остава най-вероятно съекипник на Димитър и този път да е бил Коста Вальов. Освен това така и двамата не 
са се намирали в Самоков, а за посмъртния портрет е извикан Йоан. За църквата Вж. Генова, Е. Второто поколение, 42–50, 162.
1634 Последната цифра от годината не е съвсем сигурна. Вж. Генова, Е. Новооткрити творби, 22–23. Я. Янев я датира от 1825 г. Иконата се намира 
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ако се приеме, че е автор на иконата на св. Йоан Рилски от Девическия манастир в Самоков, чийто ктитор 
е епитропът Теодосий1635. Чрез манастира е осъществена и връзката на зографа с копривщенските ктитори 
на новата църква, защото, доколкото е възможно да се възстанови историята, чорбаджи Вълко е поръчал от 
там икона на св. Йоан Рилски, а манастирът е възложил изпълнението ѝ на Йоан Иконописец1636. Затова в 
своето писмо до манастира вероятно от 5 октомври 1838 г. Вълко подканя манастирските стареи да пратят 
иконата по-скоро за празника на св. Йоан Рилски1637. Тук едва ли е случаен фактът, че подобна поръчка е да-
дена за изпълнение именно на Йоан Иконописец, а не на някой друг зограф. Но най-важното свидетелство 
остава фактът, че през 1837 г. по времето, когато вероятно е разговаряно с Димитър и Коста, за да поемат 
работата над стенописите в главната църква, Йоан Иконописец вече е бил поканен да изпише празничните 
икони за централния иконостас1638. Така на практика той се „появява“ в манастира още преди тях, а всичките 
му сигурни произведения го представят предимно като иконописец. Има вероятност Йоан да е роднина и на 
рилския монах Ефрем1639, дълги години завеждал манастирската канаския, а по-късно живял на постницата 
„Св. Лука“1640. Иконописните ангажименти на Йоан в манастира обаче не се изчерпват с това. По стилови 
белези може да му се припише авторството на целувателните икони от църквата. Може би с тях е свързана 
бележката в манастирската кондика за периода октомври 1839 – ноември 1840 г., където е записана сумата от 
300 гроша и 20 пари, платени на „иконописецу за иконе“1641. Там няма повече указания, поради което може да 
се предположи, че парите са платени на Йоан Иконописец за друга негова работа – например „поправките“, 
които той е нанесъл върху иконите на Захарий Монах от 1791 г. и които днес стоят в параклиса „Св. Йоан 
Рилски“, тъй като се знае вече, че по това време в кондиката са отбелязани суми, свързани с освещаването на 
този параклис и разходите за него. 

В крайна сметка се вижда, че поканата към самоковските зографи има прекалено много основания от 
страна на манастира, за да бъде свързвана единствено с желанието на светските ктитори. Това важи дори 
и за все още неопитния Захарий, чиято работа е само частично позната в манастира, макар самият той да 
казва, че брат му можел да гарантира за неговото изкуство. Известно е, че Захарий е живеел в рилския метох 
в Пловдив1642, поради което явно е бил в течение на манастирските работи. Може би, както се каза, той е 
работил в манастира заедно с брат си в параклиса на отец Матей, по-късно изгорял, а е известно, че прави и 
икони за някои от рилските монаси. Така например в своя бележник за септември 1838 г. отбелязва, че е взел 
600 гроша за две икони от х. Корнилий, който е и ктитор на църквата при гроба1643. Любопитно е също, че 
той дава заеми на рилските братя, например на хаджи Никифор Рилец дал 50 гроша на 10 юли 1839 г.1644 Но 
всъщност по това време Захарий все още е бил много млад и неутвърден зограф, за да получи самостоятелна 
покана1645. Затова, както сам той споменава, брат му е щял да го вземе със себе си да работи като помощник 
още през 1840 г., но работата в Бачковския манастир явно му създава самочувствие и на следващата година 
Захарий вече се е отказал от статута на помощник, като поисква самостоятелна покана1646. Благодарение на 
запазената му кореспонденция днес може да се разбере, че Захарий активно е съпреживявал не само украся-
ването на църквата, но се е намесвал във всякакви работи. От писмата му до Неофит Рилски обаче се вижда 
колко време и молби са били необходими, за да получи това предложение. 

в главната църква. Смята се, че е произхождала от старата. Янев, Я. Рилският, 136–137.
1635 Атрибуцията е на И. Патев. Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 152.
1636 Това трябва да е добре известната икона на Йоан Иконописец от ноември 1838 г. от Копривщица. За нея вж. у Генова, Е. Второто поколение, 
175, с литература.
1637 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІ А 4814. Датата на писмото не е ясно различима. За иконата вж. също Захариев, В. Самоков и неговите стари май-
стори.
1638 Според манастирската кондика са му платени „2327 гр. и 20 пари за иконите празнични от темблото“ в периода декември 1837 – октомври 
1839, като е посочено името му. Манастирска кондика, л. 18, с. 39. Иконите са 17 на брой. Опис вж. у Генова, Е. Второто поколение, 166.
1639 Василиев, А. БВМ, 460–461; Генова, Е. Новооткрити творби, 24–25; Янев, Я. Рилският, 136–137.
1640 Според х. Агапий по-късно той приема схима и се прекръства на Гавриил схимонах. Спространов, Е. Материали, 23. Това е същият Ефрем, 
който е ктитор и на други икони от иконостаса, работени от Димитър Молеров. 
1641 Манастирска кондика, л. 25, с. 53.
1642 По данните от писмо от 1 юли 1836 г. на Захарий до Неофит Рилски. ЦДА, ф. 1510, оп. 1., а.е. 64, л. 63.
1643 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 125.
1644 Пак там.
1645 Интересно сведение може да се извлече от неговия личен печат, където са означени годината 1827 и надписът „зограф“. Ако тук става въпрос 
за подобна практика, както при монасите, чиито печати означават годината на приемане на някакъв сан, то най-вероятно още на 17 години 
Захарий е бил признат за зограф. Печата вж. например в писмо до Неофит Рилски от 16 юни 1838 г. Арсений. Принос, 77.
1646 Писма от 20 април 1840 г. и 15 февруари 1841 г. до Неофит Рилски. Радкова, Р. Рилският, 65; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови про-
учвания, 17; АРМ, библ. а.е. 102; НБКМ, БИА, ф. 1281, а. е. 1283; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л.
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3. Ролята на светските ктитори при избора на зографите

Важно е да се види дали и доколко светските ктитори на стенописите са оказали влияние върху реше-
нията на монашеското братство при избора на зографите. Докато една голяма част от дарителите не са тяс-
но обвързани с манастира, то Вълко Тодорович Чалъков (1765 – 23.06.1841) и Димитрика Мицора са били 
дългогодишни и доста влиятелни ефори, като Вълко е силно почитан1647, а Димитрика е всявал страх и рес-
пект у манастирското братство1648. Тази длъжност им е давала особени права при извършването на всяка 
дейност в обителта. Сред техните задължения са били преглеждането и, което е по-важно, одобряването на 
манастирските сметки през една или четири години1649. Те е трябвало да следят за плащането на данъците 
на Патриаршията, както и за „наглеждането“ на всички манастирски таксидиоти и тяхното временно или 
постоянно настаняване в различните метоси1650. Те са били посредници за оплакванията на манастира пред 
Патриаршията и турските власти и са имали право на мнение по всички манастирски дела1651. Грижили са 
се за сключването на манастирските заеми и са следили изкъсо действията на монасите, намиращи се извън 
манастира1652, като са имали право дори да наказват провинилите се1653. От всичко това се вижда, че ефорите 
са имали значителна власт най-вече върху т.нар. външни дела на манастира, но са можели да изказват мне-
ние и за вътрешните. Донякъде безпрецедентен пример в това отношение са две писма на Вълко Тодорович. 
В първото1654 той си позволява да напътства и упреква игумена по онова време Памфилий, че в братството 
няма съгласие и обич, а във второто казва за манастирските стареи: „какво ще имъ дойда на главата сосъ 
една метла сички ще ги изметемъ, та да ги я научимъ калугерски да живеятъ“1655. Трудно е да се каже доколко 
епитропската власт, прозираща зад тази заплаха, е била действителна или по-скоро е в резултат на несъобра-
зяването на братството с желанията на ефорите, защото такива примери също не липсват. През 1836 г. след 
ревизията на манастирските сметки данъкът за Патриаршията е увеличен на 4000 гроша, но до 1848 г. той 
е плащан много рядко въпреки настояванията на ефорите1656. Историята от това време изобилства и с други 
примери, но те ще се коментират по-надолу. Въпреки това положителната роля на ефорите за манастирския 
живот и съгласието сред братството е несъмнена, откъдето може би произтича и съобразяването в повечето 
случаи с техните желания. Покрай изключително комплицираната ситуация в манастира през 1835–1836 г.,  
засвидетелствана в поредица документи1657, когато обителта е била пред финансов колапс и е раздирана от 
междубратствени скандали, Вълко и Димитрика са тези, които по думите на игумен Йосиф „обединили 
братята в единогласие и турили много работи в чинъ“1658. Затова е закономерно, че чорбаджиите дори са при-
добили правото да определят в някаква степен ръководните постове в манастира1659, практика, задържала се 
поне до 1847 г., откогато има друго подобно свидетелство1660. 

За важната роля на ефорите свидетелства и фактът, че от тях манастирското ръководство е заемало 
пари1661. Имената на двамата са вписани и в най-стария рилски поменик към парусиите за 1839 г.1662 Ефорите, 
техните роднини и съграждани са основни ктитори на църквата, което още повече увеличава влиянието им 

1647 Игнатий Рилски, Откъслек, 72.
1648 Цанков, С. Нови данни, 12.
1649 Снегаров, И. Принос, 338.
1650 Климент Рилец. Рилските духовници, 18.
1651 Янев, Я. Ефорите, 45.
1652 Цанков, С. Нови данни, 13.
1653 По данните от едно писмо на Захарий Зограф до Неофит Рилски. Материали, 621–622; вж. още Игнатий Рилски. Откъслек, 71–72; Радкова, 
Р. Рилският, 188, бел. 30.
1654 Писмо от 12.02.1840; Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74–76.
1655 Писмо от 21.06.1841; Цанков, С. Нови данни, 13–14; Евтимий, Писма до Неофит Рилски, 76–77.
1656 Игнатий Рилски. Откъслек, 143; Иванов, Й. Св. Иван, 78. Има случаи, в които ефорите плащат данъка от собствените си пари, а после ги из-
искват от братството, което е доста хитроумен начин да се принуди манастирът да си плати данъка. Например плащането през 1851 г., направено 
от Димитрика Мицора. Янев, Я. Ефорите, 47.
1657 Цанков, С. Нови данни, 14.
1658 Писмо на игумена Йосиф и епитропи Самуил и Серафим до Неофит Рилски в Габрово от 14 януари 1837 г. Вж. Цанков, С. Нови данни, 14; 
АРМ, оп. 1, а.е. 3129.
1659 По данни от същото писмо от 14.01.1837; вж. Цанков, С. Нови данни, 14.
1660 Писмо от февруари 1847 г. от игумена Йосиф до Неофит Рилски, в което последният се уведомява, че в манастира ще идват чорбаджиите, за 
да разпределят постовете. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4648.
1661 Например за 1836–1837 г. се знае, че от двамата ефори – Вълко и Димитрика, манастирът е заел по 30 000 гроша. Вж. Снегаров, И. Гръцки 
документи, т. ХІV, 115, № ХLІХ; Бур, М. Към историята, 240–241. Вж. също Манастирска кондика, л. 13б, с. 30, където се казва, че парите са 
донесени от Захарий и Никифор, които са рилски таксидиоти в Пловдив.
1662 Gergova, І. Das älteste Gedenkbuch des Rila-Klosters, 164–179.
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над братството. Самите епитропи са в роднински връзки помежду си. Димитрика Мицора е цинцарин, който 
се преселва от Мецово в Пловдив около 1830 г. и става зет на брата на Вълко – Стоян Тодорович Чалъков 
(Големия) (1768 – 4.10.1850), женейки се за дъщеря му Мария1663. Дарител на църквите „Св. Петка Стара“ и 
„Св. Георги“ в квартал „Мараша“ в Пловдив1664, той забогатява покрай събирането на беглика в българските 
земи – право, което фамилията е откупила от турците1665. Неговата роля като епитроп на манастира е доста 
противоречива. Според много изследователи той е гръкоман, обвиняван в злоупотреби, но в писмата си вина-
ги се е представял за благодетел и защитник на манастира1666. Протекцията му не може да се отрече напълно, 
тъй като Димитрика наистина е съдействал за уреждане на множество манастирски въпроси с Патриаршия-
та, особено към края на 40-те години, когато живее в предградието на Цариград Кючук кьой1667. Неговата 
дума е тежала в манастира, както показва едно писмо от 1840–1841 г. от Йосиф до епитроп Самуил, където 
бившият по това време игумен споменава, че е получил от него „нареждания“ за манастира1668. Тази форму-
лировка би трябвало да е показателна за статута на ефора като посредник с официалната власт. Несъмнено 
доказателство, че той наистина е помагал на манастира, е писмото от 3.12.1851 от игумена Йосиф до Неофит 
Рилски в Халки, в което последният е уведомен за даренията на вещи и книги от Русия, които трябва да бъдат 
„тайно“ пренесени в манастира, а за това как да стане работата Неофит е трябвало да реши заедно с Дими-
трика1669. Тук е ясно, че Димитрика е бил намесен в дело, което не би срещнало одобрението на официалната 
власт. Впрочем той е бил дотолкова обвързан с манастира, че негативното отношение към него е рефлексия 
и от това към самия манастир, когато в края на 50-те години българите от различни краища не са одобрявали 
добрите връзки на обителта с Цариградската патриаршия. Освен това Димитрика Мицора е водил манастир-
ските сметки в кондиката1670, а в един запис от юли 1851 г. Неофит Рилски описва, че чорбаджията е дал на-
заем 10 000 гроша за главната църква, което не се отнася до изписването на външната галерия, където той е 
ктитор1671. Противоречиви са сведенията и за неговата намеса в дейностите, свързани с новата църква. Името 
му например стои начело на стенописния поменик от олтара. В същото време интересът му към случващото 
се около църквата изглежда непостоянен, защото например, когато получава писмо от манастира, че тя ще 
бъде освещавана, той не присъства на това много важно събитие1672. Но за разлика от него запазените данни 
показват, че другият манастирски епитроп, Вълко Тодорович, не е бил само инцидентно свързан с монаше-
ските решения за новата църква. 

Чорбаджи Вълко е бил най-значителната и способна личност от фамилията Чалъкови. На младини той е 
абаджия в Копривщица, но след 1817 г. се преселва в Пловдив. Действителното му издигане започва след 
1825 г., когато по личното решение на султан Махмуд ІІ е назначен за главен предприемач по събирането на 
беглика за цяла Европейска Турция1673. Тази длъжност му е дадена заради връзките на фамилията в Пловдив, 
Одрин и Цариград и защото копривщенци са събирали и по-рано беглика1674. Той е вторият българин след 
Стефан Богориди, приет лично от султана1675, и е имал решаваща роля за всички обществени работи в цялата 
Пловдивска област. Според Й. Груев именно той е сложил в ред сметките и „домакинството“ на тогавашните 
пловдивски църкви1676. Хр. Кесяков споменава, че той е бил наричан „господар“, „кмет“ и „градоначалник“ 
на Пловдив1677. С последната титла е вписан и в ктиторския надпис на параклиса „Св. Йоан Рилски“ на глав-
ната църква, което потвърждава напълно, че той е заемал този пост като най-знатен и влиятелен първенец в 
града. Именно затова Цариградската патриаршия е кореспондирала директно с него1678. Дарителската дей-
ност на чорбаджи Вълко е значителна. Той е спомоществовател на книжнина и ктитор на много обществени 

1663 Кесяков, Х. Пловдивските, 10.
1664 Моравенов, К. Паметник, 13, 253; Кесяков, Х. Пловдивските, 10; Гергова, И. Виенският модел, 28.
1665 Янев, Я. Ефорите, 46.
1666 Игнатий Рилски. Откъслек, 72.
1667 Снегаров, И. Принос, 44–45.
1668 АРМ, оп. 1, а.е. 1069.
1669 Арсений. Принос, 245–247.
1670 Спространов, Е. Материали, 6–7; Климент Рилец. Връзките на Рилския манастир с Русия. – ДК, кн. 5–6, 1957, 53.
1671 НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4737; Янев, Я. Ефорите, 47.
1672 По сведение на писмо от Димитрика до Неофит от 3 юли 1838 г. Снегаров, И. Принос, 194–195.
1673 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 10–11, 20.
1674 Пак там, 21–22.
1675 Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, 77.
1676 Подробно у Груев, Й. Спомен, 81–85.
1677 Кесяков, Х. Пловдивските, 22. 
1678 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 27.
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сгради в Копривщица и Пловдив. Бил е близък с Милош Обренович, а като църковен деятел и епитроп, е 
ктитор на Рилския, Бачковския, Сопотския, Троянския, Перущенския манастир, върху чиито дела несъмнено 
е оказал влияние1679. 

Възприето е в литературата, че Вълко е участвал в избора на зографите за новата църква в Рилския ма-
настир, както се виждало от някои негови писма1680. Сред „тях“ всъщност се цитира едно-единствено – това 
от пролетта на 1840 г., в което Вълко предупреждава стареите да не избързват да сключват договори със 
зографите, да изчакат неговото идване и след като се прецени изработеното, да се възложи работата на най-
добрия1681. Но всъщност сведенията в писмото сочат, че тук става въпрос за подбор на един от вече избраните 
предварително самоковски зографи. Вълко отбелязва също така, че е „обещал“ на Димитър1682 и Йоан всеки 
да направи по един от параклисите1683. Но фактът, че това обещание не е изпълнено, говори много красноре-
чиво, че братството е можело да пренебрегне ясно изразената воля на своя ефор, дори когато се е решавало 
кой какво ще работи. Тонът на писмото и отговорът на монасите показват още, че той не е имал определяща 
роля и при сключването на договорите със зографите, което монасите са можели да направят без него, защо-
то същата есен манастирските стареи се оправдават пред Вълко, че не са го изчакали и са пуснали майстори-
те да си ходят, тъй като в манастира е студено, а безирът не съхне1684. В същото писмо от игумен Памфилий 
и епитроп Самуил до архимандрит Прокопий, таксидиот в Пловдив, е казано изрично: „за чорбаджията, що 
ни пишете, че се оскърбилъ заради лицата, защото ги не совершиле зографите... да се не кахъри отнюдъ. За-
щото това си е наша грижа.“1685 Действително на единствения запазен договор за изписване на олтара Вълко 
не се е подписал изобщо, макар че още е бил жив. Подписът му липсва и в договора с резбарите и в този за 
покриване на църквата с олово, а името му би трябвало да присъства, ако задължително е било необходимо 
неговото одобрение по тези въпроси. Това показва, че краткотрайната му ефорска длъжност може би е изис-
квала по-скоро да контролира изпълнението на тези договори, а не да бъде страна в тях, която оказва влияние 
върху сключването им. Освен това той не е бил „главен помощник и организатор на строежа на църквата“, 
както смятат някои изследователи1686, защото става ефор едва през 1835 г., а започва своята дейност в края 
на следващата 1836, когато църквата е била почти завършена1687. Несъмнено обаче Вълко е следял отблизо 
дейностите, свързани с църквата, и е бил информиран от монасите дори когато е бил на смъртно легло през 
май 1841 г. Тогава той получава писмо от манастира, донесено му от рилския монах Методий, таксидиот в 
Пловдив, и го разпитва за неговите събратя, за зографите и дори дали е донесено оловото за църквата1688.

Вълко Тодорович умира на 22 юли 1841 г.1689 и няма как да е участвал повече в контрола на изписването. 
Това, естествено, превръща в нонсенс тезата, че той е следял за изпълнението на стенописите1690, тъй като 
до това време е бил окончателно завършен само параклисът „Св. Йоан Рилски“. Единствено за тази част от 
църквата може да се предполага, че той е имал решаващото мнение кой да работи там от поканените само-
ковски зографи, тъй като освен епитроп е и ктитор на стенописите. Фактът, че Вълко е погребан в Коприв-
щица, а не в Рилския манастир, също е показателен за степента на неговата роля и отношения с манастира. 
Като ефор, той е заместен от Салчо Чомаков (1800–1863)1691, чието име започва да се среща в манастирски-

1679 Пак там, 32.
1680 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 18, с литература. Всъщност това са писма от 15 януари 1837 г. и от 12 февруари 1840 г.,  
в които дава съвети за изографисването на църквата. Вж. Цанков, С. Нови данни, 13; Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74–76.
1681 АРМ, оп. 1, а.е. 3114. 
1682 В по-старата литература се смята, че се има предвид Димитър Молеров. Вж. например Радкова, Р. Рилският, 61–62. Че става въпрос за Дими-
тър Христов, се уточнява у Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 16.
1683 Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74.
1684 Радкова, Р. Рилският, 68.
1685 Писмо от 8.10.1840, получено на 20.10.1840; ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1165. 
1686 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 18.
1687 Манастирска кондика, л. 29.
1688 Писмо от Методий до Неофит Рилски от 3 май 1841 г. Вж. Снегаров, И. Принос, 267–269.
1689 Датата е посочена изрично в писмо от 31.07.1841 от монах Иларион до Н. Рилски. Арсений. Принос, 139. Според Шишманов, И. Нови студии, 
99, е починал на 23 юни 1841 г.; Й. Груев погрешно смята, че Вълко е починал на 17 май 1841 г.; Груев, Й. Спомен, 85. Това е възприето у Кесяков, 
Х. Вълко и Стоян Тодорови, 43; Линков, К., А. Пижев. Старинен Пловдив, 51; Алваджиев, Н. Старинни черкви в Пловдив. Пловдив, 2000, 155. 
От писмата на рилския таксидиот в Пловдив – Методий, до Н. Рилски се разбира историята на болестта на Вълко. Той е бил болен още в средата 
на април 1841 г., но около 1 май се посъвзема, след което отново положението му се е влошило и на 14 юни Методий пише на Неофит, че чорбад-
жията скоро ще умре. Снегаров, И. Принос, 267–272. Че Вълко е жив през юни, се вижда и от едно негово писмо до Н. Рилски от 2.06.1841; ЦДА, 
ф. 1281, оп. 3, а.е. 1437. От 21.06.1841 датира последното му писмо до манастира, писано от друга ръка, но под „диктовката“ на чорбаджията, 
както се казва в писмото; вж. Евтимий. Писма до Неофит, 76–77; Арсений. Принос, 133–135.
1690 Тази теза още в Радкова. Вж. също Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 18; Янев, Я. Ефорите, 45.
1691 Груев, Й. Спомен, 87; Георгиев, Г. Заслугите, 24.
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те документи именно от това време нататък1692. Салчо, който е търговец и бегликчия, назначен официално 
от Патриаршията за настойник на църквите, манастирите и училищата1693, „встъпва“ в тази длъжност още 
преди смъртта на Вълко, като явно, докато е боледувал, последният го е изпращал вместо себе си да следи 
и проверява манастирските сметки1694. Данни за неговото присъствие като ефор се намират и в дневника на 
Неофит, който записва например, че на 23 март 1842 г. Салчо и неговите хора са си тръгнали от манастира, 
където преди това на 15 март е имало събор, а на 19 март са обикаляли по постниците1695. Но за разлика от 
своя предшественик, няма данни той да се занимава с дейности, свързани с изписването на църквата, нито 
пък става ктитор на някакви части от нея, въпреки че е заявил подобни намерения1696. Това изглежда странно, 
защото е логично да се предполага, че ако Вълко действително е имал някаква решаваща роля по тези въпро-
си, то неизбежно Салчо би трябвало да я унаследи. А фактът, че подобно нещо не се случва, би трябвало да 
е показателен за ролята на ефорите по тези въпроси, чиито други дейности, свързани с манастира, са далеч 
по важни и съществени от избора и контрола на зографите, работещи в новата църква.

Безспорно, ефорите са дали своя принос в организацията по строежа на църквата и работите по нейната 
украса. Но много точен пример за характера на тяхната намеса се открива в няколко писма до пловдивския 
таксидиот на манастира архимандрит Прокопий. Чрез тях игуменът Йосиф му нарежда да намери майстори 
тахчии за църквата, като му казва „да се представи пред епитропите и чорбаджиите и да им обяви“ за 
това желание на манастира, като ги помоли за съдействие при осъществяването на контакта с майсторите, 
които са от далечния Одрин1697. Като се има предвид, че този замисъл така и не е осъществен, става ясно 
че монашеското ръководство е имало свои замисли по всички въпроси, свързани с новата църква, а при 
нужда ефорите са оказвали съдействие за тяхното осъществяване. Това разнообразие на идеи у монашеското 
ръководство е водело след себе си до непрекъснати промени в плановете, което действително може да обърка 
днес представите за отношенията между манастира и ефорите.

От друга страна, задължително е да се уточни, че предварителният подбор на зографите, направен от ма-
настирските стареи, едва ли е можел да срещне неодобрението на Вълко Тодорович. Причините за това са 
свързани най-вече с факта, че неговата фамилия е била в много близки родствени връзки с Димитър Христов 
и цялото му семейство. Неговият братовчед Вълко Куртович Чалъков (Малък Вълко) и Димитър Христов са 

1692 От едно писмо с дата 8 април 1856 г. се вижда, че Салчо все още е ефор заедно с Димитрика Мицора. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1510.
1693 Георгиев, Г. Заслугите, 24.
1694 Вж. Груев, Й. Спомен, 82.
1695 Шишманов, И. Нови студии, 102.
1696 Писмо до манастира от копривщенския таксидиот Серафим от 15 февруари 1841 г., в което се споменава, че Салчо е щял да дава пари за из-
писването на олтара. Вж. Захариев, В. Захарий,  62.
1697 Писмо от началото на 1838 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1164. Така например от писмо на Вълко от 12.02.1840 до игумена Памфилий и епитроп 
Самуил става ясно, че те са изпратили да се закупи куршум, а той е „одобрил“ това решение. Макар и да не е свързано пряко със зографите, това 
писмо отново показва каква е ролята на Вълко. АРМ, оп. 1, а.е. 3114.

131. Писмо на Вълко Тодорович до рилските стареи. Детайл с подписа на чорбаджията. 17 февруари 1841
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женени за двете дъщери на прочутия самоковски бегликчия и джелепин хаджи Косто и сестри на чорбаджи 
Иван от Самоков1698. Димитър се оженва за Християния1699, а Вълко Куртович през 1814 г. – за Елисавета, на-
ричана в Пловдив Голямата кокона1700. Благодарение на тези си връзки с фамилията Чалъкови самоковските 
зографи получават поръчки още в началото на 30-те години1701. Те са свързани с новите църковни строежи в 
Пловдив, които са дело на Вълко и Стоян Тодорови Чалъкови, Вълко Куртович и фамилията Моравенови1702. 
Според В. Захариев Димитър започва работа в Пловдив през 1829–1830 г.1703, а Захарий – през 1834 г.1704 Още 
през 1830 г. Вълко Куртович става главен ктитор на храма „Св. Неделя“ в Пловдив1705, където Димитър и За-
харий1706 изписват иконите съответно през 1831–1832 г. и 1838–1839 г.1707 През 1840 г. Захарий Зограф изпис-
ва църквата „Св. Никола“ в Бачковския манастир, чийто ктитор е Вълко Тодорович Чалъков1708. Той прави и 
иконите за възстановената през 1832 г. църква „Св.св. Константин и Елена“ от 1836 и 1840 г. с главен ктитор 
Тодор Моравенов1709. Негово дело са и иконите от 1836 г. за новоизградената през предната година църква 
„Св. Никола“1710 и тези от 1837 г. за подновената по същото време църква „Св. Петка Стара“ в Пловдив1711. 
През 1838 г. той работи и две икони за манастира „Св. Георги“1712, като в тези случаи ктитор отново е Въл-
ко Тодорович1713, който по думите на самия Захарий го обича и му се доверява1714. Захарий заедно с брат си 
работи и за църквата „Успение Богородично“ в Пловдив, чиито първи ктитори са Вълко и брат му Стоян1715. 
Сред ктиторите на някои от иконите в тези църкви се виждат имената и на дарителите на стенописите от рил-
ския католикон. Редица други сведения потвърждават и тяхната връзка със самоковските зографи. Те са сред 
първите спомоществователи на книги, където имената им стоят редом до тези на самоковските майстори. 
Такива са освен фамилията Чалъкови и тази на Доганови, които са вторият важен род в Копривщица, с който 
зографите поддържат по-близки отношения1716. Фамилията на Доганови е представител в Копривщица на 
Чалъкови по въпросите на беглика и също е в родствени връзки с тях чрез Христо Доганов, който е женен за 
сестрата на Вълко и Стоян – Рада. След смъртта на Христо на 10 януари 1839 г.1717 неговите синове – Петко и 
Теодор – поемат събирането на данъците1718, а междувременно те са и едни от главните ктитори на стенопи-
сите в рилската църква. От няколко сведения в кореспонденцията на Захарий Зограф с Неофит Рилски става 
ясно, че той е правил една икона за Петко Доган1719. Това е иконата на св. Евстатий от църквата „Св. Бого-

1698 Семерджиев, Хр. Самоков, 228; Захариев, В. Захарий, 11, 26; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 18.
1699 Християния е родена през 1805 г. в Самоков и е починала на 27 май 1853. Доспевски, С. Архив, 52. По сведения и от надгробната ѝ плоча. 
Вж. и ЦДФА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 70, л. 56.
1700 Захариев, В. Захарий, 16, бел. 4, 26; Москова, С. Зографии Захариеви, 3. За нея вж. и Груев, Й. Спомен, 81.
1701 Москова, С. Зографии Захариеви, 3.
1702 Кесяков, Х. Пловдивските, 6–14; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 32. За пловдивските църкви вж. още Линков, К., А. Пижев. Старинен 
Пловдив; Алваджиев, Н. Старинни черкви. 
1703 Захариев, В. Захарий, 20. В сметководния тефтер на Димитър има сведение, че той е взел 132 гроша за работа от Филибе за 1829 г. За същата 
година взима и около 400 гроша за работа в Пазарджик, а през април на следващата година записва, че трябва да вземе още 175 гроша от „деспо-
тията“ от Филибе. Вж. ЦДА, ф. 1510, оп. 1., а.е. 176, л. 22.
1704 Москова, С. За първите стенописи, 29.
1705 Моравенов, К. Паметник, 118, 245; Вълко Куртович дарява 10 000 гроша за църквата. Кесяков, Х. Пловдивските, 2. Църквата е завършена 
през 1832 г. Груев, Й. Спомен, 81; Линков, К., А. Пижев. Старинен Пловдив, 49–50; Алваджиев, Н. Старинни черкви, 55–81.
1706 Според Динова-Русева, В. Първомайсторът, 33, там работи само Димитър. Вж. обаче Христов, Ц. Храмът св. Неделя, 2–3; Захариев, В. 
Захарий, 20.
1707 Василиев, А. БВМ, 326, 359; Москова, С. Зографии Захариеви, 3; Генова, Е. Второто поколение, 60–64.
1708 Захариев, В. Захарий, 45; Динова-Русева, В. Стенописите на Бачковската, 27, 32, бел. 6.
1709 Василиев, А. БВМ, 336–338; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 37, където е даден списъкът на иконите. За църквата Линков, К., А. Пижев. Ста-
ринен Пловдив, 48–49; Алваджиев, Н. Старинни черкви, 81–101.
1710 За нея Линков, К., А. Пижев. Старинен Пловдив, 50–51; Алваджиев, Н. Старинни черкви, 151–159.
1711 За нея Линков, К., А. Пижев. Старинен Пловдив, 51–52; Алваджиев, Н. Старинни черкви, 37–55.
1712 Сведението е извлечено от бележките на Захарий Зограф. Според В. Захариев става въпрос за Белащичкият манастир. Вж. Захариев, В. За-
харий, 40, 44, бел. 19.
1713 Вълко е ктитор заедно с различни членове на своята фамилия. Груев, Й. Спомен, 82; Моравенов, К. Паметник, 111, 240, 244–245, 248–250; 
Драговитийски епископ Харитон. Принос към историята на пловдивските храмове. – Сборник в част на Пловдивския митрополит Максим. С., 
1931, 123–143; Кесяков, Х. Пловдивските, 9, 13; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 36; Захариев, В. Захарий, 28, 30–31; Пандурски, В. Поглед 
върху строежа и разукрасата на пловдивските старинни черкви. – ДК, кн. 9–10, 1958, 30–33; Москова, С. Зографии Захариеви, 3.
1714 Писмо на Захарий Зограф до Неофит Рилски от 22 април 1836 г. Вж. Материали, 627. 
1715 ЦДА, ф. 1510, оп. 1., а.е. 64, л. 54. За църквата вж. Линков, К., А. Пижев. Старинен Пловдив, 53–54; Алваджиев, Н. Старинни черкви, 117–151.
1716 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 214; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 18; НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІ А 4664.
1717 По данните от надгробния надпис. Вж. Ослеков, В. Копривщица, 501.
1718 Каравелов, Л. Кои Догановци, 48. 
1719 Захариев, В. Захарий, 23 – писма от 4 август 1838 и 11 януари 1839 г. и непубликувано писмо от Неофит до Захарий Зограф без дата и подпис. 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 8, 13, 116; Василиев, А. БВМ, 338, 364–365, неоснователно смята, че поръчката е станала чрез съдействието на 
Неофит. Писмата са публикувани също у Арсений. Принос, 91–92.
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132. Св. Йоан Златоуст. Икона от ДХГ, Пловдив. Димитър Христов. ХІХ в.
133. Св. Богородица от Кикос със св. Софроний, Параскева и Харалампий. Икона от манастира „Св. Петка Мулдавска“. ДХГ, Пловдив. 
Захарий Зограф. 1836
134. Богородица Живоносен източник. Икона от църквата „Св. Петка Стара“, Пловдив. ДХГ, Пловдив. Захарий Зограф. ХІХ в.
135. Св. Евстатий Плакида. Икона от църквата „Св. Богородица“, Копривщица. Захарий Зограф. 1838
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родица“ в Копривщица от 1838 г., на която е запазен ктиторски надпис, споменаващ името на Петко Доган, 
а в тефтера на Захарий е записано, че има да взима от него за 1837 г. изключителната цена от 1350 гроша за 
иконата1720. Захарий Зограф има подобни отношения и с фамилията Моравенови, засвидетелствани в една 
храмова икона за църквата „Св.св. Константин и Елена“ в Пловдив, която Захарий работи с ктиторството на 
Теодор Моравенов и жена му Зоя Манолаки Фотоглу1721. Освен това Захарий е много близък приятел и съще-
временно дългогодишен кредитор на Лука и Гаврил Моравенови1722. 

Връзките на Димитър и Захарий в Пловдив, респективно с Копривщица, се простират и по-далеч, засягай-
ки други важни лица, свързани с Рилския манастир. Вероятно Захарий прави икони за Димитрика Мицора, 
тъй като за септември 1838 г. си е отбелязал, че има да взима от него 720 гроша, а на 18 октомври 1841 г. 
си записва, че чорбаджията дори му дължи 1000 гроша заем с лихва1723. Захарий и Димитър работят и във 
връзка със Стоян Тодорович Чалъков, смятан след смъртта на брат му Вълко за най-влиятелния християнин 
в Пловдивския край, с чието настоятелство се изгражда църквата на Троянския манастир през 1835 г.1724 Той 
също е настоятел на Рилския манастир, като съдейства на Вълко1725, а в манастирската кондика са отбелязани 
1230 гроша през 1848 г., които той е дарил на манастира, вероятно без да са свързани с църквата1726. Сто-
ян възобновява и запустелия Карлуковски манастир „Успение Богородично“ през 1834 г., издействайки му 
даже ставропигиален ранг1727, където икони прави Димитър1728. За него самоковските зографи работят и след 
Рилския манастир – Захарий изписва стенописите в троянската църква1729, а Димитър прави една икона на 
стойност 450 гроша за чорбаджията1730. 

Тези многобройни връзки на зографите с копривщенско-пловдивските ктитори на църквата, естествено, 
показват, че изборът на самоковци да изпишат католикона би срещнал пълното одобрение на главните да-
рители. При това поканата към тях, датираща най-вероятно още от края на лятото на 1837 г., първо е била 
отправена към утвърдените и известни зографи Димитър Христов и Коста Вальов, като по същото време 
Йоан Иконописец вече е започнал своята работа по празничните икони за иконостаса. Само Захарий Зограф 
пристига там по-късно, след като завършва работата си в Бачковския манастир. Фактът, че Захарий е поканен 
последен въпреки огромното му желание да работи там и макар че именно той си създава по-съществени 
връзки с най-важните ктитори на църквата, отколкото с монасите, отново говори, че изборът на зографите е 
направен от братството. 

4. Решаващата роля на монашеското братство 

Заради превратно тълкуване на изворите се смята, че някои от ктиторите се уговарят за изписването на 
пространствата в храма, за които ще дадат пари, направо със зографа, изпълняващ работата. По принцип 
това е допустимо, но в случая би означавало пренебрегване на основните поръчители – монашеското брат-
ство, което изглежда трудно осъществимо. Впрочем ктиторите едва ли са контролирали по някакъв начин 
изписването на отделните пространства, тъй като в крайна сметка почти всички техни лични уговорки, дори 
и тези с манастирското братство, отпадат или се променят. Характерен пример, показващ всъщност практи-
ческото неведение, в което се намират ктиторите, и то точно тези от Копривщица, е писмото на тамошния 
таксидиот на манастира Серафим до манастирското братство от 15 февруари 1841 г.1731 Серафим пита стареи-
те дали е започнало изписването на дясната страна на певницата, защото Тодор Доган вече няколко пъти му 
задавал този въпрос. По-нататък в писмото става ясно обаче, че тази певница не е била директно спазарена 
1720 Василиев, А. БВМ, 338, 359; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 37.
1721 Моравенов, К. Паметник, 24; Захариев, В. Захарий, 29.
1722 Снегаров, И. Принос, 171–175. Според бележника на Захарий те двамата му дължат общо 10 000 гроша – дълг, който той прехвърля всяка 
година между 1841 и 1848 г. Вж. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 144, 190; Василиев, А. БВМ, 361.
1723 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 125, 190.
1724 Кесяков, Х. Пловдивските, 22; Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 43–58.
1725 Кесяков, Х. Вълко и Стоян Тодорови, 56.
1726 Манастирска кондика, л. 47, с. 97.
1727 Мутафчиев, П. Избрани произведения, т. ІІ, 375–387.
1728 Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов.
1729 Захариев, В. Захарий,  85.
1730 ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 19.
1731 ЦДА ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416; Захариев, В. Захарий, 62, обърква името на рилския таксидиот в Копривщица и го нарича Йосиф. За писмото 
вж. също Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17. То е публикувано у Арсений. Принос, 125–127. 
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от Тодор Доган с някой зограф1732, а от манастирските стареи със зографа1733, като ктиторът вече е искал да 
даде парите за изписването. Той ги е предложил на Серафим, но рилският монах не ги приел, защото нямал 
„никакъв хабер от манастира“1734. Кореспонденцията на Захарий Зограф с Неофит Рилски пък показва, че 
същата тази дясна певница е била спазарена с Димитър Христов1735. Тук е пределно ясно, че е имало уговор-
ка между манастирските стареи и зографа без участието на ктитора. Въпреки опитите на Климент Рилец да 
докаже, че под „дясната певница“ трябва да се разбира северната конха на църквата1736, изворите от периода 
показват категорично, че всъщност става въпрос за южната певница1737. Действително точно на нея е ктитор 
Тодор Доган, но тя е работена не от Димитър, а от Захарий Зограф и следователно уговорката между зографа 
и стареите не е била спазена, като това не е променило мястото на дарение, което е желаел ктиторът. По-
различен, но и по-показателен е случаят с прословутото писмо на Вълко от 12 февруари 1840 г., в което той 
пише на игумена Памфилий, че е „обещал“ на Йоан Иконописец и Димитър Зограф да изпишат едновремен-
но по един параклис, за да се види работата им, пък когато той дойде, ще говорят за по-нататък1738. Добре 
известно е, че двата параклиса не са изписани едновременно и почти нищо от това желание на чорбаджията 
не е осъществено, каквито и да са били причините за това. 

Дори само тези примери недвусмислено сочат, че братството е имало последната дума и по въпросите, 
свързани с разпределението на работата в църквата. Но най-интересен е случаят с ктиторството на самоковския 
митрополит Йеремия, чието име е вписано на второ място в стенописния поменик на църквата. Сведенията 
за неговата личност и отношението му към манастира са толкова противоречащи на дарителския му акт, че 
трудно могат да намерят обяснение. Докато другите самоковски ктитори са свързани по роднинска линия със 
зографите, а и с монасите, митрополитът не само е бил в лоши отношения с тях, но е имал и силно обтегнати 
връзки с манастира, заяждайки се дори с Неофит Рилски, чието евангелие, печатано в Смирна през 1840 г., 
той не е приемал без патриаршески печат1739. По същото време му е противодействал и да стане учител в 
Самоков, а отделно се сърдел на манастирското братство, защото го било приело много лошо при някакво 
негово посещение. Според думите му в едно писмо той нямало „да стъпи повече в манастира“ и смятал да 
иска от Патриаршията да му повери надзора над обителта, „тъкмял се“ да изгони монахините от село Рила, 
защото там рилските монаси си направили конак1740. Една приписка пък свидетелства, че когато освещавал 
новата църква през 1838 г., той е получил 5000 гроша и един кон и отново не е бил доволен1741. Но най-
фрапиращ е фактът, че през 1844 г. Захарий Зограф работи частите, платени от самоковския митрополит, 
макар две години по-късно сам да застава начело на движението за изгонване на същия митрополит от Само-
ков1742. Известно е дори, че през 1842 г. Захарий го нарича „душманин“ с тайнопис и се оплаква на Неофит 
Рилски, че „деспотията самоковски му мисли зло и го мрази“1743. Така този случай е най-показателен, че ако 
ктиторът е трябвало да определя зографа, то едва ли Йеремия би се спрял на Захарий. Същото важи и ако 
зографът е можел да изкаже някакво предпочитание. Напротив, в случая Захарий дори му рисува ктиторския 
портрет. Затова изглежда сигурно, че въпросите, свързани с изписването на църквата, са решавани от рилски-
те отци, като този път отношенията между ктитора, зографа и манастира са останали на заден план, защото 
е ставало въпрос за важно манастирско дело. 

Сведенията от кондиката свидетелстват допълнително и за свободата, която е имал манастирът при реша-
ването на тези въпроси. От нея се изяснява, че редица дарители са заплащали своята ктитория по различно 
време, невинаги съответстващо на изписването на частите от храма. Макар понякога да съвпадат с времето 

1732 Както смятат всички изследователи, цитиращи писмото. Вж. например Радкова, Р. Рилският, 68; Климент Рилец. Самоковските, 20.
1733 В писмото Серафим пита манастира много ясно – „за певницата щото пазарихте зафанахали зографите да пишат“. ЦДА ф. 1281, оп. 3, а.е. 
1416.
1734 ЦДА ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416.
1735 Писмо без дата и адресат от началото на 1841 г. Вж. Арсений. Принос, 127–129; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17. 
1736 Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като народен будител, 15.
1737 Например Неофит Рилски говори за „иконата чудотворна“, като я определя „в ляво“ на проскинитарий след третата колона, а от това става 
ясно, че ляво е север. Неофит Рылец. Описание, 98. Това се потвърждава и в друг случай. В една бележка в манастирската кондика за 1864 г. е 
посочено – „1000 гр. ктитория за най-долния иконостас от десната страна от г-жа Стойна Банкова от Калофер“. Манастирска кондика, л. 178. 
Тук става въпрос за най-западния проскинитарий от юг, където е записано името на тази дарителка.  
1738 АРМ, оп. 1, а.е. 3114.
1739 Радкова, Р. Неофит Рилски, 102.
1740 Писмо на йеродякон Неофит от Самоков до Неофит Рилски от 4 октомври 1840 г. Снегаров, И. Принос, 23, 264–265.
1741 Приписка от последния лист на книгата Нов завет (Чернигов, 1759) от манастирската библиотека. Там е под № С 585.
1742 Протич, А. Зографът и възраждането, 561; Захариев, В. Захарий, 82–83.
1743 Писмо до Неофит Рилски, получено на 26 февруари 1842 г. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 646. 
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на изписване, по принцип тези суми са били давани с указанието само за коя част от църквата става въпрос, а 
често дори са отбелязвани само като ктитория за католикона, без да се определят пространствата, за които са 
предназначени. Така например до март 1844 г. същият самоковски митрополит Йеремия дава 3500 гроша1744, а 
Христо от Велес – 3000 гроша, без все още да се определя видът на дарението1745. В друг случай Тодор Доган 
дава пари още през 1841 г. или със сигурност преди 10 март 1842 г. с посочване, че са за изписване на южната 
певница1746, а тя е завършена по-късно. По същия начин хаджи протопоп Никола от Бобошево дава 150 гроша 
за периода март 1843 – март 1844 г.1747, а името му е вписано като ктитор на първото (източно) кубе в южната 
страна на нартиката чак през 1846 г., когато то е било направено (кт. надпис 24). Има случаи, когато даже е 
сменено пространство от църквата, за което са дадени пари от ктитора. Сред тях може да се посочи дарение-
то на Китан от Джумая, който дава 600 гроша през март 1843 – март 1844 г.1748. Същата сума, дарена от кти-
тора, е записана и в епитропски тефтер за 1844 г., като там е указано вече, че тя е „за едно кубе ктитория“1749. 
От ктиторския надпис в църквата се узнава обаче, че той става дарител на южната стена, между певницата 
и параклиса „Св. Йоан Рилски“ (кт. надпис 15). Не може да се подмине и ктиторството на поп Димитър 
Хаджистоянов от Копривщица, дошъл в манастира през 1841 г. на поклонение. Тогава той обещал да даде 
пари и вещи, но понеже трябвало да замине, предал своята ктитория с изрично писмо от 30 юни 1841 г.1750,  
оставяйки 500 гроша, които е трябвало да послужат за изписване на някое от малките вътрешни кубета на 
църквата1751. Впоследствие неговото име е отбелязано както в стенописния поменик от протезиса, така и в 
ктиторския надпис за изписването на югозападния сляп купол в наоса, което е извършено едва през 1845 г. 
(кт. надпис 10). Към всичко това трябва да се прибавят и два „анонимни“ записа в кондиката, където сред 
приходите до декември 1844 г. е записано: 500 гроша от „Копривщица за едно кубе“ и 1147 гроша за „нарти-
ката кубе от Коприщица“1752. В първия случай дори не е ясно за „кубе“ в коя част на църквата става въпрос. 

Заради такива примери може да се предполага, че влиянието на ктиторите не се е простирало върху почти 
нищо друго, освен частите от църквата, за които са искали да дадат пари. Вече е ясно, че дори и това им 
„ктиторско право“ невинаги се е осъществявало. Възможно е в инцидентни случаи, когато е ставало въпрос 
за голямо дарение, те да са имали предпочитание към някой от зографите, който да изпише спонсорираното 
от тях пространство. Но дори и това е зависило в крайна сметка от решенията на манастирското братство, 
както по-долу ще покаже случаят с Вълко Тодорович, параклиса „Св. Йоан Рилски“ и зографите, които са го 
изписали.

5. Зограф Михаил от Самарина

Инцидентното присъствие на Михаил1753 в манастира помага да се види не само кой е решавал избора на 
зографите, но и на какви етапи е ставало това. Затова към Михаил ще се върнем отново, а тук ще видим само 
сведенията, които могат да се извлекат за имената на рилските монаси, избирали зографите.

1744 Според Захариев, В. Захарий, 71, казващ, че цитира манастирската кондика, това става през 1843 г. и парите са предназначени за средния 
голям купол. В действителност в кондиката пише „3500 гр. от агиозъ самоковлу ктитория“, без да се определя предназначението на дарението, 
макар наистина впоследствие то да е свързано с изписването на средния купол. Вж. Манастирска кондика, л. 31б, с. 66.
1745 Манастирска кондика, л. 31б, с. 66. Предназначението на дарението е определено по-късно в епитропски тефтер, където са записани суми за 
1844 г. – за Йеремия за средното кубе, а за Христо за „повечерното“. Вж. АРМ, а.е. 3244, л. 6а.
1746 Манастирска кондика, л. 28б, с. 60.
1747 Пак там, л. 31б, с. 66.
1748 Пак там.
1749 АРМ, а.е. 3244, л. 6а.
1750 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1611. Препис в ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 59. Писмото завършва със свидетели, подписали се, че никой от 
роднините на Димитър няма да търси парите от манастира. В друго писмо от 15.02.1841 на Серафим до Неофит Рилски се споменава отново 
името на Димитър Хаджистоянов, който питал дали се пазят парите му. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416. 
1751 Захариев, В. Захарий, 80, бел. 8; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 4. Същия човек има предвид и М. Бур, когато казва, че непознат ктитор е дал 
500 гроша за купола. Бур, М. Към историята, 240.
1752 Манастирска кондика, л. 38б, с. 80.
1753 За него вж. Тричковска, J. Западњачки утицаjи на црквено сликарство у Македониjи преко зографа Михаjла и Димитра из Самарине. – 
Западно-европски барок и византиjски свет. Београд, 1991, 207–212; Тричковска, J. Фасадниот живопис на црквата св. Горги Победоносец во с. 
Раjчица. – ЗСУ, 3, 2001, 226, бел. 2; Тричковска, J. Хронологиjа на раните дела на зографот Михаил (Анагност) од Самарина. – Patrimonium, 7–8, 
2010, 405–416; Машниќ, М. Дела од раната фаза од творештвото на Михаил Анагност и син му Димитар – Даниил. – Зборник Нова сериjа, 2, 
Музеj на Македониjа, 1996, 265–280; Παπαγεωργίου, Ν. Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σαμαρίνας 
Γρεβενών (διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη, 2004, 301–320, 338–339.
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В началото на 1842 г. Михаил е бил в Битоля, където неговият син Никола е работил в църквата „Св. 
Димитър“, а по същото време в града се е намирал и майстор Павел от Кримин1754. Там Михаил придобива 
писмо от майстор Павел, датиращо от 28 март 1842 г.1755, с което последният го препоръчва на манастирското 
братство1756 като „много искусенъ во своие марифетъ, що во турска зьемля не можитъ бити другие, що 
да достигнетъ негова хитростъ, во иконописецкое художество и выше естъ оученъ на стенахъ“. Писмото по-
казва, че Михаил е препоръчан на манастира със съвета да бъде изпробван на едно кубе. Писмото е адреси-
рано до игумен Йосиф, скевофилакс Йосиф, епитропи Серафим, Кесарий и другите братя1757. Явно майстор 
Павел е бил много добре осведомен и за разпределението на длъжностите в манастира, като е знаел към кого 
да се обърне, за да ходатайства за Михаил. Защото е известно, че Йосиф напуска таксидиотството в Банско 
и заема отново игуменския пост само около две седмици по-рано – на 10 март 1842 г. Така става ясно, че 
Павел се обръща към тези манастирски стареи, с които не само е контактувал, докато се е строяла църквата, 
и знае, че са възложили, отговаряли и ръководили строежа, но и които е трябвало да решат кой зограф да 
наемат. Следователно сред тези имена би трябвало да се търсят и главните ръководители, които от страна на 
братството са се занимавали с контрола и избора на зографите. Сред тях, както отново прави впечатление, 
Неофит не е споменат поименно. И от факта, че още на 6 април 1842 г. Михаил пристига от Битоля в ма-
настира1758, става ясно, че Павел се е отнесъл в своето ходатайство към правилните хора. От всичко това за 
пореден път е видно, че игумен Йосиф е главният ръководител, който от страна на братството е участвал в 
избирането на зографите, като за това са му помагали в различните периоди манастирските братя, които са 
заемали ръководни постове. 

Изглежда, ходатайството за Михаил и неговото желание да работи в манастира са били много по-големи, 
отколкото се знаеше доскоро1759. А. Василиев казва, че в дневника на Неофит е записано пристигането на 
зографа1760. Авторът не коментира обаче дали Михаил сам донася писмото, а пропуска и факта, отбелязан 
от самия Павел, че това не е неговото първо писмо до манастира. Всъщност Павел е уведомил братството 
за пристигането на Михаил в друго свое писмо1761 и едва след утвърдителния отговор зографът е заминал за 
там. Именно така се обяснява защо Неофит говори за пристигането на Михаил като за нещо очаквано1762, а 
става ясно и защо майстор Павел е добре запознат със събитията в манастира, знаейки, че Йосиф отново е 
игумен. Но тази кореспонденция не е единствената, свързана с появата на Михаил. На 26 март 1842 г. – два 
дни преди Павел да напише своето второ писмо, до игумена на Рилския манастир пише и синът на Миха-
ил – Даниил, протосингел на Пелагонийския митрополит. На изряден гръцки той споменава за голямото 
желание на баща си да изпише новата църква и го хвали, че е прочут зограф, имащ опит в това изкуство, и 
че ще украси едно кубе, за да се види неговата зография1763. След пристигането му в манастира на Михаил 
действително е дадена възможност и той рисува пробно сцената „Успение на св. Йоан Рилски“ на западната 
фасада на страничния параклис, посветен на светеца1764. Според разпространената версия неговата работа не 
е одобрена и той си заминава, като отива да работи в манастира Трескавец1765, което не е съвсем точно1766. Но 
накъдето и да тръгва, знае се, че поне през 1844 г. заедно с по-малкия си син Никола вече рисува стенопи-
сите в църквата „Св. Георги“ в Ресен1767. За плащания към него се намират данни в манастирската кондика. 

1754 От Никола е запазена подписана икона с дата 13 април 1842 г. Михаил също е работил по-рано през 1826 и 1836 г. в тази църква. Предполага 
се, че майстор Павел пък я е строил още през 1830 г. Вж. Михаjловски, Р. Прилози за проучувањето, 116–119.
1755 Писмото е публикувано у Захариев, В. Връзки между град Битоля; Захариев, В. За някои майстори, 90; Василиев, А. БВМ, 281. Писмото вж. 
в НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІА 4807.
1756 Според абсолютно необоснованото твърдение на А. Василиев Павел е помолен от манастира да намери добър майстор за изписването на 
църквата. Вж. Василиев, А. БВМ, 280.
1757 НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІА 4807; л. 1, 3.
1758 Шишманов, И. Нови студии, 103.
1759 Вж. Андреевска, J. Крушевски зографи-иконописци, 291, която прави преглед на познатото до този момент за работата на Михаил в Рила. 
1760 Василиев, А. БВМ, 281–282.
1761 На края на писмото си Павел казва „Како предъ писахъ...“. НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІА 4807; л. 2.
1762 Шишманов, И. Нови студии, 103.
1763 Янев, Я. Рилският, 133.
1764 Василиев, А. БВМ, 282. Според Архимандрит Николай. Рилската света обител, 40, той рисува и патронния образ на Йоан до входа на парак-
лиса. Сегашното изображение обаче не е от него. 
1765 Василиев, А. БВМ, 280. Същото в Историjа на Крушево и Крушевско. Крушево, 1978, 309.
1766 Той работи в Трескавец през 1849 г., а Н. Милюков погрешно разчита годината като 1842. Тричковска, J. Куполниот живопис од ХІХ век во 
манастирот Трескавец. – ЗСУ, 6, 2007, 187; Машниќ, М. Дела од раната фаза, 273.
1767 Николовски, А. Живописот во манастирот св. Jован Бигорски. – В: Манастирот св. Jован Бигорски. Скопjе, 1994, 115, бел. 20.
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Сред разходите за периода март 1842 – март 1843 г. са записани 180 гроша на „крушовалиетъ иконописо“1768. 
Несъмнено това трябва да са парите, които са му платени за изработване на стенописа. Не е известно обаче 
какви са причините за неодобрението му като майстор. Възможно е те да са свързани например с неразби-
рателство за цената, защото, както споменава и Павел в своето писмо, Михаил пристига в манастира, за да 
„учини пазар“ за работата си1769. Факт е обаче, че през единия месец престой той изписва сцената, след което 
е изпратен обратно, защото на 2 май 1842 г. той вече пише на игумена: „Най-добре щеше да бъде почитае-
ми ми игумене, ако бяхте задържали своя слуга за двете кубета и за един среден свод, гдето щях да покажа 
на дело, през настоящето лято всички събития от Стария и Новия завет“1770. Това писмо хвърля известна 
светлина както върху факта, че лично „игуменът“ (Йосиф – б.а.) е отхвърлил зографа, така и че Михаил не 
е одобрен много бързо. Вероятно той не е могъл да впечатли манастирските стареи, желаещи да се възложи 
работата в наоса на църквата на зографите от Самоков, които са добре познати и харесвани и с които много 
от монасите са в роднински връзки. И най-вече – при всяко положение те са били по-приемливи от непозна-
тия зограф, чието изкуство видимо не се е съотнасяло с тяхната представа за „светогорско изображение“. 
Все пак краткият престой на Михаил несъмнено е имал ефект върху появата на негови творби в манастира 
и поемането на нови поръчки. Запазено е още едно негово писмо на гръцки от 29 август 1848 г. отново до 
игумена, в което Михаил го уведомява, че изпраща една своя икона за йеромонах Аверкий и казва, че има 
желание да поработи още веднъж в манастира1771. Не е известно какъв е отговорът, а предложението вероятно 
е свързано с това, че в същото време Михаил трябва да се е намирал в региона, ако се доверим на изследо-
вателите, които споменават, че от този период в селата около Дупница имало икони с подпис Михаил зограф 
от Македония1772.

V. АТРИБУЦИЯ И ЕТАПИ НА ИЗПИСВАНЕ НА ЦЪРКВАТА

При липсата на отделен документ, свързан с разходите и приходите на новата църква1773, много важни 
за проучването на всички въпроси, отнасящи се до нейното изписване, стават някои други извори – преди 
всичко манастирската кондика и епитропските тефтери. Те обаче не дават ясна и последователна информа-
ция. Кондиката невинаги е водена по хронология, пропускани са листа, писано е в различни години върху 
една и съща страница, дори от един и същ писар. Като се прибави и фактът, че манастирските секретари меж-
ду 1833 г., когато е заведена кондиката, докъм 1850 г., след която вече е прилагана доста по-стройна система 
на водене на записките, не се отличават винаги с калиграфски почерк, работата с този извор става изключи-
телно трудна. Освен това рилските монаси не са били застраховани от елементарни грешки – в превода на 
сумите, в тяхното означаване и т.н. Ако се има предвид и възможността някои сметки да са били „умишлено“ 
сгрешени поради различни причини, то доверието към данните в този извор трябва често да се подкрепя и от 
странични проверки. Такива могат да се правят чрез епитропските тефтери, където първоначално са запис-
вани някои от сумите, по-късно внесени в кондиката. За съжаление, придържането към тях е също толкова 
рисковано, защото и там сметките често не са датирани, трудно се разчитат и нямат винаги ясна система на 
подреждане. Например един от епитропските тефтери на Серафим започва с по-нова година, прехвърля се на 
стара, а в края завършва с бележки, към които е прибавена изключително късна дата, като тефтерът изглежда 
изписан с един почерк. Невъзможно е, разбира се, епитропът да е водил бележки между 1842–1870 г., както 
излиза от този тефтер. Тогава на какво от него трябва да се доверим по принцип? Но най-трудно се оказва 
сравнението на данните от тези извори с тяхната интерпретация в някои от малобройните им публикации. 
В тях се срещат сгрешени суми, произволно прибавени години, объркани източници и много други неточ-
ности. Извън случаите на откровена недобросъвестност причините за това изглеждат напълно разбираеми. 
Сметките в кондиката, в които се говори за зографи и зография, както и за ктиторство в църквата, често са 

1768 Манастирска кондика, л. 30, с. 63.
1769 НБКМ, БИА, ф. 65 а. е. ІІА 4807, л. 1.
1770 По превода на писмото, даден от Янев, Я. Рилският, 133.
1771 Янев, Я. Рилският, 133.
1772 Захариев, В. За някои майстори, 90. Според Меджидиев, А. Дупница и бележити дупничани през епохата на Възраждането. Дупница, 2001, 
46, той работи икони за църквата в с. Новоселене. През 1849 г. работи със сина си Никола за Ново село, Струмишко. Василиев, А. БВМ, 280.
1773 Не е известно да съществува сметководна книга за рилската главна църква, каквато например е имало за строежа на католикона в манастира 
Зограф на Света гора. За нея вж. Чилингиров, А. Нови данни, 121–138.
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произволно разхвърляни в текста. Там са дадени общи суми, които в епитропските тефтери са раздробени 
по предназначение. Но това само на пръв поглед улеснява изследователите. Всъщност сметките невинаги се 
покриват една с друга, тъй като на практика няма ясни указания за години, пространства, зографи и суми, 
които са им платени, нито пък към тях са прибавяни и конкретни имена на ктитори. Но все пак за разлика от 
предишните векове1774 наличието на тези извори дава достатъчно информация, която да позволи поне да се 
правят сравнително достоверни предположения.

Всички тези проблеми затрудняват изясняването на етапите на изписване на църквата. В пряка зависимост 
от тях е и атрибуирането на стенописите, което според изследователите може да се очертае само в общи линии, 
без да могат със сигурност да се посочат местата в църквата, в които е работил всеки един от зографите1775. 
Тази констатация е продиктувана от впечатлението за единство на стенописите, рисувани от зографи, които 
са усвоили вече общия маниер на работа в редица църкви, предхождащи рилската. Всички те, с изключение 
на Захарий, са връстници, обучавани и работещи заедно още от 30-те години на ХІХ в., когато рядко поемат 
самостоятелно по-големи поръчки за някоя църква1776. С известни паузи тяхната обща работа просъществува 
до стенописите в католикона на Рилския манастир, където отново постоянно мени състава си, а след тази 
църква зографите окончателно започват да работят само със своите синове1777. Въпреки дългогодишната им 
съвместна дейност внимателното вглеждане в рилските стенописи показва стилови разлики, разбира се, най-
вече между работата на Захарий и останалите зографи, което оправдава неговото и на брат му мнение, че 
техните професионални маниери се различават в много отношения1778. Но известни различия се забелязват и 
в продукцията на по-старите майстори, а това наред с новото тълкуване на някои добре известни документи 
1774 Петковић, С. Зидно сликарство, 59.
1775 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 14.
1776 Генова, Е. Димитър Зограф, 3.
1777 По-подробно вж. Генова, Е. Софийските манастири, 7–9. 
1778 В едно свое писмо от 1851 г. Димитър категорично казва, че неговата четка се различава от тази на брат му. Динова-Русева, В. Първомайсто-
рът, 34. Захарий също неведнъж иска да работи сам и смята, че се отличава от работата на брат си. АРМ, библ. а.е. 102; Радкова, Р. Рилският, 
65; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17.

136. Успение на св. Йоан Рилски. Стенопис от фасадата на параклиса „Св. Йоан Рилски“ в главната църква. Михаил от Самарина. 1842
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и появата на непознати досега преки и косвени извори дава възможност да се доуточнят въпросите, свързани 
с атрибуцията на стенописите, докато се разглеждат етапите на изписването на църквата.

Колкото и да е странно, макар че тези два въпроса са абсолютно свързани помежду си, на атрибуцията е 
отделяно много повече внимание в литературата, а за етапите на изписване на църквата е писано далеч по-
малко. Повечето изследователи се занимават с въпроса съвсем частично, доколкото той засяга проблематиката, 
от която се интересуват. Единствено Р. Радкова описва всички етапи на изписване на църквата, описание, 
което в по-голямата си част е вярно и съобразено с ктиторските надписи от църквата, въпреки че е много 
кратко и общо1779. Впрочем ктиторските надписи дават възможност да се проследят почти детайлно етапите 
на изписване на отделните пространства в храма и от това да се направят някои атрибуционни изводи, които 
променят до известна степен възприетата представа както за времето на изписване, така и за пространствата 
в църквата, където са работили отделните зографи. Разтълкуването на тези надписи не е лека задача, което 
вероятно обяснява и нежеланието на изследователите да се занимават с нея. На пръв поглед те сякаш 
отговарят на времето на изписване, особено когато са вписани в отделна орнаментална рамка, а не направо 
върху ктиторските изображения. Но в някои случаи, като например надписите от певниците на църквата, те 
не отразяват точно времето на изписване на пространствата, а изписването само на ктиторските портрети. 
Най-трудни за тълкуване са ктиторските надписи, в които е посочена година, по-късна от 1844. Типичен 
пример за това е портретът на Лазар Арсениевич, чийто баща е ктитор на стената под североизточния сляп 
купол. Образът на Лазар обаче е поместен в нишата над прозореца върху по-старо изображение на светец, 
чийто нимб се вижда и днес. Това би трябвало да означава, че стенописите там са рисувани по-рано, явно без 
да са заплатени от някой ктитор, а през 1847 г., откогато датират надписът и ктиторското изображение, тази 
стена е била откупена.

Несъмнено най-озадачаващ с оглед на всичко известно досега е надписът от вътрешната страна на цен-
тралния вход на църквата, убегнал от вниманието на изследователите (кт. надпис 2). В него изрично е посо-
чено, че църквата е изобразена през 1844 г. Трябва да се смята, че тук се има предвид само вътрешността на 
църквата без нартиката, защото не съществува друг общ надпис в църквата, говорещ за нейното изписване, 
нито пък има такъв специално за цялата нартика. Този надпис сякаш отхвърля разпространеното мнение, че 
някои от зографите са работили във вътрешността на църквата и през 1845–1846 г.1780 Той съответства и на 
друг извор. Според Н. Рилски да се изобрази „всичкото пространство на церквата съ прекрасните изобра-

1779 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206.
1780 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15, и цитираната литература.

137. „О тебе радуется“. Стенопис от 
нартекса на манастира Трескавец. 
Михаил от Самарина. 1849
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жения“ е отнело пет години1781. За жалост, той не определя в своя труд началната година на това изписване, 
но явно има предвид завършването на църквата без нартиката. Защото, като се знае безспорно, че то е запо-
чнало през 1840 г., то петгодишният период приключва именно в 1844 г., когато вече е била изписана цялата 
вътрешност на църквата, както категорично сочи надписът. Но все пак довършителни работи са правени и 
през 1845 г. 

От едно писмо от юни 1838 г. от игумен Йосиф до духовника Игнатий в Копривщица се узнава, че об-
щобратствено е решено новопостроената църква да бъде осветена на празника на светите апостоли, т.е. на 29 
юни същата година1782. Една приписка също потвърждава тази дата и уточнява, че църквата е осветена от са-
моковския митрополит Йеремия1783. В непубликувано манастирско описание пък се разказва, че това събитие 
е станало тържествено, като „се е стекло множество от благочестивия народ“, пред който е извършено „вели-
кобратствено освещение“1784. От този момент нататък църквата е била готова за изписване1785. Условията за 
работа обаче са били несъмнено много тежки. Не само големината на църквата, техниката на изобразяване и 
климатичните условия са затруднявали зографите. От бележките на Неофит в неговия дневник за всичките 
години на изписване става ясно, че в манастира непрекъснато идват поклонници, а монасите служат в църк-
вата1786. Това означава, че изписването е провеждано така, че по възможност да не нарушава и да не пречи 
на манастирския живот. Но фактът, че е осъществявано паралелно с извършването на службите, неизбежно 
е довел до забавяне, а на големите празници, когато в манастира е имало много поклоници1787, работата ве-
роятно е била прекъсвана. Затова при разглеждането на етапите на изписване трябва да се има предвид, че 
зографите са можели да работят по принцип между април и октомври1788, но с неопределени паузи. За коли-
чеството стенописи, изписвани на година, трябва да се отчита и начинът на работа. Съществена част от нея е 
извършена на високи скелета, при малко осветление, а някои от боите са приготвяни на ръка. Работният ден 
е продължавал между 14–16 часа, което едва ли е давало възможност за ускоряване на процеса, ако работи 
само един човек. Сравнително ясен е и методът на изписване. Работело се е „на парче“, за 1 ден, като първо 
се измазва и се работи върху мокро, а се завършва върху сухо1789. От коментарите в писмото на Захарий Зо-
граф от февруари 1841 г.1790 се узнава освен това, че на зографите е плащано различно за по-долно и по-горно 
„парче“, като изкачването по височина е увеличавало и цената. Немаловажни факти са и технологичните 
специфики на рилските стенописи, където в някои случаи е правено позлатяване на ореолите или е работено 
допълнително с маслени бои при изписването на някои детайли от изображенията1791.

И накрая трябва да се отбележи, че за правенето на мазилката и нейното ежедневно нанасяне на местата, 
където ще работи зографът, са били използвани услугите на специални майстори, на които е плащано 
отделно, на дневни надници. Обобщените данни от епитропските тефтери и манастирската кондика показват, 
че мазачите работят средно между 120 и 150 дни на година, което би трябвало да съответства и на годишния 
труд на зографите. При това, всеки зограф явно е имал личен майстор мазач, като, доколкото може да се 
възстанови, Димитър Христов е работил с Христо от Самоков, а Захарий Зограф – с Иван от същия град1792.

1. Датиране и атрибуция на стенописите в параклиса „Св. Йоан Рилски“ 

До края на 1842 г. са завършени стенописите в страничните параклиси и олтара. И докато авторите 
на живописта в олтара са известни, то за тези от параклисите все още спорът не е приключил, защото 

1781 Неофит Рылец. Описание, 64.
1782 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1118; Климент Рилец. Как са отивали на поклонение, 14; Бур, М. Към историята, 257; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 162, 
л. 9. Неизвестно защо Радкова, Р. Рилският, 63, определя освещаването през юли 1838 г. 
1783 Приписка от последния лист на Нов завет (Чернигов, 1759), съхранявана в манастирската библиотека под № С 585.
1784 НБКМ, БИА, ф. 65, ІІА 6198, л. 36.
1785 Когато се касае само за изписване на църквата, не е било нужно ново специално разрешение и по това време, както е било и в предните векове. 
Вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 55. 
1786 Шишманов, И. Нови студии, 102–113.
1787 Например на 26.03.1844 (Пасха) в манастира е имало 200 поклонници. Шишманов, И. Нови студии, 107. 
1788 Диапазонът на работа е по-разширен от типичния период април–септември на базата на датите в ктиторските надписи. По въпроса вж. Пет-
ковић, С. Зидно сликарство, 54.
1789 Анчев, А. Рилският, 52–53.
1790 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 58–62.
1791 Тъпанов, С. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“, 17.
1792 Анчева, В. Мазилките, 26.
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документалните сведения не дават възможност техните имена да бъдат определени със сигурност. Сега 
обаче, когато се знае, че Димитър Молеров не е участвал в изписването на параклисите, всички извори, в 
които се е смятало, че се посочва неговото име, ще трябва да се отнасят към Димитър Христов. Освен това 
стиловите характеристики, трипоясните фонове зад правите светци, както и палеографията на надписите в 
параклисите и олтара свидетелстват, че със сигурност поне един от зографите, работили в олтара, е участвал и 
в изписването на някое от тези пространства. Първо ще се види как изглежда при това положение ситуацията 
с изписването на параклиса „Св. Йоан Рилски“.

Напълно сигурно е, че изписването на църквата започва през пролетта на 1840 г. от този параклис1793. 
За това свидетелстват писмото от 8 октомври 1840 г. от игумена на манастира по това време, Памфилий, и 
епитропа Самуил до таксидиота в Пловдив, архимандрит Прокопий1794, както и ктиторският надпис в самия 
параклис, показващ, че живописта там е завършена най-рано от всички останали пространства в църквата – 
на 20 септември 1840 г.1795 (кт. надпис 20). Между октомври 1839 и ноември 1840 г. параклисът е бил осветен 
от Самоковския владика Йеремия, на когото са платени 1417 гроша и 20 пари1796. По стилови белези и по 
косвените данни от писмото на Вълко Тодорович до манастирските стареи с дата 12 февруари 1840 г.1797 се 
предполага, че стенописите са правени от Димитър Зограф и Йоан Иконописец1798, а има мнение, че част от 
работата е поета и от Коста Вальов1799. 

Текстът на писмото на Вълко подсказва още, че едновременно с този параклис трябва да е започнала 
работа и в другия – „зарать параклисето чунким сам обещаль едiнь даiзобрази едiна параклись, ась пратихь 
дадоде дiмитарь, така и ювань та на едно да ги поть качать1800 да ги изобразать едiнать да поть качи едiнать 
параклись и едiнать фторiъть тада вiдимь кой похарно ще да го изобрази...“1801 Ако информацията в това 
писмо беше достоверна, то би трябвало в единия параклис да е работил Йоан Иконописец, а в другия – Дими-
тър, но не Молеров, както се смяташе преди, а Христов. Различните дати за завършването на двата параклиса 
обаче категорично свидетелстват, че манастирските стареи не са се съобразили с „обещанието“ на Вълко и 
през 1840 г. е работен само параклисът „Св. Йоан Рилски“. Най-вероятната причина за това е, че макар и да е 
манастирски ефор, Вълко е ктитор само на този параклис, докато за другия все още не са били дадени пари. 
Въпреки това обещанието на чорбаджията пред зографите би трябвало да е имало някаква тежест. За да се 
изпълни то поне отчасти, изглежда най-логично двамата зографи да работят заедно в параклиса „Св. Йоан 
Рилски“. Ако се проучва тази хипотеза, тя би могла да бъде подкрепена и от други косвени указания. Въз-
можно е такъв вариант да бъде предпочетен и от братството, което в характерен пристъп на предпазливост 
да се е страхувало да даде на всеки отделна работа още в началото на изписването на църквата, а да е пред-
почитало зографите да бъдат „изпитани“ първоначално в един параклис. В полза на подобно предположение 
е и фактът, че параклисът е посветен на „Св. Йоан Рилски“, а зографите би трябвало да имат опит в украсата 
на църкви, посветени на светеца, ако, разбира се, са работили в същия състав и в църквата при гроба на св. 
Йоан Рилски1802. Но дали и изворите са съгласни с тази хипотеза? 

През април на същата 1840 г. в послеслова на едно свое писмо до Неофит Рилски Захарий Зограф споме-
нава, че много е искал да дойде в манастира още през това лято, но не може, защото чорбаджи Вълко иска 
той да работи в Бачковския манастир. Захарий споменава, че ще дойде другото лято в манастира заедно с 
брат си, ако той спазари олтара или някоя друга част на църквата за изписване1803. Тази информация само 
косвено подсказва, че Димитър вече е започнал работа в манастира, но това се потвърждава напълно от друго 
писмо на Захарий до Неофит Рилски от февруари 1841 г. В него изрично се казва, че брат му го е канил и в 
предната 1840 г. да работят заедно в манастира, но Захарий е бил зает с изписването на бачковската църква 

1793 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206; В. Захариев греши, като смята, че изпис-
ването е започнало от параклиса „Св. Никола“ и от олтара на църквата през 1841 г. Захариев, В. Захарий, 66; Радкова, Р. Рилският, 68.
1794 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1165; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1795 Доколкото е известно, този надпис е публикуван за пръв път още у Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 711, 733–734, бел. 15.
1796 Манастирска кондика, л. 25, с. 53.
1797 АРМ, оп. 1, а.е. 3114; Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74–76.
1798 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 27; Генова, Е. Новооткрити творби, 23.
1799 Янев, Я. Рилският, 137.
1800 Това трябва да е точният текст на тази част от писмото, както е даден у Евтимий. Писма до Неофит Рилски, 74. В други публикации често са 
допускани грешки.
1801 АРМ, оп.1, а.е. 3114; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 16.
1802 Както смята Генова, Е. Църквата при гроба, 143.
1803 Писмо от 20 април. Арсений. Принос, 112–114; Захариев, В. Захарий, 46; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17.
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„Св. Никола“, а освен това вече иска да работи самостоятелно, „каквото и досега що сме били“1804. Възможно 
е даже да се уточни на коя дата Димитър е пристигнал в манастира през 1840 г. В началото на писмото от 20 
април 1840 г. Захарий, който по това време се намира в Самоков, споменава, че ще изпрати по брат си едно 
евангелие1805 на Неофит в манастира1806. Неофит отбелязва на писмото, че е получено чак на 30 май. Между-
временно Захарий вече е пристигнал в Пловдив1807, откъдето пише отново на Неофит на 27 май, като му се 
оплаква, че няма отговор, и казва, че е оставил предното писмо от 20 април на брат си, който е трябвало да 
го занесе на Неофит заедно с евангелието1808. Така се изяснява, че Димитър явно се е забавил в Самоков и е 
предал първото писмо на Неофит едва на 30 май, което трябва да означава, че той е пристигнал на тази дата 
в манастира. След като от всички тези данни става ясно, че Димитър със сигурност е работил в манастира 
през 1840 г. остава вариантът той да е работил единствено стенописите в параклиса на „Св. Йоан Рилски“ 
между 30 май и края на септември, тъй като друга живопис все още не е правена по това време. Той обаче не 
е работил сам, защото в писмото на игумена Памфилий и епитропа Самуил до рилския таксидиот в Пловдив, 
архимандрит Прокопий, от 8 октомври 1840 г. се казва, че манастирската управа е пуснала „зографите“ да си 
ходят, тъй като студът и влагата не позволявали работата да бъде продължена, защото лицата е трябвало да 
се изпишат с безир, който не съхнел1809. В цитираното вече писмо на Захарий до Неофит от 20 април 1840 г. 
самият Захарий казва, че когато дойде да работи с брат си на следващата година, мисли, че ще се познае, че 
брат му е работил с друг майстор1810. Следователно оформянето на колектива на Димитър е било известно 
на Захарий още преди да се започне работата, или с други думи, още през април 1840 г. А освен това му е 
било известно, че Димитър е работил в параклиса само с още един зограф, тъй като споменава само за един 
майстор. И тук най-вероятно е да се предположи, че това е Йоан Иконописец1811, който също би трябвало да е 
изпратен от Вълко Тодорович в манастира. Но в едно писмо на Никола Тонджар до Неофит Рилски, получено 
на 2 септември 1840 г., се срещат данни, които противоречат на този извод. Тонджар, чието познанство със 
самоковските зографи не подлежи на съмнение, моли Неофит да поздрави „мъжки и братски бая Димитър“, 
явно по някакъв личен повод за зографа1812, праща поздрави и на „прелюбезния“ Замфир, когото „братски 
целува“, и „кир Коста поздравлявамъ“1813. Съвпадението с имената на зографите е прекалено очевидно, за да 
означава нещо друго, освен че те тримата в този момент са били в манастира. А с оглед на всичко останало 
присъствието им там не би имало никакво друго обяснение, освен че те са работили заедно стенописите в 
параклиса „Св. Йоан Рилски“. Липсата на Йоан Иконописец и наличието на името на Коста Вальов показват 
недвусмислено, че последният всъщност е сътрудникът на Димитър, с когото той е изписвал параклиса, а им 
е помагал синът на Димитър – Зафир. В полза на този екип говорят и използването на пластични нимбове 
за ореолите1814, включването на трипоясните фонове зад фигурите на светците1815 и някои проблеми, свърза-

1804 Писмото е без адресат и дата. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 235; Захариев, В. Захарий, 64; Арсений. Принос, 127–129. Между другото, текстът на 
писмото сочи, че Захарий и Димитър не са работили заедно преди Рилския манастир, с изключение на един случай, може би станал преди две 
години според Захарий (значи през 1839), когато Димитър е имал възможност да види неговите способности в живописта. Пресилено е да се 
правят генерални изводи, но това сведение е в противоречие с хипотетичната им работа в църквата при Старата постница, както и в изгорелия 
параклис на отец Матей.
1805 Става въпрос за превода на Неофит на евангелието, издаден в Смирна в началото на 1840 г. 
1806 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283; Арсений. Принос, 112–114; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6.
1807 Писмо на Н. Тонджар до Неофит от 26 май 1840 г., в което се казва, че Захарий е вече там. Арсений. Принос, 115–117.
1808 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1283; Арсений. Принос, 117–118; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 7.
1809 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1165; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1810 Арсений. Принос, 112–114; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6.
1811 Както мисли Иванова, Б. Приносът на самоковските зографи, 8.
1812 През 1840 г. се ражда Иван Доспевски. Вж. Доспевски, С. Архив, 52. Възможно е по този повод Димитър да е поздравен, а за любителите на 
научния фолклор, може да се подхвърли идеята, че Иван е кръстен на св. Йоан Рилски, в чийто параклис в този момент е работил баща му.
1813 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1465; Арсений. Принос, 119–121.
1814 Пластичните нимбове са характерни повече за иконите, макар да ги има и в стенописи. Например в Роженския манастир или в притвора на 
Бачковския манастир. Вж. Божков, А. Два ценни паметника, 9. Използването на пластични нимбове се свързва с ранното творчество на Димитър 
Христов. Вж. Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 48, бел. 8. Пластичните нимбове са използвани при някои от светците в долния ред на 
параклиса, но няма такива в олтара, което показва, че действително и в този случай появата им трябва да се свързва с работата на Димитър. 
1815 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 23. Такива трипоясни фонове се срещат още в живописта от ХVІІІ в. в параклиса 
„Преображение Христово“ в манастира Зограф и като фон на южнославянските светци в хилендарския параклис „Св. Сава Сръбски“. Вж. Бож-
ков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 212; Сава Хиландарец. Историjа, 114. Тези примери показват, че става въпрос за практика, 
характерна за Света гора, откъдето тя е заета от самоковските зографи. Използва се от всички тях, но най-характерна е за творчеството на Коста 
Вальов. Трипоясни фонове, работени от него, се срещат в стенописите на Илиенския манастир (1832), в с. Локорско (1834), в църквата „Св. Тро-
ица“ в с. Извор, Босилеградско (1835), в църквата в с. Радуил, Самоковско (ок. 1848). Пандурски, В. Църквата в с. Локорско, 6; Куюмджиев, А. 
Новооткрити творби, 8. Според Генова, Е. Софийските манастири, 9, обаче стенописите в Локорско са от Димитър Зограф. Той прави трипояс-
ни фонове и в църквата при гроба на св. Йоан Рилски. Генова, Е. Църквата при гроба, 17. В олтара на католикона в Рилския манастир трипоясни 
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ни с технологията на изобразяване1816. Размерите на пространството също предполагат участието на двама 
сработили се зографи, за да бъде завършен той за едно лято. Ако се доверим на всичко това, става ясно, че 
уговорката от 1837 г. между манастирските стареи и двамата зографи, на която Неофит е бил посредник, най-
вероятно не само се е състояла, но е придобила и практически измерения с работата им в параклиса. Явно 
братството е държало на нея като на свой собствен избор към утвърдил се вече в множество примери колек-
тив, за да пренебрегне за момента и обещанието на чорбаджи Вълко към Йоан Иконописец, макар че той ще 
се „появи“ сред зографите, работещи стенописите, още на следващата година. А и едва ли е имал повод да 
се чувства обиден, като си припомним, че е бил „зачетен“ още през 1837 г. с поръчката за иконите от църк-
вата. За съжаление, няма сведения дали Йоан е пристигнал в манастира, както казва в писмото си чорбаджи 
Вълко. Възможно е все пак Тонджаров просто да не е бил толкова близък с него и само заради това да не му 
изпраща поздрави в писмото си, макар че няма как да не го е познавал. Но и при това положение той не е 
работил стенописите с останалите, защото това би противоречало на информацията от писмото на Захарий, 
че брат му работи само с още един майстор. Възможно е също така Йоан да е бил в манастира, вършейки 
някаква друга работа, свързана с иконопис. Но някои нови сведения за зографа показват, че най-вероятно 
той не е работил там изобщо през тази година, защото тя изглежда натоварена за него с други поръчки. Още 
от предната година се датират иконите му за църквата на Смиловския манастир, Царибродско (Сърбия)1817, 
а за 1840 са иконите за църквата „Въведение Богородично“ в село Радейна, Царибродско, и може би тези за 
църквата „Св. Георги“ в село Славиня, Царибродско1818. Дори е възможно, тъй като почти всички тези села са 
в региона на Цариброд, зографът да е бил там по това време, за да може да изпълни всички поръчки, които 
може би са изисквали и работа на място. Но все пак това не е задължително1819.

Техниката на изписване на стенописите1820 явно е забавяла зографите, защото в писмото на Памфилий до 
архимандрит Прокопий се уточнява, че те не са завършили работата си в параклиса през 1840 г., а са остана-
ли някои довършителни неща за следващата година. Те не са били големи и от съществено значение, защото 
в писмото се споменава само за довършване на „ликовете“ и че зографите не са се съгласили да ги правят 
сега, защото не е изсъхнало всичко и щели да се отлюпят. Трябва да се приеме, че тук наистина става въпрос 
за образите на ктиторите, както смятат някои изследователи1821, макар всъщност в писмото да не е изрично 
указано, че се говори точно за тях. Там е казано обаче „за чорбаджията, що ни пишете, че се е оскърбил зара-
ди лицата“, а оттук по презумпция е най-логично да се предположи, че чорбаджи Вълко се е обидил, защото 
лицата на неговия и на жена му портрет не са били довършени. Но писмото продължава с обещанието, че 
Димитър ще дойде да направи ликовете „на първа пролет“1822. И сега, когато вече се знае, че тук не се има 
предвид Димитър Молеров, този абзац става най-безспорното доказателство за работата на Димитър Хри-
стов в параклиса. А освен това е указание и че пак той, а не някой друг е правил ктиторските портрети там1823. 

Стиловите характеристики на живописта не позволяват да се определи ясно какво е било разпределението 
на работата между Димитър и Коста в параклиса. Това е напълно нормално, като се имат предвид техният 
общ метод на работа и някои примери, в които се смята, че двамата са работили дори върху един и същ 
образ1824. Все пак косвените данни подсказват, че Димитър е работил в наоса, където му е помагал Зафир, а 
Коста е изписвал олтарната част на параклиса, участвайки и при някои други образи. 

За съжаление, не са известни изворови данни за плащанията, свързани с този параклис. Манастирската 

фонове са правени от Йоан Иконописец при изобразяването на пророците, а Коста ги включва в регистъра на правите светци. В параклисите 
трипоясни фонове има в долните и горните части зад някои светци и в барабаните на куполите, отново зад светците.
1816 Много характерно за стенописите на Коста Вальов е използването на свързвател, комбиниран от яйце и растително масло (безир). С него 
зографът изписва телесните части, които с течение на времето се напукват и избледняват силно, поради което често се налага да бъдат преизпис-
вани. Подробно у Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 26. Подобен дефект се наблюдава като че ли само в стенописи, правени 
от Коста Вальов, например в тези от църквата в с. Локорско и в част от стенописите в Черепишкия манастир, което е още един довод за участи-
ето му в тяхното изписване. В рилската църква такъв дефект се вижда в стенописите в долните части на олтара, където работи Коста Вальов. В 
параклисите това е по-слабо забележимо поради старите реставрационни намеси. За технологичните проблеми там вж. Тъпанов, С. Резултати 
от проучването, 15–17.
1817 Попова, Е. Икони от Йоан Николов, 21.
1818 Попова, Е. Икони от Йоан Николов, 22–23; Генова, Е. Второто поколение, 177.
1819 Е. Попова не коментира този въпрос, разглеждайки произведенията на зографа в региона.
1820 За техниката на изписване вж. Тъпанов, С. Резултати от проучването, 15–17.
1821 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1822 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1165; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1823 С това се опровергава възгледът на В. Захариев, че не са известни ктиторски портрети от Димитър. Захариев, В. Захарий, 78. Опровергава се 
и мнението на Б. Иванова, която приписва по стилови белези портретите на Коста Вальов. Иванова, Б. Приносът, 9–10.
1824 Подробно вж. Генова, Е. Второто поколение, 8.
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кондика загадъчно мълчи. Няма данни и за пари, платени от Вълко като ктитор на параклиса. Единствено в 
манастирската кондика, но чак за периода март 1842 – март 1843 г. са записани 1000 гроша от Вълко, чието 
предназначение не е ясно1825. Сумата е малка, за да покрие разходите по изписването, но нейното наличие 
и фактът, че са предадени след смъртта на Вълко, се потвърждават и от един епитропски тефтер, в който за 
приходите от 10 март 1842 г. нататък отново са записани 1000 гроша, дадени от покойния чорбаджи Вълко 
чрез чорбаджи Салчо1826.

* * *

При реставрацията на стенописите в параклиса през лятото на 2010 г. беше открит надпис под прозорците 
в барабана на купола, който гласи „1840 ïроςо δаскалъ δčмčςрč č косςаδčнъ § самоковъ наïčсаõмå ςоť ïараклčсъ. 
коčςо маčсςоръ čзоãравъ ïоврåмčлč ïрåïčшå čлč мåрåмåςъ ïомåнåςå č блаãословåςå“1827 (кт. надпис 34). В него 
закономерно не е споменато името на Зафир, който по това време е бил на 17 години и все още е имал статут 
на чирак. Надписът потвърждава хипотезата за авторството на стенописите в параклиса и окончателно слага 
край на въпроса.

2. Датиране и атрибуция на стенописите в параклиса „Св. Никола“

Преди откриването на надписа от параклиса „Св. Йоан Рилски“ случаят с атрибуцията на параклиса „Св. 
Никола“ изглеждаше далеч по-безпроблемен. Най-важната информация за него се намира в писмото на игу-
мена Памфилий и епитропите Самуил, Никанор и Софроний, изпратено на 10 май1828 1841 г. до отец Йосиф 
в Банско като придружително към договора за изписване на олтара1829. В него е отправена молба към Йосиф, 
наричан „проигумен“, когато си дойде в манастира, да донесе непременно два чувала кълчища, защото са 
нужни на зографите, които вече са дошли и са започнали работа. Там се казва също, че „пазарихме и дру-
гите двамата1830 валиоте и Ювана да Пишатъ олтаро, а Димитриа сам с момчето си параклисо святаго 
Николия“1831. Макар че това писмо има нужда от препинателни знаци, за да може да бъде разшифровано 
напълно достоверно, то най-вероятно трябва да се тълкува така. Дошли са зографите, работили на предната 
година в параклиса „Св. Йоан Рилски“, за да довършат работата си там1832. Спазарени са междувременно и 
другите пространства на църквата – олтарът да се изпише от Йоан Иконописец и Коста Вальов, а параклисът 
„Св. Никола“ – от Димитър, но не Молеров, а Христов, заедно със сина му Зафир. Тук всичко изглежда ясно. 
Коста Вальов и Йоан Иконописец почват работа в олтара и го завършват за две години – до 1842, а Димитър 
Христов със Зафир прави параклиса „Св. Никола“ и го завършва в края на 1841 г. Но шансът, че този извор 
е достигнал до нас, явно не е бил достатъчен на изследователите, тъй като дълго време се смяташе, че тук 
става въпрос за Димитър Молеров, а след като напълно аргументирано това най-накрая беше отхвърлено, 
самите автори, направили тази корекция, сякаш забравиха или загубиха доверие в наличието на този доку-
мент и въз основа на впечатленията от стиловите и технологичните белези на стенописите предполагат, че 
в параклиса всъщност е работил само Коста Вальов1833. Наистина подобно недоразумение изглежда обясни-
мо както от гледна точка на състоянието на стенописите днес, което и в двата параклиса е променено след 
по-старите консервационно-реставраторски намеси, така и с оглед на прекомерната стилова близост между 
произведенията на зографите. В действителност обаче няма никакви сериозни основания, за да се отхвърли 
достоверността на информацията в този извор или да се предполага, че тази договорка не е спазена, след като 

1825 Манастирска кондика, л. 29б, с. 62. Възможно е те да са свързани с дарение, тъй като в следващата бележка в кондиката има отбелязани нови 
1000 гроша за ктитория, без да може да се определи за какво точно.
1826 АРМ, а.е. 3244, л. 1а. 
1827 Тъпанов, С. Резултати от проучването, 17.
1828 Василиев, А. БВМ, 506, дава грешна дата на писмото – 20 май. 
1829 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4799. 
1830 Василиев, А. БВМ, 506, привежда текста така – „пазарихме и другите двама валиоте и ювана...“ Така писмото е цитирано и на други места 
след това.
1831 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4799; Захариев, В. Захарий, 66; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1832 Така се тълкува пасажът и от Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1833 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 27. Същото и у Янев, Я. Рилският, 137. Е. Генова поддържа тази теза и в следващите 
си публикации до най-новия си труд, където вече приема за достоверна информацията в писмото. Вж. Генова, Е. Второто поколение, 104.
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всичко вече е било „спазарено“. В подкрепа на това свидетелстват дори същите стилови белези и пластично-
декоративни похвати, които се откриват и в другия параклис1834. 

В кондиката не се срещат данни за плащане на зографите и за този параклис. Това най-малкото е странно 
и провокира мисълта, че сякаш ктиторите и на двата параклиса са плащали отделно на зографите, без 
манастирът да им бъде посредник. Подобно нещо е възможно само ако се предположи, че разполагайки със 
средства, ктиторите са поели всички разходи за своите параклиси и не е имало нужда нещо от тези суми да 
бъде отчитано в манастирската документация, тъй като братството не е участвало във финасовите операции. 
А пък в случаите, когато се е налагало то предварително да даде пари за нещо, свързано с тях, след това ги е 
взимало от ктитора, отчитайки ги вече и в кондиката, какъвто е примерът с дядо Яне, който в периода март 
1843 – март 1844 е дал 2009 гроша „за куршум“1835. 

Може би Димитър Христов е бил записал някакви пари в сметководния си тефтер, които да са свързани с 
този или с другия параклис, но за съжаление, от него са запазени само някои листове, а годините 1840–1841 
липсват1836. Но това остава най-вероятно, тъй като поне за „Св. Никола“ се знае със сигурност, че е имало 
спазаряване, както се уточнява в цитираното вече писмо. Едва ли е възможно да се допусне, че това спаза-
ряване е било устно, а и фактът, че подобен документ не е изпратен до Йосиф в Банско заедно с договора на 
Коста и Йоан за олтара, не означава нищо в тази посока, защото може да се обясни лесно. Йосиф е ктитор 
на олтара, а не на параклиса и няма належаща причина да му се изпраща лично и този договор. Така остава 
най-логично да се предполага, че Димитър Христов също е сключил договор като другите двама зографи, а 
и по подобие на взаимните контракти – огласителни писма, с които е потвърден договорът на майстор Павел 
за издигане на църквата, както споменава Неофит Рилски1837. Но всички тези извори не са запазени днес или 
безсмислено събират прах в нечии архиви. Все пак споразумението или договорът трябва да е сключен от 
Димитър в самия манастир вероятно пак около 10 май, когато там са били Коста и Йоан, за да подпишат дого-
вора за олтара. Времето, когато Димитър е отишъл в манастира през тази година, се изяснява от две писма на 
Захарий до Неофит Рилски. От първото писмо с дата 6 април 1841 г. става ясно, че Димитър все още не е до-
шъл в манастира, защото, както казва Захарий, докато пишел писмото, при него в Пловдив пристигнал брат 
му1838. Явно Димитър е тръгнал скоро след това, тъй като на 23 май 1841 г. Захарий пише отново на Неофит, 
като му се оплаква от брат си, който не е взел писмата му за Неофит в манастира1839. По-ранното пристигане 
на Димитър в манастира е разбираемо. То е свързано с довършителните работи по стенописите в параклиса 
„Св. Йоан Рилски“, останали от предната година. Така трябва да се приеме засега, че около 10 май те са били 
завършени, а Димитър сключва нов договор със стареите и започва работа в параклиса „Св. Никола“ заедно 
със Зафир. От ктиторския надпис в параклиса се научава, че зографите трябва да са приключили на 4 октом-
ври1840 и вероятно с някакви довършителни работи са си тръгнали на 2 ноември, ако тях има предвид Неофит 
Рилски, който записва в дневника си, че на тази дата са си тръгнали иконописците1841.

3. Датиране и атрибуция на стенописите в олтара

На 10 май 1841 г. е сключен договор за изписване на олтара между манастирските стареи и зографите 
Йоан Иконописец и Коста Вальов1842. Този договор свидетелства, че оттук, както е според традицията, започ-
ва изписването на вътрешността на църквата. Веднага след сключването на договора и преди началото на 
работата, Захарий Зограф, който явно е много добре информиран за събитията в манастира, пише до Неофит 
на 23 май 1841 г. добре известното писмо, в което коментира нетрайността на изображенията с безир, какви-
то според сключения договор е трябвало да правят Коста и Йоан в олтара1843. Смята се, че Коста Вальов с 

1834 Тук има същите трипоясни фонове и пластични нимбове, които са използвани не само при някои от светците в долния ред, но и при тези в 
пандантивите на купола на параклиса. Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 23.
1835 Манастирска кондика, л. 30б, с. 64.
1836 Гергова, И. Сметководният тефтер, 272–306.
1837 Неофит Рылец. Описание, 64.
1838 НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4649.
1839 НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4663.
1840 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1841 Шишманов, И. Нови студии, 102; Захариев, В. Захарий, 67.
1842 Захариев, В. Договор; НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4800=4801; Захариев, В. Захарий, 65. 
1843 НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4663; Захариев, В. Захарий, 66.
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помощта на най-големият си син Сотир1844 изписва долните части на олтара, без да се определя точно кои1845, 
а по същото време Йоан Иконописец рисува горната част на олтара заедно с абсидата1846. При това, според 
А. Василиев,Коста Вальов е бил започнал работа по-рано от Йоан Иконописец, като не е ясно колко време 
е работен олтарът1847. Според договора стойността на изписването на олтара е 7500 гроша, към които са до-
бавени 1000 гроша за бои, взети от зографите още при подписването му. Там е записано също, че златото е 
за сметка на манастира, а по-късно самите зографи се подписват, че са получили всичките пари от игумен 
Йосиф и епитроп Серафим1848. Преглеждайки сметките в манастирските документи, се оказва, че действи-
телно договорът е изцяло спазен. Според манастирската кондика първите пари на зографите, възлизащи на 
3380 гроша, са платени между декември 1840 и март 1842 г.1849 Като се има предвид, че договорът е подписан 
на 10 май 1841 г., най-вероятно тези пари са платени след края на сезонната работа на същата година или в 
началото на следващата. По същото време манастирът е платил и 3510 гроша и 20 пари за злато за олтарните 
изображения от свода1850. На следващата година зографите завършват окончателно работа в олтара и според 

1844 Василиев, А. БВМ, 437; ЦДА, ф. 1510, оп. 1., а.е. 170, л. 26.
1845 Мавродинов, Н. Изкуството, 198, определя само светците от долната част.
1846 Пак там; вж. и Василиев, А. БВМ, 433; Климент Рилец. Самоковските иконописци, 21; Радкова, Р. Рилският, 67; Влахова, Л., Е. Генова, А. 
Шаренков. Нови проучвания, 15, 27.
1847 Василиев предполага това, основавайки се на бележките на Никола Образописов, според когото той е трябвало да помага на баща си при 
работата в олтара, но ортакът му Коста Вальов не го е приел и следователно е бил вече в манастира, когато Йоан е дошъл там. Василиев, А. БВМ, 
433–434, 460; Генова, Е. Новооткрити творби, 25, 27, бел. 15.
1848 НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 4800=4801; Захариев, В. Договор; Захариев, В. Захарий, 65. 
1849 Манастирска кондика, л. 26, с. 55.
1850 Пак там; в бележката се споменава, че освен за олтара тези пари са и за злато. 

138. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Рилски“ в главната църква. Димитър Христов. 1840
139. Стенопис от параклиса „Св. Никола“ в главната църква. Димитър Христов. 1841
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манастирската кондика в периода март 1843 – март 1844 г. на тях са им доплатени още 4150 гроша1851. Така 
общата сума възлиза на 7530 гроша, което отговаря почти напълно на записаното в договора. В епитропски 
тефтер обаче е отбелязана по-голяма обща сума за доплащане за зографията в олтара – 4340 гроша1852. Тук 
има разлика от 190 гроша, които се откриват вписани в кондиката, отделно от тези за изписването на олтара. 
Там е посочено 190 гроша „за кивото и дверите“1853. Следователно в кондиката сумата е раздробена, а в епит-
ропския тефтер е дадена общо, като причината за това е, че същите зографи, работили в олтара, са изпъл-
нили и тази поръчка. Сегашните царски двери на иконостаса обаче са работени от Димитър Молеров1854, а 
живописта върху ковчега не е добре запазена и не може да се каже с точност кой е неин автор1855. Така остава 
неясно какво още са работили двамата зографи, като е възможно все пак те наистина да са правили украсата 
на кивота, чиято живопис по-късно е подновена, а под „дверите“ да се е имало предвид страничните врати на 
иконостаса, защото настоящите са правени чак през 1883 г. от Никола Образописов. Извън този въпрос обаче 
сметките и атрибуцията на стенописите в олтара изглеждат напълно точни и ясни.

Вероятно двамата зографи не са започнали работа веднага, защото ктиторският надпис от олтара посочва 
изрично, че той е завършен чак на 26 септември 1842 г., т.е. година и половина след сключването на договора, 
а пространството е напълно възможно за изписване за по-кратко време при работата на двама зографи. Из-
глежда, те не са работили и едновременно през цялото време. Ако се припомни, че за 1841 г. в манастирските 
сметки има отчетени пари за злато за олтарните изображения от свода1856, ще се види, че Йоан Иконописец 
би трябвало да е работил по-интензивно в този период, защото той изпълнява тези части от стенописите и 
е достигнал до етап, в който вече е било необходимо да се достави и златото. Но от едно писмо на Захари 
Петрович примикирия1857 от Самоков до Неофит Рилски става ясно, че Коста Вальов не може да е напред-
нал толкова с работата си за тази година, защото в него се казва, че Захари Петрович ще изпрати на Неофит 
„лесицата оущавена с торбата заедно по Косто иконописецо“1858. Писмото е с дата 15.07.1841 г.1859 и следова-

1851 Манастирска кондика, л. 31, с. 65.
1852 ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 163.
1853 Манастирска кондика, л. 31, с. 65.
1854 Върху тях има късен ктиторски надпис от 1858 г., когато е позлатяван иконостасът, но може той да се отнася и до времето, в което са правени 
тези царски двери.
1855 Подробно вж. Гергова, И. Ковчегът с мощите, 61, която смята, че живописта върху кивота датира от 1844 г. и е работена от Димитър Христов 
или Йоан Иконописец. Според Генова, Е. Кивот (ковчег) за мощи от Германския манастир край София. – ПИ, бр. 3, 2001, 12, живописта на 
кивота (видимата част) е правена от Н. Образописов.
1856 Манастирска кондика, л. 26, с. 55.
1857 Това е същият Захари Петрович, притежател на ерминия от 1838 г., за когото А. Василиев смята погрешно, че е брат на Коста Вальов. Васили-
ев, А. БВМ, 431–432, 473; вж. също Василиев, А. Ерминии. Технология. Иконография. С., 1976. От кореспонденцията му с Неофит Рилски става 
ясно, че Захари всъщност е кюркчия (шивач) и прави дрехи за рилския монах. Той е бил негов ученик в Самоков и следователно е някъде на 
възрастта на Захарий Зограф. За тяхната кореспонденция вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1386–1391. Писмата са публикувани и у Арсений. Принос, 
133–135, 137–138, 141–142, 152, 163–164, 268–270, 287–288. По-късно, през 50-те години, Захари Петрович е най-довереният човек на митропо-
лита Дели Матей в Самоков. Темелски, Х. Самоков през Възраждането, 386.
1858 Тук Захари изобщо не споменава, че Коста му е брат, а би трябвало да го направи, вместо да го определя като „Косто иконописецо“.
1859 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1386; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 187; Арсений. Принос, 138.

140. Състояние на стенописите в параклиса „Св. Никола“ 
в главната църква към 2010 г.

141. Състояние на стенописите в параклиса „Св. Никола“ в главната 
църква след консервационните дейности през 70-те години на ХХ в.
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телно или Коста е започнал работа най-рано след 16 юли1860, или е бил принуден някъде между 10 май и 16 
юли да прекъсне работата си в манастира и да се върне в Самоков за неопределено време и по неизвестна 
причина. По-вероятно е след сключването на договора от 10 май същата година той да е напуснал манастира 
може би защото е имал някаква друга работа за довършване. Но може това да е свързано и с технически неу-
добства двамата зографи да започнат едновременно работа и в долните, и в горните части на олтара. Защото 
по-логично е той да е бил изписван от горе надолу и тогава Коста е трябвало да започне по-късно, за да не 
си пречат с Йоан Иконописец. Започвайки работа обаче чак в средата на лятото, той вече е имал по-малко 
време тази година – най-късно до октомври, когато от едно писмо на Н. Тонджар до Неофит Рилски с дата 
28.10.1841 г. става ясно, че „оня ден в Самоков се е прибрал Коста“1861.

Остава да се обърне внимание на още един факт. Появата на Йоан Иконописец в екип само с Коста Вальов 
изглежда малко по-необичайна, тъй като няма подобни примери за предишна съвместна работа между тях 
без участието и на Димитър Христов. Затова техният колектив би трябвало да бъде наречен „нов“, а неговото 
оформяне може да се свърже евентуално с ангажимента, който чорбаджи Вълко е бил поел към Йоан още от 
предната година1862. Сред откъслечните сведения в изворите по този въпрос наистина се прокрадва инфор-
мация, че екипът между двамата не е бил тъй добре сработен като този на Коста с Димитър. Най-важният 
пример за това е нежеланието на Коста Вальов да приеме като помощник сина на Йоан Иконописец – Ни-
кола. Този факт, безспорно засвидетелстван от самия Н. Образописов1863, подсказва не само че отношенията 
между тези „ортаци“ не са били съвсем гладки, но и още, че Коста явно е можел да наложи своето желание 
върху Йоан, въпреки че последният е бил вече завел сина си. Следователно Коста трябва да е бил водещият 
зограф в екипа, както изглежда и от подписания договор, където името му е поставено над това на Йоан 
Иконописец. Всичко това провокира мисълта, че съвместната им работа в олтара е ако не първата изобщо за 
този екип, то поне първата им обща работа в манастирската църква. 

Остава неясно защо след завършване на олтара Коста и Йоан преустановяват работа в манастира или 
поне върху стенописите в главната църква, въпреки че в изворите са запазени сведения за плащания към тях 
за периода март 1842 – март 1843 г., за които все още не може да се даде абсолютно сигурно обяснение. По 
това време на Йоан Иконописец са платени 1912 гроша, без да се уточнява за какво1864. Най-логично е те да 
са били платени за изработването на четирите икони за параклиса „Св. Никола“ с ктиторството на Ефрем 
монах, подписани, но недатирани от Йоан Иконописец1865. За плащането на тези икони досега не са известни 
сведения от кондиката. Смята се обаче, че те датират от около 1837 г., когато Йоан работи празничните икони 
за централния иконостас1866. Но по онова време църквата е била току-що завършена и спешно се е правил 
иконостасът за нея1867, поради което няма причина да се предполага, че паралелно е правен и иконостасът за 
параклиса, което да изисква и направата на иконите. Макар че няма сведения за освещаването на този парак-
лис, това едва ли е направено, преди да бъде осветен другият, а за него знаем, че е осветен в 1839–1840 г.1868 
Така Йоан би трябвало да е работил иконите за параклиса „Св. Никола“ след тези дати и най-вероятно имен-
но по време на работата си в олтара. По-точно даже иконите може да датират или от зимата на 1841–1842 г.,  
или някъде от самата 1842 г., тъй като Йоан явно е приключил първи работата си в олтара, ако се съди по из-
вестните факти и най-вече по това, че ктиторският надпис там е писан от Коста Вальов и се намира в долната 
част на стенописите. За същия период в кондиката са записани и 90 гроша, платени на Коста, за предназна-
чението на които трябва да се сезира Ловно-рибарският съюз. Бележката е повече от любопитна, защото в 
нея е посочено – 150 гроша за диви свини и 90 на Коста зограф1869, което изглежда сякаш Коста се е изявил и 
като ловец в манастирските гори, а след това е продал на манастира убитите трофеи. 

Все пак, с каквото и да са свързани тези плащания, те са от времето, когато зографите са завършвали 

1860 Писмото е получено от Неофит на тази дата. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1386; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 187; Арсений. Принос, 138.
1861 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 4651.
1862 АРМ, оп.1, а.е. 3114; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 16.
1863 Василиев, А. БВМ, 460.
1864 Генова, Е. Второто поколение, 178–179, смята, че парите са за изписване на олтара. В бележката е записан и разход от 5360 гроша за „варакъ 
от Станболъ“. Манастирска кондика, л. 30, с. 63.
1865 Йоан се е подписал на три от иконите в параклиса, а е правил четири от тях – Богородица Елеуса, Христос Вседържител, Йоан Предтеча и 
патронната на св. Никола. Генова, Е. Новооткрити творби, 22–24; Генова, Е. Второто поколение, 166–171.
1866 Генова, Е. Новооткрити творби, 22–24. Според Янев, Я. Рилският, 136, Богородичната икона имала дата 1825 г.,  което не е вярно.
1867 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л.36.
1868 Манастирска кондика, л. 25, с. 53.
1869 Пак там,  л. 30, с. 63.
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олтарните стенописи, и следователно не засягат някаква по-късна тяхна работа. Същевременно известните 
данни за дейността на Йоан и Коста след 1842 г. показват, че те почти веднага се появяват на други места. 
През 1843 г. Йоан прави икони за църквата „Рождество Христово“ в Пирот1870. Неговото име се среща ре-
довно в кондиката на Нишавската митрополия между 1843–1849 г., а почеркът му се открива в редица икони 
от различни църкви в Царибродско1871. Изглежда, след 1842 г. той би трябвало отново да е заминал по тези 
места, където с известни паузи е работил доста продължително заедно със сина си1872. За същата 1843 г. не 
са известни творби на Коста Вальов, макар А. Василиев да смята, че веднага след завършване на работата 
в Рилския манастир той отива в Скопие, където прави стенописи в църквата „Св. Богородица“1873. Сигурно 
е обаче, че на следващата 1844 г. той прави стенописите в църквата „Св. Никола“ в с. Горни Пасарел, Само-
ковско, които са унищожени1874, но са били завършени през август1875, а през 1845 г. работи стенописите и 
иконите в църквата „Св. Димитър“ в с. Ярловци, Пернишко, като и в двата случая се подписва1876.

Така става ясно, че двамата зографи преустановяват работата си в главната църква след изписването на 
олтара. Изворите, свързани с пристигането на Михаил зограф от Крушево през пролетта на 1842 г., може би 
насочват към отговор на въпроса защо е станало така. Доколкото е известно, крушевският зограф не е полу-
чавал никаква покана от манастирското братство, но явно е имал някакво основание да смята, че точно към 
началото на 1842 г. би могъл да получи работа там. По това време отдавна е бил направен началният подбор 
на зографите в манастира. Там са работили Димитър Зограф, Йоан Иконописец и Коста Вальов, поне пред-
варителна покана е имал и Захарий. От стенописите са били завършени обаче единствено страничните па-
раклиси и се е правил олтарът. Изписването първо на тези пространства, в което прозира ясна богослужебна 
идея, вероятно е имало за цел и да се види кой от посочените зографи ще бъде нает за далеч по-мащабната и 
отговорна работа в наоса на църквата, мястото, което е било и най-важно от гледна точка на пространствата, 
достъпни за поклонниците, и обект на непрекъсната оценка. Едва ли е съвпадение, че това е бил единстве-
ният удобен момент, в който е можел да се появи Михаил, тъй като в манастира е предстоял нов избор на 
зографите.

Така вече не изглежда случайно, че точно тогава в Битоля Михаил придобива писмо от майстор Павел, 

1870 Василиев, А. БВМ, 443–444.
1871 Попова, Е. Икони от Йоан Николов, 24, с литература; Гeнова, Е. Второто поколение, 54.
1872 В ерминията на Никола Образописов е записано, че „около 1844 г. отивали за Пирот“ с баща му. Вж. Дилевски, Н. Три изображения, 133.
1873 Василиев, А. БВМ, 434.
1874 Пак там; вж. също Захариев, В. Захарий, 79; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 27.
1875 В. Захариев дава 26 август като дата. Вж. Захариев, В. Костадин Петрович; ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 36; А. Василиев дава 20 август. Васи-
лиев, А. БВМ, 434.
1876 Василиев, А. БВМ, 435, Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 27.

142. Договор за изписване на олтара 
в главната църква. 1841

143. Стенопис от олтара на католикона. Цокъл, маркиращ работата на Коста Вальов (долу)
 и Йоан Иконописец (горе). 1841–1842
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датиращо от 28 март същата година, с което последният го препоръчва на манастирското братство1877. От 
писмото става пределно ясно, че Павел е в течение на изписването на църквата, като знае, че за това е нает 
някакъв друг зограф, защото отбелязва, че рилските стареи не трябва да се доверяват на него, а Михаил е 
по-добър, въпреки че онзи зограф е славен „во свое художество“1878. При липсата на стенописи от Йоан Ико-
нописец и Коста Вальов в наоса на църквата, е лесно да се идентифицира този „славен“ зограф. Несъмнено 
това е Димитър, чиято предстояща работа в наоса вече е била уговорена към този момент и заради това тряб-
ва да се смята, че е била най-харесвана. В крайна сметка той е бил предпочетен от манастирското братство 
не само пред Михаил зограф, но и пред Коста Вальов и Йоан Иконописец. Донякъде в потвърждение на това 
предпочитание идват и думите на Неофит Рилски, който в своето описание на манастира ще пропусне да 
спомене сред зографите имената на Коста Вальов и Йоан Иконописец1879, а това също оставя впечатление, че 
тяхната работа впоследствие е останала в сянката на тази на двамата братя Христови.

4. Работата на Димитър и Захарий Христови през 1842 година

От цялата група майстори в наоса на църквата остава да работи единствено Димитър, към когото се при-
съединява и Захарий Зограф. И докато разпределението на работата между двамата братя може да бъде срав-
нително лесно идентифицирано на базата на стиловите и палеографските характеристики на стенописите, 
съществуващите документални сведения не позволяват с пълна увереност да се проследят етапите, на които 

1877 Захариев, В. Връзки между гр. Битоля; Василиев, А. БВМ, 280–281; Захариев, В. За някои майстори, 90. Писмото вж. в НБКМ, БИА, ф. 65 
а.е. ІІА 4807.
1878 НБКМ, БИА, ф. 65 а.е. ІІА 4807, л. 1, 2.
1879 Неофит Рылец. Описание, 76. 

144. Общ план на иконостаса и раклата с мощите на св. Йоан Рилски
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те са изписали вътрешността на църквата. Запа-
зените ктиторски надписи дават известна пред-
става по този въпрос, но в тях са отбелязани го-
дини между 1843–1847, а наосът би трябвало да 
е работен най-общо в периода 1842–1844 г., ако 
се следва надписът от вътрешната страна на вра-
тата, който засяга именно изписването на тази 
част от църквата (кт. надпис 2). Тук се включва 
и 1842 г., защото именно през нея, докато Коста 
Вальов и Йоан Иконописец са завършвали сте-
нописите в олтара, Димитър Христов не само е 
имал уговорена работа вече в наоса на църквата, 
но е работил интензивно през цялата година. Из-
вестно време там би трябвало да е бил и Захарий. 
Сега остава да се уточни какво точно са правили.

Тук първо трябва да се припомни спазарява-
нето на дясната – южната певница, от Димитър 
Христов, където ктитор е Тодор Доган, засви-
детелствано в две писма от 15 февруари 1841 г. 
В първото от тях рилският таксидиот в Коприв-
щица йеромонах Серафим пита манастирските 
стареи дали е започнало изписването на дясната 
певница, защото Тодор Доган бил готов да даде 
парите, но Серафим отказвал с довода, че не знае 
нищо за започването на работата1880. От второто 
писмо на Захарий Зограф до Неофит Рилски се 
научава, че именно Димитър е спазарил изписва-
нето на тази дясна певница. Това е изрично спо-
менато от Захарий, а самият той моли Неофит 
да му съдейства пред стареите да изпише лявата 

– северната певница, като уведоми за тази молба и брат му, който трябвало да гарантира за способности-
те на Захарий1881. В кондиката на манастира действително има 1500 гроша, дадени от „Тодоръ Христо“ за 
певницата, „за изография от Копривщица“, за които не може да има съмнение, че са пари, дадени от Тодор 
Христов Доган. Показателно е при това, че те са записани на 10 март 1842 г. като пари, оставени в манасти-
ра за ктитория от предното ръководство, т.е. на тази дата те се предават от игумена Памфилий на игумена 
Йосиф и все още не са платени1882. Това означава, че ктиторът е дал парите на манастира по-рано, явно през 
1841 г.1883, за каквото негово желание споменава и Серафим в горното писмо, но работата в певницата не е 
била завършена, поради което не е платено на зографа, а парите са прехвърлени за по-нататък. В разходите 
за периода март 1842 г. – ноември 1844 г. вече е отбелязано, че са платени 1500 гроша „на зограво от Теодо-
ровьта ктиториа що са види у сермия“1884. Следователно между 1842 и 1844 г. са завършени и стенописите в 
южната певница, където ктитор е Тодор Доган, а парите са предадени на зографа. Тук всичко би изглеждало 
наред, ако „спазаряването“ на Димитър беше спазено. Но то е променено, защото Захарий е изписал всъщ-
ност дясната – южната певница, а Димитър, лявата – северната1885. Стиловите характеристики на живописта 
в певниците потвърждават напълно този извод, което означава, че отчетените 1500 гроша за южната певница 
би трябвало да са били платени между 1842 и 1844 г. на Захарий Зограф, а не на Димитър. Разбира се, нару-

1880 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416; Захариев, В. Захарий, 62; Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски, 15; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. 
Нови проучвания, 17.
1881 Захариев, В. Захарий, 64; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17. Пълният текст на писмото в ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, 
л. 58–62.
1882 Манастирска кондика, л. 28б, с. 60. 
1883 Тъй като сметката обхваща периода декември 1839 – март 1842 г., когато игумен е Памфилий, а до 15 февруари 1841 г., както свидетелства 
писмото на Серафим, все още не са били дадени пари, най-вероятно това е станало през 1841 г.
1884 Манастирска кондика, л. 32, с. 67.
1885 Захариев, В. Захарий, 69; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17. 

145. Богородица с Младенеца. Икона от параклиса „Св. Никола“ в главната 
църква. Йоан Иконописец
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шаването на тази уговорка може да има различни причини и обяснения. Възможно е, тъй като тя датира все 
пак от преди началото на изписването на параклиса „Св. Никола“ и на олтара на църквата1886, впоследствие 
да е настъпило объркване кой от Догановци за коя певница е дал пари, защото в писмото на Серафим са каз-
ва, че през пролетта Петко Доган щял да поеме разходите пък за лявата – северната певница1887. Възможно 
е следователно, тъй като Петко Доган действително става ктитор на тази певница и може би плаща своята 
ктитория също през 1841 г.1888, двете певници така или иначе да е трябвало да бъдат изписани и двамата братя 
да са си разпределили работата посвоему – Димитър да е започнал северната певница, а Захарий – южната. 

Независимо обаче какви са причините за тази промяна в уговорките, надписите от двете певници сочат, 
че те са изписани през 1844 г. (кт. надпис 17, 18). Като се знае, че парите, платени на зографа от ктиторията 
на Тодор Доган, се вписват в такова датиране1889, наглед могат да се преустановят останалите търсения и да 
се приеме възгледът, че Димитър Христов работи северната певница през 1844 г., а Захарий – южната по 
същото време. Обаче и тук има сериозни противоречия. Палеографията на двата надписа показва почерци, 
съответстващи на двамата зографи. Но е видно дори и днес, че двата надписа заедно с ктиторските портрети, 
към които се съотнасят, са изписани през 1844 г. върху по-стар слой живопис. Така изглежда най-вероятно 
те да са били преизписани и датирани съответно от Захарий в южната певница и от Димитър Зограф в се-
верната заради ктиторските портрети, които са работени в тази година. Специално за северната певница има 
още едно основание за появата на по-късна дата. Тя фиксира не само изписването на това пространство, но 
и завършването на първия купол с Христос Вседържител, тъй като надписът се отнася и за него1890, а този 
купол не е изписан през 1842 г. След всичко това няма как да се приеме мнението на В. Захариев, според 
когото Захарий Зограф изписва и някои от образите в долния регистър на северната певница1891, защото то 
не може да бъде отнесено към ктиторските портрети, а те са единствената възможност за негова работа там.

Ако се огледат съществуващите извори, ще се види, че сред тях има сведения, които подкрепят тезата за 
по-ранното изписване на тези пространства. Първо, за това свидетелства сумата от 2191 гроша, платени на 
мазача Христо между март 1842 и март 1843 г.1892, което всъщност показва, че Димитър е работил по това 
време в църквата, тъй като това е неговият „мазач“1893. Но безспорно най-силното доказателство, че Дими-
тър е работил в певницата по това време, е записът в неговия сметководен тефтер. Там е посочена сумата от 
2000 гроша, които Димитър записва към дата 26 октомври 1842 г., че е взел „от манастиро от певницата“1894. 
Явно същите 2000 гроша, платени на Димитър Зограф, се намират отчетени и в епитропския тефтер на Сера-
фим, без там да е оказано тяхното предназначение, нито времето, в което са дадени1895. В една друга сметка 
без дата, която със сигурност може да се припише по почерк на игумена Йосиф, има още информация по 
въпроса. В нея се посочва, че на Димитър Зограф са били доплатени още 1500 гроша за певницата, които 
„да се тражат от ктиторите“1896. Следователно, както казва и Климент Рилец, на Димитър е било платено от 
манастирските пари за сметка на ктиторите1897, а общата сума за певницата, която той е получил, трябва да е 
била 3500 гроша. В записката е отбелязано също, че когато са били доплатени тези пари, Димитър е взел и 
6000 гроша „напредница“ за Повечерието1898. Сумата е прекалено голяма и едва ли може да бъде дадена, без 
нищо от Повечерието да е било направено. Ако се свери това сведение с ктиторските надписи от Повечерие-
то, ще се види, че куполът заедно с прилежащите му две арки е завършен на 28 май 1843 г. (кт. надпис 3), а 

1886 Вж. писмо на Серафим от 15.02.1841. ЦДА ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416. Любопитно е, че към датата на писмото Серафим сякаш не е „знаел“, че 
всъщност той ще стане ктитор на олтарната живопис, за която ще се сключи договор само месец по-късно.
1887 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1416. В оригинала на писмото е задраскано посочването, че става въпрос за дясната страна на певницата. ЦДА, ф. 
1510, оп. 1. а.е. 253, л. 3; Захариев, В. Захарий, 62; Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски, 15; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови 
проучвания, 17.
1888 АРМ, а.е. 102. Според Радкова, Р. Рилският, 68, от този документ става ясно, че Петко Доган е платил парите през тази година. Но авторката 
всъщност цитира и тълкува превратно същото писмо на Серафим (дадено тук с инв. № от манастира), в което Петко Доган само е заявил своето 
ктиторство. За плащания, свързани с неговото име, засега няма данни в манастирската кондика. 
1889 Платени са до ноември 1844 г. Манастирска кондика, л. 32, с. 67.
1890 Радкова, Р. Рилският, 76.
1891 Захариев, В. Захарий, 61–79; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15. 
1892 Манастирска кондика, л. 30, с. 63.
1893 Анчева, В. Мазилките, 26.
1894 Гергова, И. Сметководният тефтер, 279; ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 20.
1895 АРМ, а.е. 3406, л. 8а.
1896 НМРМ, оп. 1. а.е. 1006; Климент Рилец. Самоковските, 19; В. Захариев различава две бележки с такава сходна информация, но на практика 
в тях смесва информацията, която се съдържа само в тази под № 1006. Вж. ЦДА, ф. 1510, оп. 1. а.е. 176, л. 32–33.
1897 Климент Рилец. Самоковските, 19.
1898 НМРМ, оп. 1. а.е. 1006. Климент Рилец. Самоковските, 19.
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южната и северната стена – през 1844 г. Следователно най-логично е да се предположи, че бележката датира 
в периода от края на май 1843 г. някъде до 1844 г., или, с други думи, във времето, когато е завършено по-
вечерното кубе, но не са били направени стените, за да може Димитър да получи посочената сума за цялото 
пространство като „напредница“. След датирането по този начин на бележката на игумен Йосиф се изясняват 
няколко неща. Първо, трябва да се приеме, че изписването на наоса на църквата започва от северната пев-
ница, правена от Димитър през 1842 г., а надписът там е добавен по-късно, през 1844 г., когато са изписани 
източният купол и ктиторските портрети1899. Като се има предвид, че „повечерното“ кубе с прилежащите две 
арки е завършено на 28 май 1843 г., то трябва да е работено също през 1842 г., но след като е била завършена 
певницата. Косвено потвърждение за това се намира в едно писмо на Калист Луков от Самоков до Неофит 
Рилски с дата 5 юни 1843 г. От него се научава за наличието на предно писмо, в което самоковският учител 
е писал „пространно“ на Неофит по въпросите, свързани с преписването на лексикона му, и че това предно 
писмо е пратено по Димитър Зограф в манастира1900. Тук несъмнено се има предвид писмото от 27 май съ-
щата година, което вероятно Неофит е получил на 28 май1901. Тъй като тази дата напълно съвпада с датата 
от ктиторския надпис на повечерното кубе, то изводът може да бъде един-единствен – Димитър е изписал 
купола през 1842 г. и в деня на пристигането си в манастира на следващата година е сложил само ктиторския 
надпис, след като е проверил качеството и състоянието на миналогодишната си работа1902. По-късно в мана-
стирската кондика са отчетени 3000 гроша за периода март 1843 – март 1844 г., дадени от ктитора на кубето 
Христо от Велес1903. Според епитропския тефтер на Серафим те пък са отчетени като платени на Димитър 
чак след август 1844 г.1904

1899 И в двата случая обаче певницата не е изписана през 1845–1846 г., както смятат Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15. За 
1846 г. в сметководния тефтер на Димитър е записано какво е работено в манастира и трябва да се взима оттам, като е посочена сумата от 1000 
гроша за певницата. Вж. ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 20. Според Гергова, И. Сметководният тефтер, 280–281, това е доплащане или грешка на 
В. Захариев при преписване на тефтера. Всъщност това е трета различна сума, която може да е била платена на Димитър за изработването на 
ктиторските портрети в певницата през 1844 г. 
1900 Арсений. Принос, 107.
1901 Шишманов, И. Нови студии, 252–253. В писмото не е посочена дата на получаване, но обикновено писмата от Самоков са пристигали най-
кратко за един ден.
1902 Смята се, че стенописите в повечерното кубе са работени от Димитър чак през 1845–1846 г. Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови про-
учвания, 15.
1903 Манастирска кондика, л. 31б, с. 66. В един епитропски тефтер за 1844 г. са отбелязани същата сума и същият ктитор. Едва там, а не в 
кондиката, е посочено, че парите са за „повечерското кубе“. Вж. АРМ, а.е. 3244, л. 6а.
1904 АРМ, а.е. 3406, л. 8б. Според В. Захариев в манастирската кондика за същата 1842 г. е отбелязано, че Димитър  взима общо 9000 гроша, от 
които само 3 или 5 хиляди според него са за работа, вероятно за завършената северна певница, а останалите са платени по различен повод. ЦДА 
ф. 1510, оп. 1, а.е. 163. Всъщност такива суми в кондиката няма. Те са записани в епитропския тефтер на Серафим – 2000 зехъ та платихъ на 
зуграво Димитрия, които трябва да се отнесат към певницата, 2000 за Димитър зуграф що е зелъ от х. Гюра, датирани между декември 1843 – 

146. Общ изглед на северната 
певница. Димитър Христов и Зафир. 1842

147. Общ изглед на купола в Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1842
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Според В. Захариев през 1842 г. Захарий Зограф изписва южната певница1905. За това твърдение авторът се 
основава на манастирската кондика, където пишело, че Захарий е получил 7508 гроша през 1842 г., вероятно 
като работа в някоя от певниците на църквата1906. Всъщност Захариев греши, тъй като отбелязаната сума е 
7908 гроша1907 и освен това е записана не в кондиката, а в епитропския тефтер на Серафим, без да е датира-
на1908. Същата сума е посочена обаче и в цитираната вече бележка от игумен Йосиф, датираща след май 1843 г.,  
където е написано, че Захарий я е получил „за средното кубе“ „напредница“1909. Не се знае кой от всички из-
вори е ползвал Захариев, но пък е ясно, че тази сума не е предназначена за певницата. Но дали това поставя 
под въпрос работата на Захарий в южната певница през 1842 г.? Фактът, че той получава пари „напредница“ 
за кубето по същото време, когато на Димитър е доплащано за певницата и даван аванс за Повечерието, оз-
начава, че след май 1843 г. Захарий вече трябва или да си е бил получил парите за певницата, или че изобщо 
не е бил започнал работа в нея, а първо му е предстояло средното кубе. За уточняването на това не помага 
и записът за изплащането на ктиторските пари от Тодор Доган, макар че той би трябвало да се отнася към 
Захарий Зограф. Но това изплащане може да е станало както веднага след март 1842 г., така и точно преди 
ноември 1844 г.1910, а освен това е по-малко като сума от парите, които взима Димитър за другата певница. 
Затова трябва да се види какво се знае и предполага за появата на Захарий в манастира.

След дълги молби и няколко безответни писма до Неофит, писани между 1840–1841 г.1911, на гърба на едно 
от Захариевите писма, получено на 25 февруари 1841 г., рилският монах записва, че отците в манастира са 
склонили да му дадат работа в църквата1912. Този запис на Неофит не е датиран, но означава най-вероятно, 
че някъде през 1841 г. Захарий е бил вече поканен или по-скоро „одобрен“ да работи в манастира. Но той не 
започва работа веднага, както смята А. Рошковска1913, тъй като още в същото писмо е казал, че е зает за тази 
март 1844 г.  и 2000 земахъ дадох ги на Димитрию зуграво за хайдуците за 1844 г. и след август 1844 – 3000 паки за Димитри зограво, които вече 
са от Христо от Велес. Вж. АРМ, а.е. 3406, л. 8а, 8б.
1905 Според него обаче не се знае кога Захарий започва работа в църквата. Захариев, В. Захарий, 68; Н. Мавродинов приписва тези стенописи на 
Димитър и Зафир. Мавродинов, Н. Изкуството, 199.
1906 Захариев, В. Захарий, 68; ЦДА ф. 1510, оп. 1. а. е. 163.
1907 Захариев е объркал турското означение на цифрата 9 с това на 5.
1908 АРМ, а.е. 3406, л. 8б.
1909 НМРМ оп. 1. а.е. 1006; Климент Рилец. Самоковските, 19.
1910 Манастирска кондика, л. 32, с. 67.
1911 За многобройните писма, в които Захарий постепенно проявява своето желание да работи в църквата, вж. тук в частта за Неофит Рилски.
1912 Писмо от Захарий до Неофит Рилски от 15 февруари 1841 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3. а.е. 235. Публикувано у Захариев, В. Захарий, 63. Пълен 
препис в ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 58–62; Пимен. Отец иеромонах, 239–241.
1913 Рошковска, А. Захари Зограф, 13, която допуска, че през 1841 г. Захарий е работил новоизградената камбанария. Това е нонсенс, защото кам-
банарията е изградена чак през 1844 г. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 25; Радкова, Р. Рилският, 72; Радкова, Р. Възрожденски 

149. Превод на писмото148. Писмо на Захарий Зограф 
до годеницата му

150. Общ изглед на южната певница. 
Захарий Зограф. 1842
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151.  Богородичен Акатист – северозападна арка на Повечерието. 
Димитър Христов и Зафир. 1842–1843

152. Богородичен Акатист – югозападна арка на Повечерието. 
Димитър Христов и Зафир. 1842–1843

година и може да дойде на следващата1914. Причината за това е, че той все още прави стенописите в Бачков-
ския манастир1915. Изглежда, или не е бил своевременно уведомен за това, че му е дадена работа в Рилския 
манастир, или по-вероятно записът на Неофит е означавал само предварителна покана без особена яснота и 
сигурност, защото в следващите си писма от 23 май и 15 август 1841 г. Захарий продължава да съветва рил-
ското братство как трябва да се изписват стенописите и едновременно с това отново моли да му се даде ра-
бота в манастира1916. А това означава, че поне до средата на август уговорката е била само принципна, което 
е нормално, тъй като Захарий е бил зает за тази година. Следователно по това време той не е имал никаква 
представа какво точно ще изписва в църквата. 

Поне към 7 май 1842 г. той все още не е бил пристигнал в манастира, тъй като на тази дата до него е из-
пратено писмо от Стоянчо х. Гроздоолу от Татарпазарджик, адресирано до Самоков1917. От сметководните 
книги на Захарий става ясно, че той се жени на 8 ноември 1841 г. в Самоков1918, откъдето е и неговата го-
деница, а първият му син Георгаки се ражда на 5 септември 1842 г.1919, което също потвърждава престоя и 
заниманията му в Самоков през зимата на 1841–1842 г.1920 В друго писмо на Захарий от 22 февруари 1842 г. 
той предупреждава Неофит, че смята да го посети в манастира през постите, за да се видят и поразговорят за 
всичко, което, страхувайки се от враговете си, той не може да му пише1921. Захарий наистина се вижда с него, 
но чак на 14 юни, както Неофит е записал в дневника си. При това, посещението е лично, еднодневно1922 и 
няма как да показва, че тогава Захарий е бил тепърва поканен да работи в манастира, както се смята от из-
следователите1923. Съществува обаче сериозна вероятност някъде около тази дата Захарий да е бил започнал 
работа в църквата, тъй като той посещава Неофит не някъде другаде, а на постницата „Св. Лука“1924, където 
рилският монах строи келии още от март, а в края на април се пренася да живее1925. Следователно Захарий 

надписи, 207. От възпоменателния надпис става ясно, че пристройката е издигната и изписана през 1844 г. със средствата на игумена Йосиф и 
епитропите Серафим и Памфилий. Енев, М. Рилският, 122–123, без да дава самия надпис.
1914 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 235.
1915 Захарий е в Бачковския манастир още от 1840 г. Според едно писмо на Н. Тонджар до Неофит Рилски от 26 май 1840 г. Захарий е бил заминал 
за Пловдив, където щял да стои до края на есента. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1465. Там между края на май и 15 октомври 1840 г., по времето на 
игумен Матей от Стара Загора, той завършва стенописите в църквата „Св. Никола“. На следващата година доизписва нартекса на църквата, като 
за цялата работа получава 7000 гроша. В същата 1841 г. Захарий изписва и свода под църквата „Св. Архангели“, изпълняваща ролята на пред-
дверие към главния манастирски храм. Вж. Динова-Русева, В. Стенописите на Бачковската, 26–27; Захариев, В. Захарий, 48–50; Василиев, А. 
БВМ, 340–342.
1916 ЦДА, ф. 1510, оп. 1. а.е. 65, л. 68–70.
1917 ЦДА, ф. 1510, оп. 1. а.е. 65, л. 65. Оригиналът е в НБКМ, БИА, ІІВ 5507.
1918 Според едно негово писмо до Неофит от 20 декември 1841 г. Захарий се е оженил в къщата на брат си, където живял седмица, а после се 
пренесъл при „дядо си“, докато си построи къща. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1285.
1919 Василиев, А. БВМ, 361.
1920 Според Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, 446, Захарий Зограф напуска Пловдив през 1841 г. и вече не живее постоянно там. 
1921 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1286; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 66, 187. 
1922 Шишманов, И. Нови студии, 104. 
1923 Захариев, В. Захарий, 68; Радкова, Р. Рилският, 64. 
1924 Шишманов, И. Нови студии, 104. 
1925 Пак там. Вж. и по-горе частта за Неофит Рилски.
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просто може да се е качил при него от манастира, докато вече е работел в църквата. И понеже кореспонден-
цията между двамата секва за тази година, ще трябва да се приеме мнението на Климент Рилец, макар той 
да не привежда никакви документални доказателства, че Захарий почва работа през лятото на 1842 г., като 
тогава изписва южната певница1926. Това предположение става логично, когато се види, че за тази година не 
са известни и никакви други произведения на Захарий и ако не е работил в манастира, то годината би оста-
нала „празна“. От друга страна пък, ще бъде напълно нелогично в края на 1842 г. да бъдат отпратени двама 
опитни зографи като Коста Вальов и Йоан Иконописец, а в началото на същата година да бъде неодобрен 
още един като Михаил от Крушево, ако млад и неутвърден зограф като Захарий не е показал вече на какво 
е способен. Следователно той би трябвало да е работил в наоса през 1842 г., за да може да се разчита от тук 
нататък, че Димитър ще може да сформира екип с него. Но едно писмо от 20 април 1843 г. от Н. Тонджар в 
Пловдив до Неофит в манастира оставя съвсем минимална вероятност Захарий да не е започнал работа още 
през 1842 г. В него се споменава, че Тонджар е видял „зографиите“ на Захарий в Бачково и сега се чуди дали 
ще изпише и самоковци в Рилския манастир1927. Въпреки че е много общо и относително казано, от това се 
остава с впечатление, че Захарий току-що започва работа в манастира, но може Тонджар да има предвид, че 
неговата работа е все още в процес и ще се види накрая какво е направил.

5. Работата на зографите през 1843 година
 
Би трябвало да се предполага, че след пристигането си в манастира на 28 май 1843 г. и поставянето на 

ктиторския надпис в повечерното кубе Димитър ще продължи работата си в Повечерието, за което е получил 
авансово пари. Но, както показват ктиторските надписи, до 30 юни той завършва изписването на югозападния 
сляп купол в нартиката1928 (кт. надпис 27). Изворите дават възможност да се потърси причината за тази 
промяна. От едно писмо с дата 5 юни 1843 г. от игумена Йосиф и епитропа Серафим до Неофит Рилски, 
намиращ се на постницата „Св. Лука“, става ясно, че времето го докарало така, че „църковната работа не 
можела никак да продължи“ и трябвало да се завърши покривът на църквата, за което са извикани дюлгерите, 
работещи при Неофит на постницата1929. В писмото се успокоява Неофит, че това няма да продължи дълго и 
те ще му бъдат върнати после1930. Явно обаче състоянието на църковния покрив е налагало за известно време 
да се прекъсне изписването в горните части на вътрешността на църквата, включително и в Повечерието, 
където е трябвало да работи Димитър Христов.

От друга страна, насочването на зографа точно към този сляп купол изобщо не е случайно. То е свързано 
с риломанастирския ритуал по изнасянето на чудотворната икона реликвиар на Велик водосвет, за чието 
изпълнение е било необходимо да бъде изписан именно този купол, намиращ се над фиалата в нартиката на 
църквата. Като е известно, че в църквата се е извършвало богослужение по време на цялото ѝ изписване, то 
завършването на купола следователно е било една от принципно спешните задачи. Но за същата цел е тряб-
вало да бъде завършено и фрескоиконното копие на чудотворната икона, изобразено на източната фасада на 
нартиката, която носи дата 1844 г. Въпреки тази дата южната част от фасадата, където е изобразена фреско-
иконата, или поне само тя, трябва да е била направена от Димитър още през 1843 г., а на следващата година 
да е завършена цялата стена и тогава да е сложен ктиторският надпис. Само така ритуалът би могъл да се из-
вършва пълноценно, а към подобен извод насочва и фактът, че в същата 1843 г. Димитър изработва и иконата 
на Богородица Елеуса със светци, поставена на северния проскинитарий и възпроизвеждаща чудотворната 
икона реликвиар, която се намира в специален шкаф под нея1931. От нея Димитър получава 500 гроша, които 
трябва да се прибавят към общата му сметка, тъй като никъде не са посочени отделно. Така най-вероятно, 
докато трае поправянето на църковния покрив, Димитър изписва всички части от стенописите, свързани с 
изпълнението на този ритуал – югозападния сляп купол, южните части от източната фасада и Богородичната 

1926 Климент Рилец. Самоковските, 20.
1927 Шишманов, И. Нови студии, 252.
1928 Възможно е парите за този купол да са отбелязани в манастирската кондика за март 1843 – март 1844 г., където са посочени 500 гроша кти-
тория „за артиката“, без да се уточнява нищо повече. Манастирска кондика, л. 30б, с. 64. В един епитропски тефтер за 1843 г. също е дадено 
анонимно дарение от 500 гроша за едно кубе от артиката ктитория. Вж. АРМ, а.е. 3244, л. 3б.
1929 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1317; Арсений. Принос, 159.
1930 Не е ясно кога са върнати дюлгерите. В дневника на Неофит липсват данни за 1843 г., до септември. Вж. Шишманов, И. Нови студии, 104–105.
1931 Генова, Е. Култът към мощите, 33, определя авторството на Димитър.
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икона. Трудно е да се каже дали след това Димитър продължава работата си в църквата, или до края на лятото 
пътува по Света гора и може би до Цариград, като си отбелязва в сметководния тефтер, че е похарчил 825 
гроша „по Стамбол и по Света гора“1932. Макар че няма повече ктиторски надписи от 1843 г., би трябвало все 
пак той да е правил още нещо през тази година в манастира, като например северната и южната арка с Бого-
родичния Акатист в Повечерието, за да може на следващата година да завърши огромните пространства от 
наоса, в които стенописите носят дати от 1844 г. 

По времето, когато Димитър е в манастира, Захарий Зограф също би трябвало да е започнал с изписването 
на пространствата около средното кубе на църквата. Макар сред ктиторските надписи в местата, където е 
работил, също да липсва такъв от 1843 г., той задължително трябва да е правил нещо още през тази година, 
за да завърши на следващата пространствата, които са му били дадени1933. Но документалните данни за не-
говото присъствие в манастира през лятото на тази година също са доста противоречиви. На 1 март 1843 г. 
Захарий пише на Неофит, за да попита той от своя страна игумена и епитропа дали искат да им се разменят 
някакви техни стари пари, като срещу тях им изпрати или донесе лично „бишлици на по-долна цена“1934. 
Явно Захарий е в Пловдив по това време, защото в писмо от Лука Моравенов до Неофит Рилски в манастира 
от 6 март 1843 г. това е посочено изрично1935. Вероятно през следващия месец вече се е прибрал в Самоков, 
защото в писмо от Калист Луков от Самоков1936 до Неофит Рилски в послеписа от 16 май е казано, че пис-
мото е щяло да бъде изпратено на Неофит по Захарий около 12 май, когато е писано и когато той трябвало 
да тръгне за манастира, но Захарий останал1937. Писмото е получено на 18 май от Неофит, но не става ясно 
дали приносителят е Захарий или друг пратеник. Най-вероятно обаче трябва да се смята, че той пристига в 
манастира около тази дата, а напълно възможно и логично изглежда той да е дошъл заедно с брат си на 28 
май. Естествено е при това положение и неговата работа да бъде повлияна от ремонта на църковния покрив, 
като се припомни, че на 5 юни той вече е бил започнал. Следователно и Захарий едва ли веднага е започнал 
работа в средното кубе, за което е бил получил авансово пари. Отклоняването на Димитър от Повечерието 
и работата му в частите, свързани с изпълнението на риломанастирския ритуал, провокират мисълта, че и 
Захарий се е включил активно в това начинание. Негово дело са стенописите по северната стена, между пев-
ницата и параклиса „Св. Никола“, която е прилежаща и на проскинитария с чудотворната икона реликвиар. 
Във връзка с иконата и ритуала на стената е изобразена композицията „Богородица Живоносен източник“, 
а с нейното изписване на практика се изчерпва отражението на риломанастирския ритуал в стенописите от 
църквата. Затова е най-вероятно, докато Димитър е работил пространствата, свързани с ритуала отвън в нар-
тиката и е изписал иконата от проскинитария, Захарий да е рисувал тази стена, въпреки че тя носи изключи-
телно късен надпис от 1847 г. (кт. надпис 13). Но този надпис е свързан само с изписването на ктиторския 
образ по това време, който видимо е работен върху по-стар слой живопис и не се отнася до първоначалното 
изписване на стената. Това пространство не е голямо и е напълно обозримо за изписване от Захарий, дока-
то брат му е завършил на 30 юни слепия купол от нартиката. Въпреки това остава неясно дали Захарий е 
имал възможност през тази година да направи още нещо, като например да изпише и двата слепи купола, 
прилежащи към северната стена, където ктиторските надписи носят дата от следващата година – 1844 (кт. 
надпис 8, 14). Все пак той не е разполагал с много време за работа, защото в друго писмо на Калист Луков 
до Неофит от 25 август 1843 г. той му съобщава, че е получил писмо от Захарий Зограф, което му препраща в 
манастира1938. Ако тук не става въпрос за много голямо недоразумение, това ще означава, че още преди тази 
дата Захарий не е бил вече в манастира и няма как да е работил там. Почти сигурно по това време той вече е 
бил във Филибе, защото текстът на писмото косвено дава такава информация. Калист Луков казва на Неофит, 
че е препратил пък неговото писмо за Пловдив1939. Изглежда, Захарий се прибира в Самоков през октомври 

1932 ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 21, 21а; ЦДА, ф. 1510, а.е. 176, л. 83; Гергова, И. Сметководният тефтер, 295. В друг запис от същата година 
Димитър пише, че дал пари на „наш чорбаджи Георги“ да му купи варак от „Стамбол“, за който е платил 1000 гроша. Бележката за пътуването е 
записана след това и изглежда, че не е свързана с предните. Но тъй като тя е ръкописна извадка на В. Захариев, възможно е да съдържа някаква 
неточност или пък може да са отчетени разходи, без Димитър да е пътувал до тези места. 
1933 В. Захариев също отбелязва, че на Захарий е било нужно време, за да свърши цялата работа, но не се ангажира с определянето на години. Вж. 
Захариев, В. Захарий, 69.
1934 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1287; Захариев, В. Захарий, 70–71; Арсений. Принос, 155–156.
1935 Снегаров, И. Принос, 286–287; Арсений. Принос, 155–156, смята погрешно, че Захарий е в Самоков.
1936 Калист Луков пристига в Самоков на 24 април 1843 г., замествайки Николай Тонджар като учител. Вж. Арсений. Принос, 157–158.
1937 Пак там.
1938 Пак там, 160–161 – писмото е получено на 29 август.
1939 Пак там.
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същата година, когато си е записал, че дава пари на жена си Катерина и някакви пендари, за да ги поноси тая 
кокона1940. По-голямата му освободеност през тази година прозира и в появата на някои други негови творби, 
например иконите в новоселската църква до Щип1941. 

В крайна сметка и при двамата братя се откриват достатъчно косвени свидетелства, за да се смята, че те не 
са били в манастира през цялото лято, а това подсказва, че вероятно работата на зографите е била сериозно 
възпрепятствана или даже спряна, а зографите са пуснати да си ходят най-рано някъде след 30 юни, откогато 
е последният ктиторски надпис, оставен от Димитър, и най-късно до средата на август, когато Захарий вече 
е отивал към Пловдив.

6. Завършване на стенописите в наоса през 1844 година

Захарий Зограф сам описва своята работа в добре известния си надпис от 1844 г. Той е оформен като сви-
тък до образа на св. Йоасаф и поместен в дебелината на най-западния прозорец на южната стена на църква-
та, непосредствено под слепия купол с образа на св. Йоан Рилски. В надписа се казва, че Захарий е изписал 
средното голямо кубе, четирите странични и дясната страна от певницата1942 (кт. надпис 33). По стилови 
белези обаче се налага впечатлението, че сведенията в надписа не са достатъчно изчерпателни1943. Когато 
Захарий пише, че е изобразил големия среден купол и четирите малки, вероятно е имал предвид всъщност 
и полукалотите над двата параклиса, както и напречните сводове от изток и запад със сцени от Деянията 
и Страстите Христови, които са естествено допълнение към средния купол и осъществяват връзката му с 
Повечерието и Певницата на църквата. Работата на Захарий в тези части естествено прелива в стенописите 
от средния купол както стилово, така и тематично. Следователно излиза, че през 1844 г. той всъщност е за-
вършил средния голям купол заедно с пандантивите, чийто ктитор е Самоковският митрополит Йеремия1944 
(кт. надпис 11), полукалотите над двата параклиса, двата напречни свода от изток и запад на купола заедно 
с частта от южната стена под слепия купол с образа на св. Йоан Рилски (кт. надпис 9), където е сложил и 
надписа за пространствата, изписани от него до този момент. Може би тогава, а не по-рано, е изписал и двата 
слепи купола от северната страна1945 (кт. надпис 8, 14). На пръв поглед това е огромно количество работа, из-
вършена от Захарий само в рамките на една или може би две години, ако се прехвърлят някои от тези части за 
предната 1843 г. Известно е обаче, че към 30 май на тази година той вече е бил започнал работа в манастира, 
защото Димитър Каракалфин му пише до там на тази дата, за да го пита дали може стоката им да се продава 
в манастира1946. За същата 1844 г. в тефтерите на Захарий са записани суми, платени не само на неговия мазач 
Иванчо, но и на чирака му за дописване на църквата1947, което показва, че Захарий, естествено, не е можел да 
се справи сам с огромната по обем работа, извършена за кратко време1948. Но всъщност този обем е напъл-
но постижим за него, като се има предвид, че само в рамките на работната 1849 г. Захарий изписва цялата 
църква на Преображенския манастир, включваща работа в олтар, певница, полунощница и частично в нар-
тиката1949. По-късно пък във Великата лавра на Света гора за 17 месеца той изписва шестдесет композиции 
и няколкостотин образа в нартиката, която се състои от западна стена и единадесет слепи купола, отделени 
чрез арки, като се старае изключително много и работи „мажки“ по неговите думи1950. 
1940 Захариев, В. Захарий, 70–71.
1941 Василиев, А. Църковни старини в Щипъ. – Зора от 23.01.1943; Захариев, В. Захарий, указател  № 15, 16; Василиев, А. БВМ, 343.
1942 Подробности и самият надпис у Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52; Захариев, В. Захарий, 69 и прил. 10; Мавродинов, Н. 
Изкуството, 198; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15; Василиев, А. БВМ, 343.
1943 Н. Мавродинов правилно приписва на Захарий работата освен в изброените куполи и върху стените под четирите слепи купола. Вж. 
Мавродинов, Н. Изкуството, 199.
1944 В един епитропски тефтер за 1844 г. е записана сумата „3500 гр. от господина самоковия Йеремия за сретното кубе“. Вж. АРМ, а.е. 3244, л. 
6а. Посочването на пространството не е отбелязано в кондиката. Манастирска кондика, л. 31б, с. 66.
1945 Според Захариев, В. Захарий, 71. 
1946 Оригиналът на писмото е в архива на В. Захариев. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 108–115. Препис от него вж. у архива на Б. Филов, НБКМ, 
БИА, ф. 209, а.е. 30, л. 14–16.
1947 Радкова, Р. Рилският, 71; Радкова, Р. Тефтер, 142; АРМ, а.е. 3192, л.11а.
1948 Захариев, В. Захарий, 70, предполага това, но не знае дали по това време Захарий е имал чираци. През 1838–1839 г. Захарий работи с някакъв 
дюлгерин Косто, който му прави дъските за иконите според бележките на Захарий за парите, които му е плащал. Същият майстор му е правил 
мазилката през 1839 г. за стенописите в манастира „Св. Георги“ в Станимака и за тези в Троянския манастир през 1847 г. Вж. ЦДА, ф. 1510, оп. 
1, а.е. 65, л. 126, 133–134, 147.
1949 Захариев, В. Захарий, 93–104. 
1950 Василиев, А. Стенописите на Захари Зограф, 44.
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Брат му Димитър изписва части от църквата, които не отстъпват по количество. През 1844 г. Димитър за-
вършва западната стена1951 и стените на север 1952 и юг на Повечерието до западните малки слепи куполи (кт. 
надпис 4, 5), както и образите на правите светци до западните прозорци на северната и южната стена, като по 
този начин навлиза малко в пространствата, работени от Захарий. През същата година Димитър изписва най-
източния голям купол с образа на Вседържител заедно с пандантивите (кт. надпис 17) и довършва западната 
фасада в нартиката1953, включително с прилежащите слепи куполи, без югозападния1954 (кт. надпис 29, 30). 
Изглежда, Димитър е работил цели шест месеца през тази година, защото на мазача му „Христо Самоковче“ 
са отчетени две плащания за периода, веднъж 325 гроша за 130 надници по 100 пари1955 и втори път „317,10 
на Христо мазач зугравски за 135 надници по 110 пари“1956. Така в края на 1844 г. църквата е била почти из-
цяло изписана, а през 1845 г. манастирът е посетен между 12 и 16 юни от В. Григорович, който описва някои 
от светците и изказва своето мнение за живописта1957. 

7. Приключване на работата на Захарий Зограф в църквата

От едно писмо става ясно, че през февруари 1845 г. Захарий е в Пловдив, докато в Самоков се строи него-
вата къща1958. Във връзка с разходите по строежа ѝ, той записва в бележника си: „кога отидох на манастира, 
плащах на Христо Йовев за къщата“1959. Тази бележка е вписана на 28 юни 1845 г., от което се изяснява, че 
Захарий вероятно е пристигнал в манастира около тази дата. От там нататък той довършва своята работа в 
манастирската църква, като изписва северната стена в частта ѝ между параклиса „Св. Никола“ и Повечерие-
то, където ктиторският надпис сочи 1845 г. (кт. надпис 7) и стената под югоизточния сляп купол1960, на която 
ктитор е Китан абаджия от Джумая1961 (кт. надпис 15). По това време Захарий работи и двата слепи купола от 
южната страна на наоса, чиито ктиторски надписи също са от тази година1962 (кт. надпис 10, 16). Палеогра-

1951 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15, смятат, че тази стена е завършена през 1845–1846 г. 
1952 Ктиторският надпис у Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 734, бел. 15.
1953 Ктиторка там е жената на Вълко Куртович. В манастирската кондика за 1843 март – 1844 март са записани 1547 гроша от кокона Елисавета. 
Манастирска кондика, л. 30б, с. 64. Същата сума е отбелязана и в един епитропски тефтер, дадена от Елисавета за 1843 г. АРМ а.е. 3244, л. 3б.
1954 Ако ктиторът Йованчо х. Костович и Йованчо Шушула са едно и също лице, то то е дало 300 гроша ктитория за 1844 г. Вж. Манастирска 
кондика, л. 38б, с. 80.
1955 Радкова, Р. Тефтер, 142; АРМ, а.е. 3192, л.11а. 
1956 АРМ, а.е. 3192, л.32а. Листът не е отбелязан от Радкова, Р. Тефтер.
1957 Григорович, В. Очерк, 128. 
1958 Писмо от Калист Луков в Самоков до Неофит Рилски от 8 февруари 1845 г. Шишманов, И. Нови студии, 262–263.
1959 В бележката са посочени и други разходи за къщата. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 71.
1960 Захариев, В. Захарий, 69; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
1961 Той е дал 600 гроша ктитория за периода март 1843 – март 1844 г. Манастирска кондика, л. 31б, с. 66. Същата сума от ктитора за 1844 г. е 
посочена и в един епитропски тефтер, но като дарение за 1 кубе. Вж. АРМ, а.е. 3244, л. 6а.
1962 Захариев, В. Захарий, 69; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 125. Те са изписани с ктиторството на ко-
привщенци. Към тях вероятно трябва да се отнесат два анонимни записа от манастирската кондика за приходите от 1844 г. и между 1845–1846 г.,  
в които се казва съответно „500 гр. от Коприщица за едно кубе“ и „512 гр. за кубе ктитория от Копривщица“. Вж. Манастирска кондика,  

153. Северна стена на Певницата. Захарий Зограф. 1843 154. Северозападен сляп 
купол в наоса. Захарий Зограф. 
1843–1844

155. Североизточен сляп 
купол в наоса. Захарий Зограф. 
1843–1844
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фията на надписите свидетелства, че те са писани лично от Захарий, което показва, че той действително е ра-
ботил в църквата през 1845 г., макар в общия надпис, описващ работата му, да е посочено, че изписването на 
четирите малки кубета е правено през 1844 г. Той завършва стенописите през септември, когато от писмото 
на Гаврил Моравенов до Неофит Рилски с дата 23.09.1845, в което Захарий е прибавил няколко реда, се раз-
бира, че той е пристигнал в Пловдив същия ден, възможно е направо от манастира, тъй като вече е съобщил 
на Гаврил, че Неофит ще става учител в Стара Загора1963. В епитропския тефтер за периода до 1 декември 
1845 г. са записани суми, дадени на Захарий – „62,20 пари за сапун чист 10 оки по 6,20 и един сандък дж[щ]
амове за 186 гроша“1964, което отново сочи неговото присъствие в манастира през тази година. От платените 
суми на мазача му Йованчо от Самоков, който получава за 1845 г. „70 гр. от 20 надници“ и втори път за същия 
период „182 гр. от 112 надници за Йован мазач Захариев“1965, излиза, че Захарий е работил някъде около 130 
дена, което съвпада точно с периода от края на юни почти до края на септември. С това приключват неговите 
ангажименти в манастира и след това той прави икони за Долна Бешовица и тези от Плаковския манастир, 
които имат дата 1845 г.1966 Към 1 октомври същата година в тефтера на Захарий има запис за поръчките, по-
лучени и изпълнени до този момент, които показват, че през зимата на 1845–1846 г. той възвръща нормалната 
си натовареност в изработването на икони, прекъсната по време на работата му в манастира1967.

Някъде през 1845 г. Захарий започва да получава постепенно парите си за цялата работата, извършена в 
църквата. В манастирската кондика за периода 1845 – до 14 октомври 1846 г. са отчетени 17 722 гроша на 
Захарий Зограф „за средното кубе голямо и четири малки кубета“1968. Не може да се каже дали под това оп-
ределение се разбират и допълнителните части от църквата, изписани от Захарий, като например двата свода 
между големите куполи, или те са заплащани отделно от тази сума. Засега няма документ от манастира, 
който да позволи да се уточни този въпрос, а и както споменава В. Захариев, известните бележки на Захарий 
за работата му в Рилския манастир са най-оскъдни от всички останали места, където е работил, което също 
не позволява по-голяма конкретност1969. Според изследователите обаче Захарий получава една част от тази 

л. 38б–39, 80–81. Сред ктиторите на югоизточния купол е някой си Цветко. Има вероятност това да е чорбаджи Цветко „бейликчия“, дарил 1000 
гроша през 1848 г. Манастирска кондика, л. 47, с. 97.
1963 Снегаров, И. Принос, 308–309.
1964 Радкова, Р. Тефтер, 140; АРМ, а.е. 3192, л. 9а.
1965 Радкова, Р. Тефтер, 141, 142; АРМ, а.е. 3192, л. 11а.
1966 Четири икони според В. Захариев. ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 63. Вж. също Захариев, В. Захарий, указател № 18. Според Василиев, А. БВМ, 
343–344, иконите са повече.
1967 За многобройните поръчки от това време вж. Василиев, БВМ, 344, 362; Захариев, В. Захарий, 82; ЦДА, ф. 1510, а.е.231, л. 18.
1968 Манастирска кондика, л. 41, с. 85; Захариев, В. Захарий, 70; ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 164; В друга своя бележка В. Захариев обаче отбелязва 
погрешно, че сумата от кондиката е 16 222 гроша. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 42. Така сумата е дадена и у Василиев, А. БВМ, 343. У Климент 
Рилец. Самоковските, 20, се посочва, че тази сума е дадена само от митрополит Йеремия, което не е вярно.
1969 Захариев, В. Захарий, 70. Като пример за сравнение може да се даде цената, платена на Захарий за стенописите в Преображенския манастир 
през 1849 г., която е 24 000 гроша според данните от летописната манастирска книга. Иванов, Х. Възрожденски строителни, т. ІІ, 97.

156. Среден купол на главната 
църква. Захарий Зограф. 1844
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обща сума в 1844 г., като записва в тефтера си към октомври на същата година, че остава да взима 10 000 
гроша от Рилския манастир за това, което е работил1970. Всъщност, ако се припомнят данните от епитропския 
тефтер на Серафим, ще се види, че още между края на май 1843 – началото на 1844 г. той е взел 7908 гроша 
„напредница“ за средното кубе1971, която сума трябва да се извади от 17 722 гроша. Така действително се 
получава дължима сума около 10 000 гроша, която най-вероятно е била закръглена на толкова или увеличена 
незначително за нещо по-дребно, извършено от него. Но оттук започват проблемите на Захарий с получа-
ването на тези пари. Той ги записва на 1 януари 1845 г. в бележника си сред „темесуците“, които трябва да 
взима от предната година1972. До 1 септември 1845 г. получава част от тази сума и на същата дата записва в 
тефтера си, че има да взима 6261 гроша от Рилския манастир1973. Тези пари отново са прехвърлени като непо-
лучени за следващата 1846 г.1974 Няколко писма разкриват историята на това забавяне. Първото от тях датира 
от 11 октомври 1845 г. В него Захарий пише на Неофит и поздравявайки игумена Йосиф, епитропа Серафим 
и отец Никанор, споменава, че си иска парите, за да ги прати в Цариград за закупуване на стока. Той иска 
да му ги изпратят по кир Анастасия или кир Методия, което означава, че е в Пловдив по това време1975. Не 
се знае каква е била реакцията на манастирското братство, но още на 28 октомври 1845 г. Захарий отново 
пише на Неофит и му казва, че е писал писмо на игумена и епитропа, за да си иска дължимото, като изрич-
но отбелязва, че знае, че сега имат пари1976. Тук вече манастирското ръководство реагира и на 20 декември 
1845 г. игумен Йосиф и епитроп Серафим изпращат писмо до своите приятели, а явно и делови партньори, 
в Самоков, хаджи Муса ага и Мустафа ага1977. В него се казва изрично, че като получат тази бележка, само-
ковските аги трябва да дадат на Захарий Зограф 3560 гроша, защото „и ние, и он“ имаме „голяма нужда да 
се разплатим“. Отците предупреждават да няма проблеми с плащането, за да не ги посрамят пред зографа. 
А той, като получи парите, да им пише собственоръчно за това, че ги е взел. Писмото пък трябвало да се 
пази като документ, докато им пратят „темесук на агите“, т.е. им дадат парите обратно. Тук всичко изглежда 

1970 Захариев, В. Захарий, 70; Василиев, А. БВМ, 343, 362; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 143. Тази цена е отбелязана на страница сред „темесуци 
на хора“. Според Б. Филов това е сумата, за която Захарий бил пазарил работата в Рилския манастир. Той я е видял в тефтер на Захарий, останал 
у неговата внучка Христина Кузманова. НБКМ, БИА, ф. 209, а.е. 30, л. 17–18.
1971 АРМ, а.е. 3406, л. 8б. 
1972 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 144.
1973 Захариев, В. Захарий, 70; Василиев, А. БВМ, 343, 362; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 145. 
1974 Василиев, А. БВМ, 343, 362. Сведения за разходите на Захарий има и в неговия сметководен тефтер, воден заедно с Димитър Караколев между 
1844 и 1847 г. За него вж. Москова, С. Зографии Захариеви, 33.
1975 Това са рилските таксидиоти в града. Писмото у Арсений. Принос, 169.
1976 Василиев, А. БВМ, 391. 
1977 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 118 – снимка от писмото.

157. Писмо от Димитър Костович до Захарий Зограф в Рилския манастир. Първа страница. 30 май 1844
158. Втора страница на писмото
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коректно, но „агите“ явно никак не са бързали да изпълнят молбата на монасите, защото в писмо на Заха-
рий вече от 11 февруари 1846 г. той пише на Неофит Рилски да каже на игумена, че още не е взел парите от 
„табаците“1978. Изглежда, плащането се протака чак до 7 юни 1846 г., когато игуменът Йосиф взима нещата в 
свои ръце и собственоръчно пише писмо до Захарий в Самоков1979. Писмото е доста любопитно и затова ще 
се цитират повече неща от него. Първо Йосиф го нарича „изящному в зографах“, което безспорно е уважи-
телна форма, и то след работата на Захарий. Освен това става ясно, че до тази дата Захарий е писал вече две 
писма до манастира, с които настойчиво си иска парите за работата. Явно в някое от тях самоковският зограф 
е изразил недоверие и е намекнал, че го мотаят, което „е огорчило“ Йосиф, защото парите на Захарий били 
готови. Щели да ги изпратят и с хората, по които са пратили писмото, но понеже Захарий не им „назначил“ 
свой човек, те се „побояли“ сега да ги дадат, да не стане някоя пакост. Затова щели да чакат да дойде по-си-
гурен човек, по който да ги изпратят. Ако никой не дойде до празника на св. Апостоли, т.е. до края на юни, 

1978 Василиев, А. БВМ, 391.
1979 Писмото е от архива на Рилския манастир, но оригиналът се намира в архива на В. Захариев. Не е известно да е публикувано досега. Вж. 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 118–119.

159. Място на засичане на работата на зографите от северната страна 160. Място на засичане на работата на зографите от южната страна

161. Източен купол. Димитър Христов и Зафир. 1844 162. Общ изглед на западната част на галерията. Димитър Христов и Зафир. 1844
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дотогава ще „имате търпение“ и тогава с „калабаляхо“ щели да ги изпратят. Накрая Йосиф моли Захарий да 
му пише, ако научи някоя „прясна новина“. Тонът на писмото е прекалено дипломатичен и издава, че се е 
стигнало до сериозно и може би напълно основателно недоверие от страна на Захарий, че умишлено са му 
забавени парите. Оттук става ясно и че той не ги е получил още към 7 юни 1846 г. До края на годината той 
все пак взима по-голямата част от тази сума и за 1847 г. записва в бележника си, че остават 490 гроша от Рил-
ския манастир1980. По-късно изчезва и този запис, поради което трябва да се смята, че парите за работата на 
Захарий в църквата са окончателно изплатени едва през 1847 г., въпреки че той е напуснал манастира преди 
близо две години.

Сигурно е, че през 1846 г. Захарий вече не е работил в манастира. Според писмата на Г. Моравенов до 
Неофит Рилски Захарий пристига в Пловдив на 23 септември 1845 г., а на 15 януари все още е там и изпраща 
поздрави на рилския монах1981. Някъде след това той се връща в Самоков, където на 13 юни получава писмо 
от Спас Петрович от Татарпазарджик, адресирано до там1982. На 13 август той пише на Неофит пак от Само-
ков, което недвусмислено показва, че е ангажиран с нещо в града, изкарвайки лятото там1983. В послеписа на 
това писмо Захарий съобщава на Неофит, че е получил поръчка да украси конака на самоковския аянин Мех-
мед Хюсреф паша, където вече работи от две седмици1984. Там той изписва седем стаи в новоиздигната част 
на конака1985. В тази година Захарий прави и други произведения, макар че В. Захариев посочва единствено 
иконите му за църквата „Св. Георги“ в Перник1986 и нищо друго, подписано или датирано. Всъщност в една 
бележка от 1 януари 1847 г., където Захарий записва пари, които трябва да взима от работата през 1846 г., са 
отбелязани доста поръчки, които трябва да се причислят към тази година1987. 

И накрая трябва да се изясни ктиторският надпис от стенописите на северната стена под североизточния 
сляп купол (кт. надпис 13), според който Захарий би трябвало да е работил това пространство през 1847 г. 
Това не е така, ако сам не се е върнал да преизпише своите стенописи, тъй като под новия ктиторски портрет 
от 1847 се забелязват стари изображения. Но и това е невъзможно, тъй като през тази година Захарий отдавна 
е приключил своята работа в манастира и е имал нови задачи. От едно писмо от 27 юни 1847 г. до Неофит 
Рилски от някакъв негов „събрат манастирски“ става ясно, че Захарий по това време е „на терново на един 
монастир пише церква“1988. Тук става въпрос за Троянския манастир, където Захарий е бил и през юли, тъй 
като на 12-и същия месец в манастира е купил от хаджи Макарий една библия1989. От ктиторския надпис в 
средното кубе на троянската църква става ясно, че живописта в нея е завършена на 3 юли 1847 г., което авто-
матично премахва възможността Захарий да е изписал дори и само ктиторския портрет в Рилския манастир, 
завършен точно на същата дата1990. От надписа над западната стена отвън, който сочи, че живописта в повече-
рието на троянската църква е завършена на 10 септември 1848 г.1991, а изобщо на целия храм – на 25 октомври 
същата година1992, става ясно, че Захарий е продължил работата си там. През следващите две години той вече 
е в Преображенския манастир, където завършва стенописите в църквата на 20 септември 1849 г.1993 

1980 Захариев, В. Захарий, 70; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 147. 
1981 Снегаров, И. Принос, 308–309, 316–317.
1982 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 64. Писмото е в НБКМ, БИА, ІІВ 5514.
1983 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1288. Писмото вж. и у Захариев, В. Захарий, 82; Арсений. Принос, 176–177.
1984 Арсений. Принос, 176–177.
1985 Конакът не е запазен днес. Захариев, В. Захарий, 82–83; Рошковска, А. Захари Зограф, 17.
1986 Захариев, В. Захарий, указател, № 19.
1987 Това са две разпятия от Сухин дол и от Дупница за 125 и 140 гроша, 40 гроша за икона „Възкресение Христово“ от Сестримо, 700 гроша за 
три икони от Босна, 450 гроша за икона „Св. Илия“ от Щип, 120 гроша за икона „Три светители“ за Диканя. Някои от тези поръчки са изпълнени, 
а други предстоят. ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 149; Василиев, А. БВМ, 362.
1988 Захариев, В. Захарий, 84.
1989 Пак там.
1990 В бележките на В. Захариев е посочен ктиторски надпис, изписан от Захарий на страниците на някаква книга. Там Захарий дава примерен 
текст с дата 10 юни 1847 г. с ктитори Нетко Рачов и жена му Тана от Севлиево, за който надпис Захариев правилно смята, че е бил предназначен 
за Рилския манастир. ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 28.
1991 Захариев, В. Захарий, 90. 
1992 Пак там, 94; Василиев, А. БВМ, 345–352.
1993 Договорът за изписването на тази църква е сключен още на 20 август 1848 г. Вж. Захариев, В. Захарий, 93–94; Василиев, А. БВМ, 352–354; 
Иванов, Х. Възрожденски строителни, т. ІІ, 97.
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8. Заключителните работи на Димитър Христов в манастира

1845 е година, натоварена с по-разнообразна работа в манастира за Димитър Христов. Възможно е по това 
време той да довършва някаква част от стенописите в наоса на църквата, останали от претоварената 1844 г.,  
както прави и брат му Захарий. Но в наоса няма други ктиторски надписи с такава година, а и основната 
дейност на Димитър е извън католикона. През 1845 г. той изписва изцяло1994 стенописите в преддверието на 
параклиса „Св. Архангели“1995 (кт. надпис 49), и целия параклис „Св. Сава и Симеон Сръбски“, като до ок-
томври 1846 г. получава и парите за иконите от този параклис1996. 

През 1846–1847 г. Димитър отново се връща в главната църква и работи в северната и южната част на 
нартиката1997. Първата от тези години започва за него по подобие на случая с повечерното кубе. Най-вероятно 
той прави оглед на миналогодишната си работа върху стенописите в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръб-
ски“, след което поставя ктиторски надпис, че те са завършени на 10 май 1846 г.1998 (кт. надпис 45). След това 
се прехвърля в главната църква, където изписва цялата северна страна на нартиката с прилежащите слепи 
куполи1999 (кт. надпис 32), а работата му е отбелязана и като заплащане в манастирската кондика2000. През 
същата година Димитър започва изписването и на част от южната страна на нартиката. Тогава той завършва 
първите три слепи купола от изток2001 (кт. надпис 24, 25, 26). На следващата година самоковският зограф 
доизписва фасадната стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“, като оставя ктиторски надпис върху компози-
цията „Успение на св. Йоан Рилски“, работена няколко години преди това от зограф Михаил от Крушево2002 
(кт. надпис 23). След това изписва стената на южната нартика, за която средства са дали голяма група кти-
тори от Копривщица2003 (кт. надпис 28). През същото лято на 1847 г. той работи и слепия купол, разположен 

1994 В тефтера на епитроп Серафим е записано за 1846 г., че са доплатени 200 гроша на Димитър за златото в параклиса „Св. Архангели“. Радкова, 
Р. Тефтер, 135. Това означава, че стенописите вече са били завършени. В кондиката за периода 1845–1846 пък пише, че са дадени 300 гроша за 
позлатяване в параклиса, без да се посочва името на зографа. Манастирска кондика, л. 40, с. 83.
1995 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15. Не е ясно към кой параклис трябва да се отнесе бележката в епитропския тефтер 
на Серафим, в която са посочени 15 гроша, дадени на майсторите бакшиш за „параклисо горе“ за периода март 1844 – декември 1845 г. АРМ, 
а.е. 3192, л. 9а; Радкова, Р. Тефтер, 140.
1996 На зографа са платени 805 гроша за иконите. Манастирска кондика, л. 41, с. 85; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15, 
ги датират през 1845–1846 г.
1997 Мавродинов, Н. Изкуството, 198; Василиев, А. БВМ, 328; Динова-Русева, В. Първомайсторът, 33; Протич, А. Денационализиране, 523, 
погрешно смята, че там работи и Захарий – аркадни стенописи и по южната стена.
1998 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15, датират изписването през 1845–1846 г.
1999 Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15, смятат, че тази част на нартиката е изписвана в периода 1845–1846 г.
2000 Василиев, А. БВМ, 328; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
2001 Ктитори на първия сляп купол са хаджи протопоп Никола и жена му. В манастирската кондика за март 1843 – март 1844 г. са записани 150 
гроша, дадени от тях. Манастирска кондика, л. 31б, с. 66. В епитропски тефтер за 1844 г. също са записани 150 гроша, дадени от х. поп Никола за 
ктиторията му. АРМ а.е. 3244, л. 5б. За третия купол, където ктитор е хаджи Теодор от Копривщица, заедно с Куйка и Параскева, са дадени пари 
според кондиката още през 1844 г., без да се определя пространството, за което са предназначени. В бележката е записано само 500 гроша от х. 
Теодор ктитория. Манастирска кондика, л. 38б, с. 80. За 1845–1846 г. обаче отново са записани „500 гр. от дух. Игнатия зех Теодоре ктитория“. 
Като тук не се знае дали тази сума допълва, или повтаря горната, или става въпрос за пари, дадени за нещо различно от стенописите. НМРМ, а.е. 
2/1, № 24; Манастирска кондика, л. 39, с. 81.
2002 Вероятно към тази фасада трябва да се отнесат споменатите в един епитропски тефтер 300 гроша, дарени за „малкото кубе от Пирдоп“ през 
1844 г. АРМ, а.е. 3244, л. 5б. Това е единственият пример за плащане на ктитор от този град, а ако се припомни, че има случаи като този с Китан, 
който също дава пари за кубе, а става ктитор на стена, то може да се обясни и несъответствието, защото парите са дадени по-рано. 
2003 Радкова, Р. Рилският, 78. Вероятно и тук случаят е същият, тъй като в манастирската кондика за 1845–1846 г. е посочено анонимно дарение 
от Копривщица – 1147 гр. нартиката кубе от Коприщица. Тези пари обаче са много и трябва да са свързани с изписването на стената. Вж. 

163. Южна стена на Певницата. 
Захарий Зограф. 1845

164. Югоизточен сляп купол в наоса. 
Захарий Зограф. 1845

165. Югозападен сляп купол в наоса. 
Захарий Зограф. 1845
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отвън пред южния вход за олтара на църквата2004, с което окончателно е завършена стенописната украса на 
католикона. Подобно на брат му Захарий и при Димитър се вижда как след това той пренасочва своите уси-
лия в друга посока – например в изработването на някои икони за плевенската църква „Св. Никола“2005, тези, 
съхранявани днес в Пловдивската митрополия2006, и иконите за църквите „Св. Димитър“2007 и „Св. Спас“2008 в 
Скопие, които датират от същата година.

В периода 1845–1846 г. и по-вероятно през втората година той започва да получава парите за работата си 
до този момент в главната църква. Оскъдните извори, които са известни, показват, че той, изглежда, не среща 
затрудненията на Захарий в това отношение може би и защото продължава да работи много интензивно в 
манастира. Тук трябва да се има предвид и че Димитър се е изявил като ктитор, тъй като неговото име, това 
на жена му Християния и сина му Зафир са включени в стенописния поменик от олтара. Следователно той е 
работил като дарение някакви части от стенописите в наоса или нартиката на храма2009.

В кондиката непосредствено под записа за Захарий Зограф са отбелязани „12 250 гроша на Димитре зо-
граво за повечерското кубе“2010, които следователно трябва да се отнесат към периода 1845 – октомври 1846. 
Тази сума несъмнено включва изписването на цялото Повечерие, а не само на купола. В сметководния си 
тефтер Димитър отбелязва какво е завършено в църквата и платено през 1846 г. Той записва, че е „уработено“ 
Повечерието – 7000 гроша, кубето (явно източното – б.а.) 1850 гроша и 1000 гроша за певницата2011. Пак за 
1846 г., до октомври, според манастирската кондика на него му е платено за изписване на „десната страна 
на артиката“ 4257 гроша2012. В части от тефтер с разходите за 1846 г., чийто автор не е известен, но може и 
да е свързан с някои от цитираните вече тефтери, са упоменати още 1000 гроша на Димитър Зограф, чрез 
игумена, и 2000 гроша, пак на Димитър, дадени на 6 септември 1846 г. Там е посочено също, че са дадени 
общо 100 гроша на неговия мазач Христо „напредница“2013, или по-точно за следващата 1847 г. Тогава на него 
са му платени общо 175 гроша за 120 надници2014, което показва, че Димитър може би е работил 120 дена в 
манастира, или общо три месеца през 1847 г. В епитропския тефтер на Серафим се посочват и 450 гроша на 
мазача Христо за 150 надници по 3 гроша, който е мазал стената за зографа, платени за предната година2015, 
а това сочи, че през 1846 г. Димитър е имал повече работа – за около пет месеца.

Разбира се, самоковският зограф не е извършил сам огромната работа по изписването на частите от църк-
вата, за които се е бил спазарил. Това важи за работата в целия католикон, където неговият син Зафир му е 
бил помощник, а от един момент нататък, изглежда, се е изявявал и като пълноправен зограф. Затова трябва 
да се определи по-точно каква е била неговата роля. 

9. Участието на Зафир (Станислав Доспевски)

Най-големият син на Димитър Христов – Зафир (3.12.1823–23.12.1877)2016 – е почитал много баща си и 
е живял с него до смъртта му през 1860 г. Бил е скромен човек и мечтателна натура2017. Неговото участие в 
изписването на главната църква с право не е поставяно под съмнение от изследователите, въпреки че те не 

Манастирска кондика, л. 38б, с. 80. Може би към тази стена се отнася и част от сумата 9507 гроша, дадени главно от „джелепите“, вероятно от 
Копривщица, през 1845 г., записани на същото място в кондиката. Вж. и Бур, М. Към историята, 240.
2004 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206.
2005 Василиев, А. БВМ, 324.
2006 Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов.
2007 Поповска-Коробар, В. Бележки за неизвестни икони от зографите Христо Димитров и Димитър Христов в Македония, 47.
2008 Попова, Е. Иконите на Димитар Христов, 216–217; Генова, Е. Второто поколение, 113. 
2009 Точно в същия вид имената им се намират и в проскомидийната ниша на църквата при гроба на св. Йоан Рилски. Вж. Генова, Е., Л. Влахова. 
За някои начални, 43, а само Димитър е включен в стенописния поменик на църквата в с. Извор, Босилеградско, от 1835 г. Куюмджиев, А. 
Новооткрити творби, 7. 
2010 Манастирска кондика, л. 41, с. 85; А. Василиев и В. Захариев дават сума с пет гроша по-голяма. Василиев, А. БВМ, 328; ЦДА ф. 1510, оп. 1, 
а.е. 164, 176, л. 5. Според Янев, Я. Рилският, 139, сумата пък е 10 155 гроша.
2011 ЦДА ф. 1510, оп. 1, а.е. 231, л. 21; Гергова, И. Сметководният тефтер, 297.
2012 Манастирска кондика, л. 46, с. 95; Василиев, БВМ, 328; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15.
2013 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1617.
2014 Манастирска кондика, л. 46, с. 95.
2015 Радкова, Р. Тефтер, 136; АРМ, а.е. 3192, л. 6а.
2016 Василиев, А. БВМ, 394; Доспевски, С. Архив, 53. За него вж. още Захариев, В. Станислав Доспевски; Рошковска, А. Станислав Доспевски. С., 
1994; Каталог „Юбилейна изложба Станислав Доспевски 23 март – 30 април 2000 г.“; Соколова, Д. Рисунките на Доспевски, 23–37. 
2017 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 64, л. 41–42.
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са единни по отношение на статута му, а оттам идват и различните мнения за степента на неговата намеса в 
стенописите. За разрешаването на този въпрос е необходимо да се види откъде изобщо произхожда информа-
цията за неговото присъствие в манастира. Няма как да се смята, че тя се дължи на фразата „Димитър работи 
сам с момчето си в параклиса „Св. Никола“, защото това сведение се тълкува от изследователите до 1987 г. 
като податък за работата на банскалии в църквата, а същите автори предполагат и участието на Зафир. Откъ-
де тогава изобщо тръгват сведенията, че Димитър е работил със сина си? Доколкото е известно, пръв за това 
споменава Неофит Рилски, който посочва неговото име наред с баща му и чичо му като един от авторите на 
стенописите. Цитатът е много показателен: „а с тех и по-големий син Димитриев Зафир“2018. Още тук трябва 
да се заподозре, че макар и да е бил 17-годишен, когато започва изписването на църквата, в процеса на работа 
Зафир придобива не само незаменим опит, но и постепенно се превръща в напълно самостоятелен зограф 
не само по своите качества, но и по възраст, излизайки от манастира, когато вече е на 24 години. И съвсем 
справедливо Неофит го причислява към зографите, изписвали църквата, а не го определя като помощник. 
Имайки предвид това, е естествено да се предполага, че колкото повече е напредвала работата в манастира, 
толкова повече е било възможно Зафир да поема по-голяма част от нея, докато се стигне до момент, в който 
би могъл да работи и сам. Трябва веднага да се каже обаче, че дори когато това се е случило, по отношение на 
стенописните поръчки той остава единствено изпълнител, ръководен при всички положения от баща си. Из-
вестните извори показват, че сам той не е сключил нито едно споразумение, нито в манастирските документи 
има данни, че му е било платено лично за някаква работа, свързана с църквата2019. От запазените сведения в 
тефтера на Димитър става ясно и че най-вероятно лично той му е плащал за извършената работа. При това, 
късните дати на тези записи, например 26 октомври 1849 г., когато Димитър е трябвало да дава на Зафир 
2600 гроша от работа, или на следващата година, когато вече му е дал и 4000 гроша за Русия2020, показват, че 
баща му, съвсем закономерно за тогавашните нрави и възрастта на Зафир и мислейки за неговото бъдеще, е 
„съхранявал“ парите му при себе си. Затова в случая с неговото участие в стенописите е въпрос на желание 
у всеки изследовател сам да определи в зависимост от своята преценка дали и доколко Зафир трябва да бъде 
изведен от анонимността на „бащин помощник“ и да се акцентира върху неговата „самостоятелност“ по 
време на работата в манастира, която видимо е налице в някои случаи. Тук обаче няма да се правят подобни 

2018 Неофит Рылец. Описание, 76.
2019 Захариев, В. Станислав Доспевски, 9.
2020 Пак там, 10; Гергова, И. Сметководният тефтер, 281, 300–301, 303; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 232, л. 39.

166. Св. Сава и Симеон Сръбски. Икона от параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ в Рилския манастир. Димитър Христов. 1846
167. Общ изглед на слепите куполи от южната част на галерията. Димитър Христов и Зафир. 1846
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анализи, за да не се наруши органичната връзка в семейния им екип.
Този увод е необходим, защото мненията за участието на Зафир в изписването на църквата са не само по-

ляризирани, но и белязани от безсмислени опити да се разграничат стилово бащата и синът в стенописния 
ансамбъл. Например отначало Н. Мавродинов определя единствено Димитър като автор на стенописите2021, 
но по-късно „включва“ и Зафир в работата на баща си в певницата, Повечерието и цялата галерия. При това, 
неговото участие се било отделяло според автора и чрез палеографията на надписите, поради което Мавро-
динов смята, че Зафир е работил в западните части на църквата2022. Като съвместна тяхна работа той посочва 
и стенописите в преддверието на параклиса „Св. Архангели“ и параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“2023, 

2021 Мавродинов, Н. Новото, 20.
2022 Мавродинов, Н. Изкуството, 193, 198, 203. 
2023 Пак там, 198–199.

168. Външен сляп купол до олтара от южната страна. Димитър Христов и Зафир. 1847
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а тази теза намира най-много последователи2024. Тя е доразвита от В. Динова, според която Димитър работи 
и цялата северна част на нартиката заедно със сина си2025, за да се стигне до А. Рошковска, която обобщава, 
че Зафир работи с баща си в манастира – не се подписва, а стилът му е еднакъв с бащиния, колкото и съм-
нително да е последното. Авторката приписва само на него светците от преддверието на параклиса „Св. 
Архангели“2026. Тук единствено А. Василиев проявява характер и инат, смятайки, че авторът на стенописите 
в параклиса предстои да се уточнява, но това не бил Димитър, а още по-малко пък Станислав Доспевски2027. 
Но най-трудно е да се разбере къде и колко в крайна сметка е работил Зафир2028, защото в литературата няма 
еднакво мнение за точните пространства от стенописите в църквата, които са дело на баща му Димитър. А 
непрестанната им съвместна дейност в Рилския манастир не може да бъде поставена под въпрос и следова-
телно той все пак трябва да е работил някъде.

Тук е мястото да се припомни цитираното вече писмо на Н. Тонджар до Неофит Рилски в манастира, 
получено на 2.09.1840, в което самоковският учител поздравява „бая Димитър“, „кир Коста“ и „целува 
братски прелюбезнаго Замфира“2029. Това писмо безспорно свидетелства, че Зафир започва да помага в 
работата на баща си още от началото на изписването на църквата в 1840 г. На следващата година той вече е 
сам с баща си при работата в другия параклис и от тук нататък неизменно го съпътства във всичките му ма-
настирски поръчки. Несъмнено още първата му самостоятелна работа с баща му в параклиса „Св. Никола“ 
е повишила поне малко неговия статут. И макар да е трудно да се проследи конкретното му професионално 
израстване в годините, доколкото е известно днес, през 1843 г., вече 20-годишен, той за пръв път е определен 
като „зограф“ в „Общото земеописание“ на К. Фотинов, на което е един от спомоществователите2030. Това 
означава, че около тази дата2031, някъде след завършването на двата параклиса2032, можем да го смятаме за 
пълноправен зограф, работил в екип с баща си върху стенописите в Рилския манастир. 

Следващите години са изпълнени с откъслечни сведения за присъствието и работата на Зафир в манасти-
ра. В записка с неизвестен произход на Захарий Зограф се чете, че той е изпратил нещо „на Зафираки“ на ма-
настира на 30 август 1844 г.2033 Смисълът на тази бележка не е ясен, защото тогава и Захарий би трябвало да 
е бил там, но поне показва безспорно присъствието на Зафир. В едно писмо от 4 май 1845 г. от Калист Луков 
в Самоков до Неофит в манастира също се намира интересна информация. Калист казва, че по „г. Замфира 
Д. зографатъ“, когато той дойде в манастира, ще изпрати на Неофит два тома от Венелиновата „История на 
българите“2034. Оттук става ясно, че Зафир е имал работа в манастира, а тя не може да е друга, освен спаза-
рената от баща му. От начина на изразяване в писмото даже може да се предполага, че Зафир ще иде сам в 
манастира, защото иначе е логично Калист да изпрати двата тома по баща му Димитър, който му е връстник 
и вече е традиционен приносител на писма за Неофит. Затова е възможно да се предполага, че към тази дата 
Димитър вече е бил в манастира, зает вероятно с довършителни работи в наоса на католикона, а след присти-
гането на сина му започва да работи с него стенописите в рилските параклиси „Св. Архангели“ и „Св. Сава и 
Симеон Сръбски“. От същата 1845 г. би трябвало да датира и първата известна самостоятелна творба на За-
фир, ако се приеме мнението на Е. Генова, която му приписва иконата „Св. Николай на трон с житие“, чийто 
ктитор е манастирският ефор Димитрика Мицора2035. Много е вероятно тя да е поръчана на баща му, а да е 
изпълнена от него. На следващата година Зафир отново е в манастира и отново идва след баща си, който още 
на 10 май слага ктиторския надпис към стенописите в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“. В дневника 
на Неофит Рилски на 8 юли 1846 г. той си е записал, че „Замфираки“ му е донесъл часовника в манастира, 
който е бил загубил в Самоков на 17 май на връщане от Стара Загора2036. По същото време се появява и пър-
вата подписана икона от Зафир, на базата на която вече могат да се правят изводи за стиловия облик на него-

2024 Радкова, Р. Рилският, 71; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 15; Прашков, Л. Монументалната църковна живопис в Бъл-
гария през ХVІІІ–ХІХ век. В. Търново, 1998, 84; Прашков, Л. Живописното богатство, 149.
2025 Динова-Русева, В. Първомайсторът, 33.
2026 Рошковска, А. Станислав Доспевски, 7.
2027 Василиев, А. БВМ, 328.
2028 Например у Иванов, Й. Български старини, 147, се твърди, че Зафир работи три години с баща си в манастира.
2029 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1465; Арсений. Принос, 119–121.
2030 Василиев, А. БВМ, 395; Захариев, В. Станислав Доспевски, 9.
2031 Както посочва още Василиев, А. БВМ, 395.
2032 Както отбелязва Генова, Е. Второто поколение, 26.
2033 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 201.
2034 Шишманов, И. Нови студии, 266; Захариев, В. Станислав Доспевски, 10.
2035 Генова, Е. Второто поколение, 23.
2036 Шишманов, И. Нови студии, 113.
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вите произведения от времето преди обучението му в Русия. Това е иконата „ Св. Богородица Милующа със 
св. ап. Никанор и св. Йоан Рилски“, която носи подписа „Р¹ка Зафčра 1846“2037. Сигурно е и че тази икона не 
изчерпва неговите произведения в манастира от времето, преди да се преименува на Станислав Доспевски.

10. Късни намеси в стенописната украса на църквата

Оригиналното изписване на църквата завършва през 1847 г. Но ктиторството там продължава и през след-
ващите години, а по-късно даже се налага преизписването на някои части от нартиката. Те са работени от 
Никола Образописов. Неговото присъствие в манастира датира още от 1863 г., когато преизписва църквата 
„Св. Петър и Павел“ на метоха „Орлица“2038 (кт. надпис 55). Към работата му трябва да се отнесат и 300 
гроша, които са му платени за 10 икони на св. Йоан Рилски, правени през 1865 г.2039 Особено активна дей-
ност обаче той развива в периода 1883–1885 г. Според Климент Рилец в 1883 г. Никола изписва северната 
и южната врата на главния иконостас с гербовете2040, северните врати на параклисите „Св. Йоан Рилски“ и 
„Св. Никола“, които до този момент били само с пердета, ковчега на Йоан Рилски, долапчето за хрисовула 
на Йоан Шишман и подновява повредените адски мъчения, рисувани върху цокъла на нартиката2041. Я. Янев 
също отбелязва 1883 г. като време за преизписването на долния ред стенописи по западната стена на нарти-
ката, които били издраскани и похабени2042. Според В. Захариев обаче Никола е подновил и сцената „Ходене 
при врачката“ през 1880 г., а от 1884 г. датирали и четири малки целувателни икони от параклиса „Св. Ар-
хангели“, правени от него2043. Подобни поръчки за изработване на икони за подаръци са му възлагани и по-
късно през 1892–1898 г., когато според манастирската кондика са отбелязвани множество такива разходи2044. 
Освен това на две от иконите в параклиса „Св. Никола“ се виждат неговите инициали2045. От 1883 г. датират 
и поправките по свода на църквата „Св. Лука“2046, правени от Никола, поради което той изглежда ангажиран 
през тази година, за да работи и в нартиката на главната църква. А. Василиев смята, че някои от стенописите 
в нартиката всъщност са прерисувани от Никола Образописов през 1884 г.2047 Тази информация той черпи от 
„Счетника“ на зографа, воден от 1873 г. нататък, от който наистина се изяснява неговата работа в Рилския 
манастир след тази година2048. Там Никола записва за 1883 г., че е работил 4 олтарни врати в главната църква. 
После е работил и в църквата „Св. Лука“ – образа на Богородица и друга работа, и накрая – гербовете от като-
ликона2049. През септември 1884 г. при игумен Теофилакт и епитроп Лука е спазарена от него и поправката на 
нартиката, надписи и друго на обща стойност 851 гроша. Макар че за следващата година Никола не отбелязва 
нищо, не е толкова сигурно, че зографът е завършил тази работа още през есента на 18842050. Като е известно, 
че причината да се поправят стенописите е било тяхното издраскване, което, както собственоръчно е записал 
Николовия син Борис Образописов, е било до нивото на човешки ръст, е по-вероятно зографът да не е имал 
време да завърши работата през есента на тази година, а чак някъде през следващата 1885 г. Тази остава и 
най-вероятната година, в която са възстановени стенописите от нартиката. Никола Образописов сам нарича 
тази работа „поправка“, като в условията за нейното изпълнение е трябвало да приведе стенописите в пълно 
съответствие с горните части2051.

2037 Гергова, И. Сметководният тефтер, 281.
2038 Василиев, А. БВМ, 448–449.
2039 Манастирска кондика, л. 179.
2040 Според Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 59, цокълните табла с гербовете са изписани през 1885 г. 
2041 Климент Рилец. Самоковските, 21–22. Вж. също ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, корица.
2042 Янев, Я. Рилският, 138.
2043 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 88, а.е. 264, л. 58–59.
2044 Климент Рилец. Самоковските, 21–22.
2045 Радкова, Р. Възрожденски надписи, 212.
2046 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 47; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 44.
2047 Василиев, А. БВМ, 328; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52, бел. 1.
2048 За Счетника вж. Василиев, А. БВМ, 451–455.
2049 Василиев, А. БВМ, 452, 457–458.
2050 Както смята Василиев, А. БВМ, 453–454.
2051 Пак там, 457–458.
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169. Богородица с Младенеца, св. Никанор и св. Йоан Рилски. Зафир (Станислав Доспевски). 1846
170. Детайл с подписа на зографа

11. Ктиторски портрети

Въпросът за датирането и авторите на ктиторските портрети в църквата е тясно свързан с времето на 
изписване на ктиторските надписи и с етапите на работа в различните пространства на католикона. Досега 
могат да се смятат за безспорно установени като авторство на Захарий Зограф портретите на Тодор Доган и 
жена му Теодора2052 от южната певница и надписът към тях от 1844 г., както и портретът на митрополит Йере-
мия от североизточния стълб на средния купол, където също надписът трябва да се припише на Захарий2053. 
За атрибуцията на останалите портрети все още съществуват спорове в литературата. Причините за това са 
разнообразни и варират от комплицираното положение с авторството на стенописите в двата параклиса до 
неизменния стремеж у някои изследователи да боравят със стиловата атрибуция като реални съвременници 
на стенописите. В такива случаи тя най-често не е предшествана и от някакви документални издирвания. 
Време е освен това да бъде изоставено още едно напълно необосновано твърдение, приемано като аксиома 
в почти цялата българска литература. А именно, че ктиторските портрети, дори не само в този паметник, а и 
не само от това време, са правени най-често от натура2054. В действителност почти винаги е точно обратното. 

Ако се огледат съществуващите извори, ще се види, че могат да се открият множество косвени данни, 
които да помогнат за атрибуцията на ктиторските портрети. От цитираното по-горе писмо на Памфилий до 
архимандрит Прокопий се изяснява, че през 1840 г. зографите не са завършили работата си в параклиса „Св. 
Йоан Рилски“, а са останали някои довършителни работи за следващата година. От текста на писмото става 
ясно, че те не са били големи и от съществено значение, защото там се споменава за довършване само на 
ликовете на ктиторите и се казва изрично, че Димитър Зограф ще дойде да ги направи „на първа пролет“2055. 
Дълго време това сведение е било отнасяно към Димитър Молеров2056, но днес, когато то вече е пренасочено 

2052 В литературата съществува сериозен спор дали в този портрет са изобразени Каравелови или Доганови и ако са Доганови, дали заедно с 
Теодор е изобразена майка му Рада или съпругата му Теодора. Проблемът идва от факта, че в ктиторския надпис са споменати като дарители 
и двете фамилии. Трябва да се приеме засега мнението на Л. Каравелов, че е изобразена Теодора, макар че популярност е добила тезата за из-
образяването на Рада. Подробно за спора и доказателствата в полза на Теодора вж. Каравелов, Л. Кои Догановци, 47–48. За обратното мнение: 
Мавродинов, Н. Изкуството, 209; Василиев, А. БВМ, 343; Василиев, А. Ктиторски портрети, 112. Според Захариев, В. Захарий, 77 и Ослеков, 
В. Копривщица, 521, тук са изобразени Каравелови.
2053 Мавродинов, Н. Изкуството, 209; Василиев, А. БВМ, 343; Василиев, А. Ктиторски портрети, 125. Общо у Иванова, Б. За типологията на 
ранния възрожденски портрет в България. – ПИ, бр. 2, 1995, 54– 60.
2054 Примерите са много, включително и сред съвременни публикации.
2055 ЦДА, ф. 1281, а.е. 1165.
2056 Мавродинов, Н. Изкуството, 200–201; Василиев, А. БВМ, 511; Василиев, А. Ктиторски портрети, 127–131.
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към Димитър Христов, буди недоумение недоверието към него и замяната му отново със стилови наблюде-
ния2057. На практика обаче то означава само едно – че именно Димитър, а не някой друг, е правил ктиторските 
портрети в параклиса, като те са работени през 1840 и довършени в 1841 г. В графичния архив на Захарий 
Зограф в НХГ е запазен проект за двоен ктиторски портрет, изработен с молив, креда и темпера2058, за кой-
то се смята, че е дело на Захарий Зограф2059. Всъщност образите са идентични с тези на Вълко и Рада2060 от 
параклиса „Св. Йоан Рилски“ и може със сигурност да се смятат за подготвителни рисунки към портретите, 
правени от Димитър Зограф. Следователно и тези ескизи са рисувани от него2061. Фактът, че „чорбаджията 
се е обидил, като разбрал, че лицата не са завършени“, подсказва пък, че той не е присъствал „в натура“ на 
тяхното изписване2062. Сведението, че те е трябвало да бъдат завършени през пролетта на 1841 г., показва, че 
не са и довършвани от същата „натура“, тъй като на 23 юни 1841 г. Вълко е починал след дълго боледуване 
на възраст около 75 години и е погребан в църквата „Св. Никола“ в Пловдив2063. Образните характеристики на 
портрета от параклиса противоречат както на неговата възраст, така и на здравословното му състояние към 
тази дата. Известно типологично сходство може да се търси единствено в облеклото на чорбаджията, което 
съвпада донякъде с описанието на външния му вид, оставено от Й. Груев. Той споменава, че Вълко е бил 
висок, сух, сериозен и добродушен старец, който е носел висока шапка от агнешки кожи и връхна сукнена 
дреха2064. 

Атрибуирането на тези ктиторски портрети би трябвало автоматично да води и към атрибуцията на порт-
ретите на дядо Яне и баба Стефана от параклиса „Св. Никола“, които в по-старата литература се приписваха 
на Молеров2065. Тук случаят обаче изглежда по-интересен, тъй като са налице видими стилови промени в 
изписването на образите от тези в другия параклис. Именно затова Бл. Иванова, която приписва портретите 
на Вълко и жена му на Коста Вальов, смята, че портретите на дядо Яне и жена му са работени от друг зограф, 
който вече трябвало да е Димитър Христов. Като документален довод тя привежда и текста на многократ-
но цитираното писмо, в което е отбелязано, че „Димитър сам с момчето си ще работи в този параклис“2066. 
Действително този извор би трябвало да е достатъчен за атрибуирането на портретите въпреки стиловите 
разлики в изобразяването на двете двойки ктитори. Но съгласявайки се с това, е напълно безсмислено да се 
определя доколко стиловите различия се дължат на портретните характеристики на изобразените ктитори, 
защото те трябва да бъдат отдадени най-вече на последствията от технологията на изобразяване на лицата 
с безир2067. С течение на времето тя неизбежно води до нужда от консервационно-реставраторска намеса, а 
такава е налице в параклиса „Св. Никола“2068. И тогава става излишно да се коментира парадоксът, че лица-
та на двете двойки ктиторски портрети изглеждат рисувани от различни ръце, докато надписите към тях са 
фрапиращо еднакви, тъй като явно не са имали същата нужда от „възстановяване“ като ликовете. Изводът е 
ясен. Портретите на дядо Яне и баба Стефана се различават от тези на Вълко и Рада поради това, че са били 
„надлежно“ реставрирани от творчески настроен реставратор някъде през ХХ в.

От тук нататък е трудно да се определи категорично атрибуцията на ктиторските портрети в наоса на 
църквата. Причините са две. Липсата на документални доказателства за авторството им неизбежно би довела 
до търсене на стилови паралели между отделните образи, а това би направило изводите изцяло хипотетични, 
при положение че стенописите в тези части са минали през реставрация. Освен това някои от портретите 
видимо са изписвани по-късно от останалите стенописи, сред които се намират, което прави задачата още 
по-сложна. Възможно е единствено чрез косвени сведения да се свърже появата на някои портрети с при-
съствието на отделни зографи по същото време в манастира, но и тогава не може да има сигурност за тяхната 

2057 Вж. например Б. Иванова, която, въпреки че познава текста на писмото, приписва по стилови белези портретите на Коста Вальов. Иванова, 
Б. Приносът, 9–10.
2058 Листът е с размери 26,5×19,4 см. Инв. № ІІІ, 769; Иванова, Б. Опит, 20, 23, бел. 1.
2059 Шмиргела, Н. Непознатият Захари Зограф, 24.
2060 Иванова, Б. Опит, 22–23. На гърба на рисунката има сигниране „баба Неделка и дядо Вълко“, направено вероятно от уредник от музея, обра-
ботвал рисунката. Авторката смята, че тук е допусната грешка при сигнирането. 
2061 Според Б. Иванова автор на ескизите отново е Коста Вальов. Вж. Иванова, Б. Опит, 23.
2062 Същото важи и за подготвителните рисунки, въпреки мнението, че те са правени от натура. Иванова, Б. Опит, 20. 
2063 Груев, Й. Спомен, 85.
2064 Пак там.
2065 Мавродинов, Н. Изкуството, 200–201; Василиев, А. Ктиторски портрети, 131–134; Василиев, А. БВМ, 511.
2066 Иванова, Б. Приносът, 10.
2067 В две писма е засвидетелствано, че е използвана такава технология в стенописите. Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 20, 
бел. 12, 28.
2068 Вж. и Генова, Е. Второто поколение, 103–104.
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атрибуция. За пример могат да се използват портретите на Лулчо Стефляк и Гена в дебелината на първия 
прозорец на южната стена в посока запад–изток и на Петко Доган и Рада в северната певница, които датират 
според ктиторските им надписи от 1844. Те заедно с портретите на чорбаджи Вълко и Рада се атрибуират 
като дело на Коста Вальов2069. Както се показа по-горе, северната певница е изписана през 1842 г., докато 
южната стена, в частта, където са портретите на Лулчо Стефляк и жена му, би трябвало да отговаря на да-
тата 1844 г. от ктиторския надпис. На практика обаче се оказва, че и в двата случая портретите са работени 
върху по-стари изображения2070, чиито следи от пластични нимбове личат под тях дори и днес. Така остава 
да се приеме, че те са работени през 1844 г.2071 В действителност няма и абсолютно никакви аргументи ос-
вен евентуалния „стилов“ анализ в подкрепа на мнението, че техен автор е Коста Вальов. Никакъв извор не 
позволява дори да се предполага, че през 1844 г. той изобщо се е намирал в манастира. Следователно става 
много лесно, основавайки се и на факта, че портретите на Вълко и Рада са работени от Димитър Христов, да 
се последва логиката на тяхната прилика с образите на семействата на Лулчо Стефляк и Петко Доган и да се 
припишат и те на неговата ръка. Действително особено последните две семейства по стилови белези имат не 
само сериозно сходство, а и са почти напълно идентични както в женските, така и в мъжките фигури. Трябва 
да се вметне тук и че тази прилика идва, без портретуваните да са в каквито и да било генетично-родствени 
връзки. С приписването на тези портрети на Димитър Христов2072 трябва да отпадне и мнението на Мавро-
динов, че те са работени от Зафир2073, поради елементарната причина, че ако през 1844 г. това е възможно да 
стане, то през 1840 г. е било все още недопустимо той да изпише образите на Вълко и Рада, защото е чирак, 
който дори не е споменат сред зографите в надписа от параклиса. А всички портрети са правени от една ръка. 

2069 Иванова, Б. Приносът, 8–11.
2070 Василиев, А. Ктиторски портрети, 116, 125.
2071 Основавайки се на стенописната техника, А. Василиев смята, че портретът на Лулчо Стефляк е по-късен от този на Теодор Доган, който отго-
варя на 1844 г. Василиев, А. Ктиторски портрети, 125; Каравелов, Л. Кои Догановци, 48, приема датата 1844 г. и за двата портрета.
2072 Янев, Я. Рилският, 147–148, посочва Димитър като автор на портрета на Петко Доган. За 1846 г. в сметководния тефтер на Димитър е посо-
чена сумата от 1000 гроша за певницата. ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 20; Гергова, И. Сметководният тефтер, 280–281, тълкува сумата като доп-
лащане или като грешка на В. Захариев при преписване на тефтера. Тази сума обаче може да му е била платена за изработването на ктиторските 
портрети на Петко Доган и жена му.
2073 Мавродинов, Н. Изкуството, 208. В по-ранния си труд Мавродинов приписва съвсем правилно портретите на Димитър. Мавродинов, Н. 
Новото, 23; А. Василиев смята, че авторът на портретите е неизвестен. Василиев, А. Ктиторски портрети, 120, 125, където подхвърля името 
на Христо Енчев от Копривщица, но без да се ангажира с подобна атрибуция.

171. Схема на изписването на пространствата в рилския католикон по години

- 1840 г.

- 1841 г.

- 1842 г.

- 1843 г.

- 1844 г.

- 1845 г.

- 1846 г.

- 1847 г.



217

Проблемен остава образът на Лазар Арсениевич, изписан в прозоречната ниша под североизточния сляп 
купол в наоса. Той е изобразен отново върху по-стар слой живопис, а ктиторският надпис датира от 1847 г.  
Според А. Василиев негов автор е Захарий Зограф2074, което обаче е невъзможно, защото, както отбелязва и 
Бл. Иванова, по това време Захарий не е бил в манастира2075, а както се посочи по-горе, на същата дата само-
ковският зограф оставя един от ктиторските си надписи в Троянския манастир2076. Но и Бл. Иванова едва ли е 
права, че негов автор е Коста Вальов2077, който също няма смисъл „да бъде воден“ по това време в манастира. 
По-резонно изглежда мнението на Мавродинов, който смята, че автор на портрета е Димитър Христов2078. Но 
редица белези противоречат и на тази атрибуция. Късната дата на изписване, малките размери на портрета, 
маргиналното му разположение и стиловите характеристики провокират мисълта, че той трябва да е самос-
тоятелна работа на сина на Димитър – Зафир, работил освен това и ктиторския портрет на Йоан Матеович от 
преддверието на параклиса „Св. Архангели“. 

Етапите на изписване и атрибуцията на стенописите сочат красноречиво, че иконографската програма е 
била предварително съставена. След изписването на параклисите и олтара на църквата, които имат самосто-
ятелни програми, стенописите в наоса са работени по отделни пространства, в които предварително е било 
ясно какви сюжети ще бъдат включени. Това е дало възможност на Димитър и Захарий Христови да рабо-
тят „на парче“, без да следват посоката изток–запад. Хронологията на изписване пък показва, че те не само 
не са си пречили, но и почти постоянно са били отдалечени един от друг. Крайният ефект е впечатляващ и 

2074 Василиев, А. Ктиторски портрети, 126–127.
2075 Иванова, Б. Приносът, 10.
2076 Вж. частта за заключителните работи на Захарий Зограф в църквата.
2077 Иванова, Б. Приносът, 10.
2078 Мавродинов, Н. Изкуството, 209. Същото и у Янев, Я. Рилският, 147–148.

172. Ктиторски портрет на Тодор Доган и жена му Теодора. 
Захарий Зограф. 1844

173. Ктиторски портрет на самоковския митрополит Йеремия. 
Захарий Зограф. 1844
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свидетелства, че разпределянето на пространствата, в които работи всеки от тях, е било абсолютно прециз-
но обмислено. В „граничните територии“, или с други думи, там, където се е засичала тяхната работата, се 
забелязва опит да се постигне единно стилово звучене. Но то не достига по-далеч от общи цветови гами и 
сходна тоналност на изображенията, дължащи се на еднаквите бои и близките нюанси на цветовете, използ-
вани от двамата в тези случаи. Това ясно показва, че стиловото съзвучие е намерено с прекомерно усилие, 
защото и двамата братя неведнъж отбелязват професионалните различия помежду си, а и повече никога не 
работят заедно след рилската църква. Но по отношение на тематиката в тези пространства, преминаването от 
единия към другия зограф е абсолютно безпроблемно и дори включва примери, в които двамата изобразяват 
различни епизоди от една и съща тема. Такъв пример е цикълът по Чудесата и Деянията на Христос, чиито 
сюжети, включени в арката над северната певница, са изписани от Димитър Христов още през 1842 г., а брат 
му Захарий довършва развитието на темата в напречния свод между първия и втория голям купол чак през 
1844 г., без да повтаря сцени, а следвайки напътствията на ерминията на Дионисий. 

Етапите на изписване на отделните пространства са зависели и от други фактори. Хронологичните несъ-
ответствия между завършването на стенописите в някое пространство, парите, платени на зографа, и вре-
мето, когато е направено ктиторското дарение, не позволяват да се изведе на преден план някой от тези фак-
тори, тъй като има разнообразни примери, в които всеки от тях е бил водещ2079. Като че ли най-важен обаче 
е бил един факт от съвсем друг характер. Тъй като след освещаването ѝ през 1838 г. и по време на цялото 
изобразяване на църквата в нея е извършвано богослужение, преимущество при изписването са имали тези 
места, които са пряко обвързани с ритуалите, извършвани там. Във връзка с тях е било необходимо някои 
пространства да бъдат готови в най-скоро време, за да се използват за належащите богослужебни нужди. 
По-ранното изписване на олтара, който е най-важната ритуална част от всеки православен храм, е напълно 
традиционно, но тук трябва да се припомни и примерът с ритуала по изнасянето на чудотворната икона 
реликвиар на Велик водосвет, във връзка с който са били изписани с предимство някои пространства в църк-
вата. Несъмнено тази особеност може да бъде обяснена не с желанията и предпочитанията на ктиторите, а с 
практическите необходимости на манастира, който се е нуждаел от новата църква, за да може да извършва не 
само редовно, но и пълноценно богослужение в нея, включващо специфичните манастирски ритуали, с което 
да се привлекат многобройните поклонници и да се попълни манастирската каса, съществено „олекнала“ от 
огромните разходи, свързани със строежа. Доколко обаче монашеското братство като поръчител на стено-
писите е влияело върху съставянето на стенописната програма и какъв е приносът на зографите в нея, ще се 
види нататък. За да се стигне до адекватни отговори на тези въпроси, е необходимо първо да се анализират 
архитектурните и ритуалните предпоставки, които са определили спецификата на съставяне на стенописната 
програма.

2079 Показателно е например, че ктиторските приходи на манастира в първите години на работа не са достатъчни. Така за 1839–1840 г. те са 
14 642 гроша от църквата, а за 1843–1844 г. са 11 785 гроша. Вж. Манастирска кондика, л. 25, с. 53; л. 32, с. 67. По-същото време в писмо от 
йеромонах Макарий до игумена Памфилий от 10.09.1840 се говори за парични затруднения на манастира. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 402. Логични 
са и призивите към поклонниците от тогава. Но същевременно от 1842 г. нататък общият приход на манастира се увеличава непрекъснато, както 
сочат данните в един епитропски тефтер, където за 1842 г. те са 173 341, а за 1843 г. вече цели 209 527 гроша. АРМ, а.е. 3244, л. 6а. Това би могло 
да обясни защо зографите са получили повечето от парите си едва през 1846–1847 г.

174. Ктиторски портрети на чорбаджи Вълко и жена 
му Рада. Димитър Христов. 1840

175. Ктиторски портрети на дядо Яне и баба Стефана. Димитър Христов. 1841
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VІ. ИКОНОГРАФСКА ПРОГРАМА

1. Архитектурни, функционални и художествени предпоставки за създаване на 
иконографската програма на стенописите

Рилският манастир винаги е поддържал тесни връзки с монашеската република на Света гора2080. Сред 
тях са безспорно документирани отношенията му с манастирите Пантелеймон, Зограф, Хилендар и Ксено-
фонт2081. В края на ХVIII и началото на ХIХ в. тези контакти зачестяват и стават далеч по-разнообразни2082. 
Между двата религиозни центъра се движат непрекъснато поклонници2083 и се пренасят ръкописи, книги, 
щампи, култови предмети и украшения2084. Силно развитата и непрекъснато усъвършенствана институция 

2080 Смята се, че началото на тези връзки датира от времето на възобновяване на манастира в средата на ХV в., макар те да датират по-вероятно 
още от времето на Хрельо. Вж. Климент Рилец. Рилският манастир и Света гора, 36.
2081 Успенский, П. Второе путешествiе, 156; Сава Хиландарец. Историjа, 147; Иванов, Й. Български старини, 252, 267; Дуйчев, И. Рилският, 
283–285; Дылевский, Н. Договор, 81–98; Дилевски, Н. Великата лавра, 37–38; Томова, Е. Към историята, 32–44; Гергова, И. Рилският мана-
стир и Хилендар, 467–475. Рилският манастир има и косвена, но важна връзка с Ксенофонт от началото на ХІХ в. чрез митрополит Филотей, 
който след напускането на Самоков отива в Ксенофонт и става ктитор на тамошния католикон. Успенский, П. Второе путешествiе, 39–40.
2082 Дуйчев, И. Рилският, 283–284.
2083 През всичките години на строежа и изписването на църквата в кондиката са записвани суми, дарени от „светогорци“, като тук се имат предвид 
поклонници от различни селища, които на връщане от Света гора посещават Рилския манастир. Манастирска кондика, на много места.
2084 Ихчиев, Д. Турските, 754–755; Спространов, Е. Материали, 44–45; Цанков, С. Нови данни, 18–25; Климент Рилец. Рилският манастир и Све-
та гора, 43; Райков, Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи, на повече места; Бърлиева, С. Гръцките ръкописи, 228; Генова, Е. Култът 
към мощите, 38; Генова, Е. Църковните приложни изкуства, на повече места.

176. Ктиторски портрет на Лулчо Стефляк и жена му Гена. 
Димитър Христов. 1844

177. Ктиторски портрет на Петко Доган и жена му. Димитър 
Христов. 1844
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на поклонническите пътешествия до Света гора става модел за методите на привличане на поклонници и в 
Рилския манастир. Появата на първите риломанастирски щампи в края на ХVІІІ в., използването на метосите 
за поклонническите пътувания, непрекъснатото строителство и изписване на църкви в манастира са само 
най-видимите страни на тези заимствания, чиято крайна цел е увеличаване на популярността и даренията. В 
областта на художествените изяви също не липсват примери за по-тесни връзки, тъй като в манастира са за-
пазени и множество икони от светогорски иконописци2085, а в архитектурните решения недвусмислено личи 
светогорското влияние. Така на практика докъм 30-те години на ХIХ в. Рилският манастир следва примера на 
светогорските обители и ги ползва като образец не само за спазване и съхранение на монашеската духовна 
традиция, но и като естетически и художествен вкус. 

Някъде около това време настъпва промяна в положението на манастира. В периода между строежа на 
новите сгради през 1816–1819 г. и появата на новия католикон през 1834–1837 г. манастирът се превръща в 
най-важния духовен и културен център за българите. Развитието на този процес е паралелно с отслабването 
на влиянието на атонските манастири в земите с българско население. В 1821 г. много от светогорските оби-
тели са ограбени и разрушени, вследствие на което интересът към тях намалява2086. Те остават недостъпни 
до 1830 г., когато приключва окупацията на полуострова, а това, естествено, води до изместване на култовото 
внимание оттам. Пренасочването на част от него в посока на Рилския манастир е засвидетелствано в изво-
рите от периода, които показват, че поклонническите пътища са претърпели промяна. През 40-те години на 
века манастирът все по-рядко посреща поклонници, минали първо през Света гора, и все по-често изпраща 
такива натам. Например в писмо от манастира Зограф до рилските монаси от 3.04.1841 се споменава, че там 
са дошли поклонници, които преди това са били в Рила и които след това са „изпратени“ до светогорския 

2085 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 103.
2086 Радкова, Р. Рилският, 58, 115. За окупацията на Света гора вж. Μαμαλάκης, Ι. Η επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821. – In: Η συμμετοχή των 
Αγιορειτών και ο δόλος του Εμμ. Παππά. Εν Θεσσαλονίκη, 1962; 150 години от Гръцкото въстание (1821–1828). С., 1973.

178. Ктиторски портрет на Лазар Арсениевич. Зафир (Станислав Доспевски). 1847
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179. Ктиторски портрет на Йоан Матеович от параклиса „Св. Архангели“. 
Зафир (Станислав Доспевски). 1845

180. Подготвителна рисунка за портрета на Йоан Матеович. 
НХГ. Зафир (Станислав Доспевски)

манастир, за което тамошните монаси дори благодарят на рилските2087. Това не е изолиран случай, а подобно 
„ходатайство“ е рядко срещано в по-ранно време2088.

Въпреки своето ново положение и отслабването на общия интерес към Атон монасите от Рила не променят 
отношението си към светогорските обители. Но се появява един нов нюанс в техния светоглед – манастирът 
им да се съревновава и дори ако може да надмине в някои аспекти атонските манастири. От Неофит Рилски 
разбираме, че този стремеж има преди всичко художествени измерения и не засяга богослужението, защото 
той е категоричен, че „всичките обреди и чинове, вътрешни и външни, които съдържат древните светогорски 
манастири, съдържа и той, Рилският манастир, точно във всичко“, тъй като „много братя са ходили там и в 
древно време, и сега, за да пренесат целия светогорски устав и църковни обичай“2089. Затова и промените не 
се отнасят към манастирското устройство, а вътрешният ред продължава да следва общите положения на 
светогорския устав2090. Заимствани са редица понятия, характерни за монашеската република. Такива са, по 
думите на С. Бобчев, някои „технически“ названия като „архондарици, магери, канаския, парусия, мертикон 
(порция вино)“ и др.2091 По техен образец са организирани метосите, посрещани са гостите и са строени 

2087 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1019. 
2088 За други примери вж. Климент Рилец. Рилският манастир и Света гора, 39; ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1020. 
2089 Неофит Рылец. Описание, 125. През 1850 г. манастирът е имал намерение да отпечата в Русия своя „Устав“ чрез съдействието на пратеника си 
там Стефан Ковачевич. Но тъй като той проваля мисията, не се осъществява и това намерение. Минкова, Л. Осип М. Бодянски, 137–138.
2090 Това е изрично посочено в писмо от 1852 г. до Н. Палаузов. НБКМ, БИА, ф. 65, а.е. ІІА 5106. Това би трябвало да означава, че в манастира се 
е служило по Йерусалимския устав, тъй като по него се извършва богослужението и на Света гора. Ковачев, М. Българско монашество, 106. Вж. 
и Святогорский устав церковного последования. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002.
2091 Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 725, 734, бел. 19.
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жилищните сгради2092. И най-важното – по светогорски модел се извършват службите в манастира2093. Дори 
нещо повече, следването на светогорските правила в Рилския манастир се актуализира непрестанно спрямо 
съвременните им промени в монашеската република, както показват някои извори2094. 

Логично е при такава обвързаност, когато в Рилския манастир се строи нов католикон, той да е ако не из-
цяло, то поне в основните си части сходен със светогорските примери. Това е необходимо най-малкото за да 
не се нарушат ритуалните пространства и обичайните порядки, спазвани в манастира. Затова е закономерно, 
че от изграждането на Хрельовата църква през ХIV в. в манастира е създадена традиция при строежа или 
преустройството на нова главна църква да бъдат използвани атонски архитектурни модели2095. Обаче новият 
католикон съдържа и някои архитектурно-композиционни решения, които не са напълно типични за свето-
горските манастири. 

През ХVIII и в началото на ХIХ в. на Света гора се разработват нови варианти в архитектурно-функцио-
налните решения на католиконите на манастирите и кириаконите на някои скитове. Макар да не могат да се 
обосноват като цялостна тенденция2096, тъй като промените засягат различни части от църковната сграда и 
не могат да бъдат пример за типология, тези нововъведения са съществени и заслужават особено внимание. 
Според Н. Мушанов обща практика сред католиконите представляват въвеждането на атонското простран-
ствено тектонично ядро от наоса в пронаоса и настъпилите промени във вписването на конхите на странич-
ните рамена на кръста2097. В примерите, които посочва авторът – католиконите на манастирите Зограф, Вели-
ката лавра, „Св. Пантелеймон“, „Св. Павел“ и късният вариант в манастира Костамонит от 1860–1867 г., това 
е единственият общ белег. Главните църкви на Зограф2098 и „Св. Пантелеймон“2099 са строени без странични 
параклиси, като разпределението на пространствата в интериора все още е пряко свързано със средновеков-

2092 Радкова, Р. Рилският, 23.
2093 Неофит Рылец. Описание, на много места; Методиева, Л. Агапий Рылский, 261; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 618; Иванов, С. Зимна разход-
ка, 70–72. Според Климент Рилец светогорският типик е въведен при възобновяването на манастира в средата на ХV в. Климент Рилец. Принос, 
206. Една приписка от 1750 г. от Печкия патриарх Арсений обаче свидетелства, че той е наредил да се въведе светогорският ред в манастира и да 
се промени предишният обичай – вечернята да бъде след вечерята на трапезата. Вж. Стоjановић, Љ. Стари српски. V, 103.
2094 Например в манастирската костница се извършва литургия в събота. Неофит Рылец. Описание, 89. Това е в съответствие със светогорската 
практика, наложена след разгорещените спорове на Света гора за предпочитанието на съботното поменаване над умрелите пред неделното, во-
дени между 1770–1809 г. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 127.
2095 По въпроса вж. Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 75–92.
2096 Както смята Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 77–79, който говори за атонска църковно-строителна школа.
2097 Пак там, 78.
2098 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 56–93.
2099 Целият манастир е строен наново в 1812 г. с иждивението на молдовския княз Калимах. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 87.

181. Схема на изписването на пространствата в рилския католикон по пространствата, работени от зографите
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ните традиции, тъй като наосът и литийният притвор и в двата случая са отделени от масивна стена, в която 
са пробити три входа. Великата лавра пък е само преустроявана, и то с основната цел да се разшири прос-
транството на вътрешния притвор2100. Католиконът на „Св. Павел“ е строен между 1839 и 1845 г.2101 и следо-
вателно хронологично не може да бъде паралел за главната църква на Рилския манастир, макар че е сходен в 
много отношения с нея2102. Освен това, независимо от важността на това нововъведение за архитектониката 
на църквата, то не е от съществена значимост за нейната функционалност. Затова функционалните промени 
трябва да се търсят другаде.

Сред двадесетте светогорски католикона единствено тези в Зограф, Есфигмен, Ксенофонт, „Св. 
Пантелеймон“ и „Св. Павел“ са строени в този период, без да следват напълно единни архитектурно-
композиционни принципи2103. Следователно типологичните белези на новите функционални решения трябва 
да се намират сред големия брой църкви, които се преустрояват тогава. Най-често срещаната и съществена 
новост сред всички примери е въвеждането на пространството „лити“ във вътрешността на църквата2104. 
Практикуваният метод изисква да се премахне стената между двата вътрешни притвора, за да се създаде 
по-широко пронаосно пространство, като се запази стената, отделяща го от наоса. Макар че първият пример 
за въвеждане на „лити“ като отделно конструктивно пространство е още през ХIV в. в хилендарския като-
ликон, масовото му разпространение започва едва от ХVI в. нататък, като е най-интензивно от края на ХVIII 
до средата на ХIХ в.2105 Нарастването на примерите в късния период се дължи предимно на новите социал-
ни нужди и съпътстващите ги промени във функцията на богослужението. Те пък са свързани не толкова с 
някакви изменения в ритуала, колкото с промяната в общественото значение на манастирите и желанието 
поклонниците да се приобщят по-пълно към ритуалите в църквата. Във втората половина на ХVIII в. свето-
горските манастири са най-популярният православен център на Балканите. По това време там се строи уси-
лено, появяват се нови църкви и параклиси, разширяват се манастирските крила и трапезарии. Тези промени 
са вследствие на увеличения брой на поклонниците и непрекъснатото им движение от манастир в манастир. 
Техните дарения и порасналите в резултат на това икономически възможности на монашеските братства са 
в основата на новия възход на светогорските обители, а оттам и на идеята и практическата възможност в 
католиконите им да бъдат осъществени тези пространствени изменения. 

По същото време в Рилския манастир все още не се забелязва нужда, а и възможност за промени. Но мал-
ко по-късно, в края на века, вече се налага старата Хрельова църква да бъде обновена и разширена. Преди 
1794 г.2106 към църквата, състояща се от наос и притвор, се прибавя втори вътрешен притвор, от двете страни 
на който са разположени параклиси, а от запад – външна галерия2107. Разпределението на пространствата в 
църквата обаче остава средновековно, тъй като всички отделения са били разделени със стени. В 30-те – 40-
те години на ХIХ в., когато манастирът постепенно е изместил като популярност светогорските и вече се е 
превърнал в най-посещаваното духовно средище за българите, той се оказва тесен, а църквата му – функцио-
нално остаряла за броя на поклонниците, чието присъствие пречи дори на изпълнението на ритуалите2108. Из-

2100 Mylonas, P. Le plan initial du catholicon de la Grande-Lavra au Mont Athos et la genèse de type du catholicon athonite. – CA, 32 (1984), 89–112; вж. 
също Steppan, Th. Die Athos – Lavra. Und der trikonchale Kuppelnaosin der byzantinischen Architektur. München, 1995.
2101 Сава Хиландарец. Света гора, 281; Hasluck, F. Athos, 188; Steppan, Th. Die Athos – Lavra, 152; Millet, G., J. Pargoire, L. Petit. Recueil, 143–145. 
Според Суботић, Г. Обнова манастира светог Павла у ХІV веку. – ЗРВИ, ХХІІ, 1983, 210, в средата на ХІХ в. монасите са разрушили до основи 
старата църква и са изградили нова, посветена на „Сретение Христово“, с цел да се върне старото посвещение на храма. Подробно вж. и тук в 
главата за архитектурния произход на рилския католикон. 
2102 Мушанов, Н. Традиция и новаторство, 80, 83, 87.
2103 Примерите за нов католикон са Зограф (1800/1–1803); Есфигмен (1806/8–1810/11) – даже според Сава Хилендарец църквата е завършена 
едва в 1841 г. Вж. Сава Хиландарец. Света гора, 171; Ксенофонт (1819–1836); „Св. Пантелеймон“ (1812–1814) и „Св. Павел“ (1817/39–1844/5). 
Годините са дадени на базата на различните мнения. Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 88–89; Успенский, П. Первое путе-
шествiе, ч. І, отд. І, 89; Успенский, П. Второе путешествiе, 39; Mylonas, P. L'Architecture monastique du Mont Athos. – In: Le Мillénaire du Mont 
Athos. Études et Mélanges. II, Chevetogne, 1965, 229–246. 
2104 Във византийската манастирска архитектура терминът „лити“ обозначава широкото пространство, което заема мястото на вътрешния 
нартекс. Според П. Милонас понятието има атонски произход, макар че не се среща в средновековните светогорски текстове. Негръцката научна 
литература използва термина „широк нартекс“. Милонас, П. Заметки об архитектуре Афона, 8, 72, бел. 4.
2105 Някои примери за въвеждане на „лити“ в атонските паметници от ХVI в. нататък, с изключение на Хилендар, са: Ксенофонт (1564), Став-
роникита (след 1546, до или в 1628), Каракал (1714), Кутлумуш (до 1744), Великата лавра (1814), Дионисиат (след 1840), Пантократор (1847), а 
също така в кириаконите на скитовете, като например ватопедския „Св. Димитър“ (1796), „Св. Анна“ (1804), „Св. Троица“ в Кавсокаливия (1804)  
и „Благовещение“ към Ксенофонт (1901). Милонас, П. Заметки об архитектуре Афона, 23–24. „Лити“ е въведено и в новопостроения „Св. Пан-
телеймон“. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 89.
2106 Вж. главата за архитектурата на рилския католикон.
2107 Неофит Рылец. Описание, 24.
2108 Пак там, 48.
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ворите от онова време са изключително красноречиви по въпроса и потвърждават, че старата църква е била 
тясна, особено когато в манастира е имало поклонници2109. За какви огромни мащаби на поклонничество 
става въпрос личи пък от сведенията на К. Иречек, който посочва, че на празници там се събирали до 2500 
поклонници, а непосредствено след Руско-турската война, когато настъпили дълбок мир и нечута сигурност, 
отведнъж надошли 6000 души със същия брой коне2110. 

Изправени пред подобен проблем, рилските монаси са имали конкретен пример за решението му няколко 
десетилетия по-рано на Атон, чиито архитектурни модели винаги са представлявали връх на православната 
естетика за консервативно настроените монаси от Рилския манастир. Това е преди всичко прилагането на 
пространството „лити“, разширяващо интериора на храма и даващо възможност да присъстват на ритуалите 
по-голям брой миряни. „Лити“ е особено подходящо, когато от разширение се нуждае храм с два вътрешни 
притвора, какъвто е старият католикон в Рилския манастир. Обаче рилските монаси решават проблема по-
радикално. Те свързват наоса и вътрешните притвори в едно помещение, което не е разделено със стени. 
Изворите от онова време потвърждават, че това решение е напълно осъзнато и търсено и се различава от 
светогорските католикони. Например в едно описание на манастира изрично е споменато, че главната причина 
за нуждата от нова църква е била тя да е по-голяма и „отворена отвътре, без прегради, каквито е имало в 
старата“2111. Липсата на тези „прегради“ между отделните части на църквата е отбелязано като факт, който 
различава църквата от светогорските и през 1864 г. в друго манастирско описание от Янко х. Агапиев2112. На 
какво се дължи обаче това решение? 

Новият католикон на Рилския манастир е замислян като място, където ще се обединят религиозният и 
светският живот. Обичаен за времето, този процес има по-особен акцент в случая. За разлика от атонските 
обители, където изпълнението на някои ритуали също е съобразено с поклонниците, в Рилския манастир 
такива служения са достъпни за всички миряни, без разлика на пол и възраст, което оказва съществен принос 
в нарастването на популярността на манастира през ХIХ в. Затова, опредметявайки духа на времето, новият 
католикон е трябвало да се превърне в обществена манастирска църква, която да се съобрази с увеличения 
брой на поклонниците, чиито дарения са основната материална поддръжка на обителта. Тази цел води до 
някои нови функционални изисквания към богослужението, които си поставят самите монаси. Службите, 
извършвани в манастирската църква, е трябвало да бъдат достъпни за миряните. Задължително е било 
въпреки увеличения им брой те да могат да следят ритуалите и да участват в тях. Именно това изискване 
довежда и до създаването на едно цялостно интериорно пространство в рилската църква, в което наосът 
и притворът не са разграничени от стени. По този начин вътрешността на църквата е не само удължена, 
но е визуално достъпна за всички присъстващи на службите. Както отбелязва Неофит Рилски, „внутри“ 
църквата е „неразделена папертями... за да можатъ всичките вмещени въ нея человеци да гледатъ и да слушат 
равно совершаемото богослужение“2113. Чрез това опростено и същевременно изключително функционално 
нововъведение се решават едновременно социалните и богослужебните проблеми в манастира. Как практи-
чески се осъществява това? 

Православното богослужение се определя от типик, който регулира службите и определя местата, в които 
те ще се извършват. По принцип в източнохристиянския храм мястото, където ще се четат службите, се опре-
деля не от тях, а от дните, в които се извършва службата. В зависимост от това дали дните са празнични, или 
обикновени, обаче някоя служба може да отпадне или да се извършва на друго място2114. Затова притворът 
на манастирския храм е препоръчително да бъде по-голям, тъй като манастирското правило изисква там да 
се изпълняват някои богослужения като ІХ час, повечерие и т.н., за които е необходимо монасите да имат 
свобода на движение при изпълнението на ритуалите. Дори само един пример би показал колко по-функ-
ционално действащ при този характер на православното богослужение е вариантът на сливане между наоса 
и пронаоса. Службата на I час е типично манастирско богослужение, което се извършва в празнични дни 
след отпуста на утрената в притвора2115. В обикновените дни, т.е. в дните, когато няма Христов, Богородичен 

2109 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1605; Неофит Рылец. Описание, 47–48.
2110 Иречек, К. Пътувания, 710. Според Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ, 628, дори е имало празници, на които в манастира са се събирали по 
10 000 души.
2111 НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
2112 Методиева, Л. Агапий Рылский, 249.
2113 Неофит Рылец. Описание, 48; НБКМ, БИА, ф. 54, ІІА 6198, л. 34.
2114 Чифлянов, Б. Литургика, 52–53.
2115 Пак там, 35.
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или храмов празник, службата на първия час се извършва в наоса, като последна част от утрената, т.е. слято 
с нея2116, практика, която е следвана и в Рилския манастир2117. По този начин променят местата си в храма 
в зависимост от деня на извършване редица от службите, съставящи денонощния кръг на богослужението. 
Без да е нужно те да бъдат изброявани, може да се каже, че когато подобна служба се извършва в храм без 
вътрешни стени, то тя ще е достъпна за всички миряни по всяко време, а иначе в празнични дни би излязла в 
отделения със стена притвор, изолирайки богомолците, присъствали на утрената, т.е. стоящи вътре в наоса, и 
обратно – би се „скрила“ в обикновени дни в наоса, като няма да може да бъде видяна от тези, които поради 
липса на място и визуална връзка са останали в притвора. Затова премахването на вътрешните стени има за 
цел да „поправи“ всички богослужебни неуредици, възникнали от масовото присъствие на поклонниците 
и последвалата необходимост службата да се направи видима за всички тях по всяко време, независимо от 
деня на богослужението и неговите конкретни изисквания. При новото социално положение на манастира, 
когато на службите присъстват огромен брой миряни, обичайните изисквания на православното богослуже-
ние, предвиждащо движение на свещенослужителите из целия храм по време на изпълнение на ритуалите, 
както и необходимостта миряните непрекъснато да могат да следят тези движения, вече не могат да бъдат 
задоволени от старата, макар и разширена средновековна архитектура на Хрельовата църква, защото тя е 
поделена на ясно разграничени и структурирани пространства – наос, вътрешен и външен притвор, разгра-
ничени със стени. Затова в старата църква по думите на Неофит Рилски само тези, които „предвареха да се 
вместятъ в певницата (и то колцина!)“, са можели да участват в богослужението, „а другите, които се наме-
руваха въ последните две отделения... они стоеха тамо като затворени и осуждени, като не можеха нищо нито 
да видятъ, нито да чуятъ от правилото церковно“2118.

Обаче вследствие на сливането на пространствата в интериора възниква един важен проблем, свързан 
с взаимодействието между архитектурата, ритуала и стенописите в католикона на Рилския манастир. При 
този архитектурен вариант вътрешността на църквата придобива цялостна, обобщена форма от типа на зала. 
В тази „зала“, която е фактически нова, непозната и ритуално неотработена все още архитектурна среда, 
богослужението е първият белег, който ще трябва да разграничи и да определи отделните части на църковния 
интериор. Решаването на тази задача е задължително отново поради характера на източноправославното 
богослужение. То изисква ясна структурираност на пространствата в храма, която да отговори на 
необходимостта богослужението да се изпълнява в определени дни в точно определени пространства на 
храма. Например споменатата вече служба на I час, която в празнични дни трябва се извършва в притвора, 
а в обикновени – в наоса. Ако това се отнесе към случая с рилския католикон, то става ясно, че липсата 
на конструктивно разграничен притвор там би затруднило определянето на мястото, където трябва да се 
извърши службата на І час в празнични дни, или с други думи, когато тя не се извършва в наоса. Главно заради 
причини от такъв богослужебен характер е било нужно да се осъществи наново връзката между ритуала и 
архитектурата, която да уточни отделните пространства в храма чрез богослужебната им символика.

По принцип подобна връзка между ритуала и архитектурата съществува още от най-ранни времена и води 
до опити да се регламентира символичното тълкуване на архитектурните форми2119. Върху това тълкуване 
още от ХI–ХII в. оказва влияние и разбирането на съставителя на стенописната програма за символиката на 
отделните пространства в храма2120. Подобни примери от историята на църковния храм, достигнали до днес 
чрез изворите, са доста редки, но в случая има сигурно историческо сведение от Неофит Рилски. За него се 
знае, че е познавал богослужението в тънкости и дори в последните години на живота си редовно е ходил на 
служба в църквата, където е сядал на трона до Хрельовия и е следял църковното правило, като е бил много 
строг и винаги е поправял четеца, ако е грешал нещо2121. В своето описание на манастира Неофит говори за 
пространствата в обобщения наос, като ги нарича непрекъснато с богослужебните им имена – ПЕВНИЦА, 
ПОЛУНОЩНИЦА, ПОВЕЧЕРИЕ, отговарящи на наоса, вътрешния и външния притвор, съществували в пре-
устроената Хрельова църква2122. Произходът на тези богослужебни наименования е атонски и традиционно 

2116 Вениамин. Новая Скрижаль: обьяснение о церкви, литургии и о всях службах и утварях  церковных. Спб., 1891, 144. 
2117 Климент Рилец. Обитателите, 17; Jиречек, К. Историjа срба, І, 273.
2118 Неофит Рылец. Описание, 48.
2119 Бусеева. И. Литургические толкования. – Във: Восточнохристиянский храм. Литургия и искусство. Спб., 1994, 199; Вж. и Altripp, M., C. 
Nauerth. Architektur Und Liturgie: – In: Akten Des Kolloquiums Vom 25. Bis 27. Juli 2003 in Greifswald. Wiesbaden, 2006.
2120 Loerke, W. C. The Monumental Miniature. – In: The Place of Book Illumination in Byzantine Art. Vol. 1, Princeton, 1975, 94.
2121 Климент Рилец. Принос, кн. 6, 180.
2122 Неофит Рылец. Описание, 24, 48.
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се е използвал в монашеските среди. Например, описвайки хилендарската главна църква, Сава Хилендарец 
нарича по същия начин пространствата в католикона, които в случая обаче са отделени чрез стени. Според 
него външният притвор, строен от княз Лазар, е „повечерка“, вътрешният Милутинов притвор е „полуноћ-
ница“, а наосът е „певница“2123. Тези наименования са възникнали най-вероятно в резултат на традицията 
определени ритуали да се свързват с конкретни архитектурни пространства. Прилагането им в новата рилска 
църква е напълно подходящо, защото чрез тях е възможно пространството на наоса да се разпредели на от-
делни части по богослужебна функция. Така те могат да послужат за ритуалното „разкодиране“ на конструк-
тивно неразчленения интериор на храма. По подобен начин ги използва и Неофит Рилски, когато трябва да 
уточни отделенията в храма, съответстващи на разполагането на трите купола по надлъжната ос в наоса. 
В съответствие с това, Певницата заема най-източната част от наоса, непосредствено пред олтара. Според 
традицията там са се извършвали най-голям брой служби, от които главната е литургията2124. Полунощница-
та е средната част, от двете страни на която са разположени параклисите. Трудно е да се установят всички 
служби, извършвани в това богослужебно пространство на рилската църква. По принцип то би трябвало да 
се схваща като притвор, тъй като там е изпълнявана полунощната служба2125, на която е кръстено, а тя се 
изпълнява в притворната част на християнския храм2126. Такава функция е имало пространството и в стара-
та Хрельова църква2127. Но специфичното в новия католикон е, че освен полунощната служба в това прос-
транство са се изпълнявали литургията и часовете, особено по време на Страстната седмица2128, като двете 
служби имат допирни точки чрез темата за Възкресението на Христос. Важността на тази тема и фактът, 
че тя представлява кулминацията не само на литургичното действие, но и на православното богослужение 
изобщо, водят до надделяване на наосните над притворните функции на пространството, както ще се види и 
по-нататък. Повечерието обхваща най-западната част на наоса. Според изворите най-важната служба, коя-
то се извършва на това място в рилската главна църква, е последованието на повечерието2129, допълнено от 
деветия час2130. По принцип то се извършва винаги в притвора, а в случая няма указания за съществуването 
на някакви особености, както при Полунощницата. Затова може да се смята, че името на пространството 
и най-важната служба, изпълнявана в него, подчертават, че то трябва да се схваща като притвор, който не 
е архитектурно изразен. Още повече че подобни примери за използването на западната част на наоса като 
притвор са обичайни за манастирските църкви2131.

Тези наименования позволяват да се разбере не само как в Рилския манастир ритуалът осмисля и иден-
тифицира архитектурното пространство на наоса, поделяйки го на богослужебни части, но дават и рядката 
възможност да се проследи как при тези условия там е приложена традиционната концепция за разполага-
нето на стенописите в храма. След като ритуалът трябва да преразпредели интериора на църквата на Пев-
ница, Полунощница и Повечерие стенописите са длъжни да подпомогнат същата основна задача. А тя е чрез 
типичните за всяко отделение стенописни цикли и сцени да се визуализират главните теми на богослуже-
нието, да се направи тяхното съдържание достъпно и разбираемо за миряните и всъщност да се помогне за 
окончателното „разчитане“ на обобщеното архитектурно пространство. Така първо чрез ритуала, а после и 
чрез стенописите, е възможно да бъдат посочени на всеки мирянин местата, където се извършват отделните 
служби, а по това той вече би могъл да определи и своето място в църковния храм. В тази тясна симбиоза 
между архитектура, ритуал и стенопис става особено важна ролята на традицията при включването на оп-
ределени стенописни теми в конкретни богослужебни пространства. По-надолу ще се види как и точно чрез 
кои цикли тази традиция се използва в рилската църква, за да дешифрира пространствата в интериора, да ги 
преведе на стария, познат архитектурно-функционален език, или, с други думи, да посочи на участниците в 
богослужението чрез типичните наосни и притворни стенописни теми къде при новите архитектурни усло-
вия са наосът и притворът в храма.

Накрая е важно е да се види дали в изпълнението на посочените задачи стенописната програма е ориги-
нален продукт на съставителите ѝ в Рилския манастир, или е заимствала все пак основни идеи от Света гора. 

2123 Сава Хиландарец. Историjа манастира Хиландара, 86–87, 90, 97.  
2124 Неофит Рылец. Описание, 68–69, 119; Методиева, Л. Агапий Рылский, 261.
2125 Неофит Рылец. Описание, 118; Климент Рилец. Обитателите, 17.
2126 Чифлянов, Б. Литургика, 59.
2127 Неофит Рылец. Описание, 24.
2128 Пак там, 68; Методиева, Л. Агапий Рылский, 261.
2129 Климент Рилец. Обитателите, 18.
2130 Методиева, Л. Агапий Рылский, 261.
2131 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 64. 
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Отговорът на този въпрос преминава, разбира се, през атонските стенописни паметници от края на ХVIII и 
началото на ХIХ в. Имайки предвид „реставраторския“ маниер на обновяване на програмите в тях, едва ли 
може да се предполага, че новият архитектурен тип с включването на „лити“, прилаган там по това време, е 
съответно с напълно нова иконографска програма2132. Примерите, където се прилага този архитектурен тип, 
сочат, че той е използван главно за преустройства, а не за нови строежи. Както вече се отбеляза, преустроени 
са католиконът на Великата лавра (завършен 1814)2133, Дионисиат (след 1840), Пантократор (1847), а ново-
изградени на Атон са католиконите на манастира Зограф (1800/1–1803), Есфигмен (1806–1810), „Св. Панте-
леймон“ (1814), „Св. Павел“ (1839–1845)2134. Новият католикон в Ксенофонт пък е строен между 1819–1836 г.  
и има някои общи черти с рилския, но не е изписан до 1858 г., когато е бил посетен от П. Успенский2135. В съ-
щия период се преизписват и много храмове, в които не се правят архитектурни преустройства. Такъв е при-
мерът с хилендарския католикон, чиято живопис е „освежена с нови бои“ през 1803–1804 г. от братята Ве-
ниамин и Захарий от Галатиста2136. Въпреки някои малки изменения, добавки, грешки и новото изписване на 
част от притвора на княз Лазар2137 като цяло те запазват старата стенописна програма в църквата от 1321 г.2138,  
като повтарят дори иконографските схеми на сцените, а на места оставят и старата живопис2139. Тази про-
грама обаче се различава принципно от рилската, тъй като следва традициите за изписване на кръстокупол-

2132 Подробно у Dawkins, R. The Arrangement of Wall Paintings in the Monastery Churches of Mount Athos, 93–105.
2133 В 1814 г. са направени открит нартекс и литиен притвор с иждивението на Антим Карпениски и проигумен Макарий Критски, монаси от 
Лаврата. При това преустройство са унищожени келийната църква на св. Атанасий, посветена на петте критски мъченици, библиотеката му и 
неговата келия. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 190; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου στο Άγιον Όρος. 
Εικονογραφημένος οδηγός, προσκυνητάριον. Έκδοσις Μεγίστης Λαύρας, 1988; Steppan, Th. Die Athos – Lavra.
2134 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 89.
2135 Успенский, П. Второе путешествiе, 39–40.
2136 Сава Хиландарец. Историjа, 91–92; Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 26, 28; За зографите вж. Παπάγγελος, Ι. Περί των 
Γαλατσιανών ζωγράφων του Αγίου Όρους. – In:  Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη 18ος – 20ος αι., Θεσσαλονίκη, 1998, 253–294.
2137 Сава Хиландарец. Историjа, 87.
2138 Марковић, М., У. Хостетер. Прилог хронологиjе, 201–221 – с преглед на мненията за датирането на стенописите. Според авторите католиконът 
е изграден в периода 1299–1306 или по-вероятно в 1311–1316.
2139 В югозападния ъгъл на наоса фреските не са били преизписани. В олтара е добавена композицията „Свише пророци“. Погрешно означен е 
например един от архиереите като Теодосий. Подробно вж. Марковић, М. Првобитни живопис главне манастирске цркве. – В: Манастир Хи-
ландар. Београд, 1998, 221–242. Вж. също Богдановић, Д., В. Ђурић, Д. Медаковић. Хиландар. Београд, 1978; Марковић, М., У. Хостетер. Прилог 
хронологиjе, 201–221; Петковић, С. Хиландар. Београд, 1999. За датирането на стенописите от ХІV в. Тодић, Б. Фреска св. Никодима из Хиландара 
и проблем датирања сликарства католикона. – ЗЛУ, 21 (1985), 91–103.

182. Разположение на богослужебните пространства в рилската главна църква

ПЕВНИЦА ПОЛУНОЩНИЦА ПОВЕЧЕРИЕ 
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ните църкви от първите десетилетия на ХІV в.2140, при която се среща разпределяне на циклите по тяхната 
вертикална йерархия. В Хилендар има още няколко паметника от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., но те 
могат да дадат паралели единствено по отношение на някои нови теми, сюжети или иконографски решения, 
навлезли в българските стенописи, респективно в Рилския манастир от Света гора, тъй като не съответстват 
на рилската църква нито по архитектурно решение, нито по разнообразие и богатство на декоративната 
програма. Това са типикарницата на „Св. Сава“, изписана през 1806 г.2141 с ктиторството на дарители от 
Копривщица, Златица и Босна, параклисът „Св. 40 мъченици“ (1809), фасадата на артиката на трапезарията, 
чиято живопис е от 1810 г., и интересната програма в един параклис извън манастира, където през 1809 г. 
са илюстрирани изцелението на Йоан Дамаскин от Богородица и съдбата на Хилендарската Троеручица2142. 
Изключение от този списък прави параклисът „Св. Сава Сръбски“ в Хилендар, където присъстват тематич-
ни комбинации в стенописната програма, които принципно са сходни като идеи с тези в рилската църква, 
макар мащабът на двете църкви да е несъизмерим2143. Такъв пример е групирането в западната част на наоса 
на евангелски притчи с южнославянски светци, над които „бди“ Богородица, представена обаче със сцени 
от живота ѝ, а не с Богородичен Акатист, както е в Рила. В притвора на хилендарския параклис се срещат и 
Псалми Давидови заедно с апокрифното Ходене на Богородица по мъките и илюстрации към Апокалипсиса 
на Йоан Богослов, от които днес е запазена само една сцена2144. Разбира се, тези сходства, на които ще се 
отдели внимание в следващите части, не означават директно пренасяне на тематична програма, а са после-
дователни прояви на новия социален и исторически дух в стенописните програми от края на ХVІІІ в., чийто 
най-ярък представител през ХІХ в. ще бъде рилската главна църква. 

Ако се прегледат останалите светогорски католикони, ще се види, че за разлика от рилската църква те 
не са изписани последователно по пространства, нито са строени изцяло наново, а това принципно лишава 
стенописните им програми от предварителен общ замисъл в повечето случаи2145.

Католиконът на Дохиар, посветен на „Св. Архангели“, е преизписан в 1855 г., когато светогорският жи-
вописец Генадий подновява старата живопис от средата на ХVІ в., работена от критски зографи2146. Подобен 
е случаят и с католикона на Ивер, изписан от Марко йерей на границата между ХVІ и ХVІІ в. и преизписан 
отново през 1842 г.2147 През 1812 г. е преизписан параклисът „Св. Архангели“ отстрани на католикона2148, а 
през 1846 г. и другият, посветен на св. Никола. В първия параклис ктитори са проигумен Софроний и по-
клонник Георги от Казанлък2149. През 1815 г. българи от Котел дават средства за преизписване на параклиса 
„Св. Йоан Предтеча“ в Ивер, а живописта е дело на Захарий и Вениамин2150. В новоизградената църква на 
манастира „Св. Павел“ няма стенописи, а в манастира „Св. Пантелеймон“ е украсен само наосът2151. Ватопед 
има два параклиса към храма – „Св. Димитър“ от север, изписан през 1721 и 1791 г., и „Св. Никола“ от юг, 
изписан през 1780 г., като притворът датира от 1802 г.2152 Оригиналната живопис в църквата „Преображение 
Христово“ в манастира Кутлумуш е от ХVІ в., а е преизписвана в началото на ХVІІІ в. От 1744 г. датират 
стенописите от екзонартекса, а през 1773 г. към католикона е пристроен параклис „Богородица Застъпни-
ца“, изписан в същата година2153. Новият католикон „Благовещение Богородично“ в манастира Филотей е 
изграждан през 1746 г. Живописта в наоса е правена в 1752 г., в притвора е от 1765 г., а в северния параклис 

2140 Марковић, М. Првобитни живопис, 233.
2141 Според Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 146, тогава е изписана само нартиката на типикарницата.
2142 Сава Хиландарец. Историjа, 58, 65, 120–124 – тук и описание на програмите.
2143 За параклиса вж. Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару. Нови Сад, 2008, с по-старата литература.
2144 Сава Хиландарец. Историjа, 114–115; Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве, 52, 64, 67–69.
2145 Вж. общо Βλάχος, Κ. Η χερσόνησος του Αγίου Όρους και αι εν αυτή μοναί και οι μοναχοί πάλαι τε και νυν. Βόλος, 1903; Σμυρνάκης, Γ. To Άγιον 
Όρος. Αθήνα, 1903; Millet, G. Monuments de l’Athos. Les peintures de l’ Evangile. Paris, 1927; Fichtner, F. Die Wandmalerein der Athos-Kloster. Berlin, 
1931; Dawkins, R. The Arrangement, 93–105; Le Millénaire du Mont Athos. – Études et Mélanges. I–II, Chevetogne, 1963–1965; Huber, P. Athos. 
Leben. Glaube. Kunst. Zürich, 1969; Amand de Mendieta, Е. Mount Athos. Berlin, 1972; Πιομπίνος, Φ. Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821. Αθήνα, 1979; 
Δωροθέου Μοναχού. Το Άγιο Όρος. Μύηση στην Ιστορία του και τη Ζωή του. τ. Α΄– Β΄, Κατερίνη, 1986; Χατζηδάκης, Μ. Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση 
(1450–1830). τ. Α΄, Αθήνα, 1987; Χατζηδάκης, Μ., Ε. Δρακοπούλου. Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450–1830). τ. Β΄, Αθήνα, 1997; Κυριακούδης, 
Е. Η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος το 18ο αιώνα. – In: Θεσσαλονικέων Πόλις, τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη, 2001, 143–190; Христу, 
П. Света гора Атонска. Београд, 2004.
2146 Успенский, П. Второе путешествiе, 77.
2147 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 67, ч. І, отд. ІІ, 186. 
2148 Millet, G., J. Pargoire, L. Petit. Recueil, 81; Иванов, Й. Български старини, 278.
2149 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 186.
2150 Пак там, 193; Millet, G., J. Pargoire, L. Petit. Recueil, 86–87; Иванов, Й. Български старини, 278–279.
2151 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 90.
2152 The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. I–II, Athens, 1996.
2153 Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. τ. Α΄– Β΄, Αθήναι, 1995.
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е от 1776 г.2154 В Ксиропотам църквата е от 1761–1763 г., като средният кораб на наоса е изписан през 1783 г.  
от корчанските зографи Константин и Атанас2155. В Григориат стенописите са от 1779 г., от същото време, 
когато е строена и църквата след пожара, разрушил целия манастир. Това е може би единственият пример 
за цялостна програма в светогорски католикон от ХVІІІ в., а живописта е дело на Гавриил и Григорий от 
Костур2156, но и тук концепцията е различна от рилската. В Симонопетър католиконът „Рождество Христово“ 
е изписан през 1633 г.2157 В Дионисиат католиконът е строен през 1537–1547 г. По това време е изписан и 
наосът, докато нартексът е правен по-късно2158. Манастирът Пантократор притежава най-малкия светогорски 
католикон, където стенописите са от 1538 г., а към църквата са прибавени нартекс и екзонартекс през 1847 г., 
изписани по същото време2159. Католиконът в Каракал е строен в 1563 г. и изписан много по-късно – в 1716 г., 
като притворът датира от 1750 г., а екзонартексът – от 1768 г. В Ставроникита църквата е строена в 1527 г. и 
изписана от Теофан Критски в 1546 г.2160 Олтарът в църквата „Възнесение Христово“ в Есфигмен е изписан 
през 1811, а наосът – през 1817–1818 г. от зографите от Галатиста, докато нартексът е правен през 1841 г. от 
зографите от бившата група на Никифор и Митрофан2161. Много по-късна от рилската е живописта в църква-
та „Архидякон Стефан“ в манастира Констамонит, работена през 1860–1867 г.

Липсата на цялостни систематични замисли в декоративните програми на повечето светогорски паметни-
ци продължава и в много от по-малките църкви. Излишно е да се посочват параклисите поради техните раз-
мери и архитектурни решения, но и в кираконите на скитовете картината е почти същата. Църквата в скита 
„Св. Анна“ е строена през 1680 г., обновена и разширена през 1752 г. и изписана през 1757 г.2162 В иверския 
скит „Св. Йоан Предтеча“ работи Никифор „с дружината си“ през 1799 г.2163 Скитът „Св. Пантелеймон“ към 
Кутлумуш е строен през 1790 г., а скитът „Св. Димитър“ към Ватопед е обновен и изписан през 1755 и 1806 г.  
2154 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 320–321.
2155 Пак там, 346; Millet, G., J. Pargoire, L. Petit. Recueil, 183; Иванов, Й. Български старини, 279; Църквата е изгоряла през 1891 г.
2156 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 123; Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου. Οι τοιχογραφίες του Καθολικού. Άγιον Όρος, 1998, 37.
2157 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 139, 143; Simonopetra. Mount Athos. Athens, 1991.
2158 Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου. Η εν Αγίω Όρει Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Αθήναι, 1959; Καδάς, Σ. Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου: ιστορία 
– τέχνη – κειμήλα – προσκυνηματικός οδηγός. Άγιον Όρος, 1997.
2159 Τσιγαρίδας, Ευθ. Τοιχογραφίες και εικόνες της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους. – In: Μακεδονικά, 18 (1978), 181–206.
2160 Πατρινέλης, Χρ., Αγ. Καρακατσάνη, Μ. Θεοχάρη. Μονή Σταυρονικήτα. Ιστορία, Εικόνες, Χρυσοκεντήματα. Αθήναι, 1974.
2161 Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος. Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Άθήναι, 1973. За ателието на Никифор вж. Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική στο 
Άγιον Όρος. Το εργαστήριο των καρπενησιωτών ζωγράφων (1773–1890) (διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη, 2009, 77–78.
2162 Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης. Αθήναι, 1969.
2163 Βογιατζής, Σ. Το κυριακό της σκήτης Τιμίου Προδρόμου (Ιβήρων), 75–90.

183. Общ изглед на католикона в манастира Хилендар – интериор 184. Стенопис от купола на параклиса „Св. Сава Сръбски“ 
в манастира Хилендар. 1779
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В Кавсокаливия църквата е строена през 1765 г. и изписана в края на ХVІІІ в. В 1820 г. пък е изписан нар-
тексът от Митрофан2164. В Неа скити църквата датира от 1757 г., но параклисите към нея са от началото на 
ХХ в.

Излишно е да се изброяват още примери, тъй като всичко сочи, че т.нар. нов архитектурен тип, създаден в 
края на ХVIII и началото на ХIХ в. в Света гора, не води след себе си и нова стенописна програма най-малкото 
защото почти няма паметник, който да е изцяло изграден и изписан последователно, за да стане пример за 
нова иконографска програма. Като че ли единственото изключение от ХІХ в. тук се явява католиконът в 
Зографския манастир, който действително е строен изцяло наново, а и е изписан последователно между 
1812 и 1817 г.2165 от една и съща група зографи начело с Никифор2166. Тази стенописна програма, която на 
практика все още не е цялостно публикувана2167, не може да бъде пряк декоративен модел за рилската църква, 
тъй като освен разнообразните сюжетни разлики в живописта църквите се различават и в разпределението на 
архитектурните пространства. Разбира се, налице са и сходства в стенописните програми на двете църкви, 
които трябва да се отдадат на популярността на някои теми, станали типични за необароковите програми от 
ХVІІІ и ХІХ в. 

В заключение се оказва, че на практика не съществува нов паметник, чиято иконографска програма да 
може да бъде възприета в Рилския манастир и да бъде използвана при изписването на главната църква. Това 
налага изводът, че в рилската главна църква не са приложени конкретни варианти на стенописна програма от 
някой от атонските манастири, така, както не е повторен изцяло и някакъв конкретен атонски архитектурен 
модел, а по-скоро са възприети идеи, които се прилагат и преработват за собствено ползване. В съответствие 
с това архитектурният модел на главната църква в Рилския манастир не само е видоизменен от атонските 
спрямо местните предпочитания и традиции, но и в тази особена архитектурна среда е приложен оригинален 
замисъл за стенописна декорация, който да спомогне да се изразят идеите на съставителите ѝ. 

2164 За него Куюмджиев, А. Неизвестни, 57, където е грешно посочено, че е от с. Карпениси. Вж. Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ο μοναχός 
Μητροφάνης ο εκ Βιζύης της Θράκης. Προσέγγιση στo ζωγραφικό του έργο. – In: ΓΠ 823 (Ιούλιος-Αύγουστος 2008), 523–547; Μπονόβας, Ν. Όψιμη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική, 77.
2165 Семеен архив на Хаджитошеви, 112.
2166 Ιουστίνου Σιμωνοπετρίτου. Αγιορείτες χαλκογράφοι. – In: Μεταβυζαντινά Χαρακτικά. Θεσσαλονίκη, 1999, 59–72.
2167 Кратко описание на сцените у Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 107.

185. Стенопис от купола на католикона в манастира Григориат, 
Света гора. Григорий и Гавриил. 1779

186. Стенопис от купола на католикона в манастира 
Ставроникита. Теофан Критски. 1546
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187. Стенопис от купола на католикона в манастира Зограф. 
Никифор от Карпениси. 1812–1817

188. Стенопис от притвора на католикона в манастира Зограф. 
Митрофан от Виза. 1812–1817

2. Принципи на съставяне на иконографската програма

По принцип изборът на темите, съставящи всяка стенописна програма, е крайно разнообразен, защото 
подлежи на променливи влияния като волята на поръчителя, сюжетния репертоар на зографите, размерите 
на стенните плоскости, особеностите на местните ритуали и редица други фактори2168. В контекста на тази 
вариативност подборът на точно определени цикли и сцени в рилската църква е свързан преди всичко с иде-
ята стенописите да спомогнат за разграничаване на богослужебните пространства в интериора. Изборът на 
темите е зависел и от големината на храма и разширените площи, предназначени за изписване, както и от 
желанието на съставителите на програмата да изтъкнат универсалността на новата църква и своите енцик-
лопедични познания. За да бъде съобразена с тези предпоставки, стенописната програма в наоса е трябвало 
да съвмести две противоречащи си донякъде изисквания. Първо – не е било възможно тя да бъде особено 
специфична като състав, защото само чрез традиционни теми е можело да се обозначат ритуалните прос-
транства в храма. Така в Певницата и Полунощницата е трябвало да бъдат изобразени сюжети, подчерта-
ващи службите, които са извършвани в тях, а в Повечерието е трябвало да намерят място теми, характерни 
за притвора. В същото време големината на църквата неизбежно е изисквала по-разширена стенописна про-
грама, която освен това е трябвало да бъде и достатъчно разнообразна, за да отрази всички богослужебни 
и дидактични аспекти, изисквани от съставителите ѝ. Този стремеж е намерил своето осъществяване най-
вече в програмата на откритата галерия и страничните параклиси на църквата. Следователно особеностите 
на идейния замисъл на стенописите трябва да се търсят както в общия състав и избор на темите, така и в 
тяхното подреждане в пространството на храма, във връзките между отделните цикли и в съответствието 
им с ритуала. Затова представянето на стенописната програма в рилската църква всъщност ще трябва да 
включва всички аспекти – от нейния смисъл и функция до състава и подреждането на циклите. Встрани от 
този проблем остават иконографските особености на сцените и отделните образи, които по-рядко отразяват 
спецификата на замисъла, но пък дават нова информация за произхода и прилагането на предпочитаните от 
зографите модели, функциониращи по онова време.

Стенописната програма носи типичната за манастира, времето и характера на богослужението двой-
ственост. Насочена едновременно към миряните и към монашеския кръг, тя наподобява самото литургично 
действие, в което почти непрекъснато се извършва диалог между служещите и народа. Образният език на 
богословието разкрива двойната насоченост на програмата чрез двете основни идеи, свързани с понятието 
„Църква“. „Църквата“ се възприема от миряните като символ на тяхното странстване във времето, като оч-
акване на деня, в който ще се „възцари“ есхатологичното царство. За монасите същото понятие „Църква“ е 

2168 Hadermann-Misguich, L. Aspects de l'ambiguïté spatiale dans la peinture monumentale byzantine. – Зограф, 22 (1992), 5–11.
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всъщност тайнството на съществуването ѝ изобщо, явено във Възкресението на Христос и оттогава непре-
къснато припомняно в богослужението2169. Тези две разбирания за „Църква“ са основата на начина, по който 
е конструирана и програмата на стенописите в рилския католикон. На първото значение на понятието „Църк-
ва“, така както е разбирана тя от миряните, отговаря хоризонталното разпределение на сюжетите в храма, 
което условно може да се нарича „наративно“2170. Според това разпределение стенописните изображения се 
поместват в наоса по протежението изток – запад като общ разказ за живота и съдбата на Христос, предаден 
предимно по указанията, които дава ерминията на Дионисий от Фурна – образец, често използван в късната 
източноправославна художествена практика. Този разказ обхваща изцяло пространството на наоса без ол-
тара, чиято програма е обособена и не е прелюдия към останалата част на храма. Началото на Христовата 
история за спасяването на света може да се види в южната и северната певница на църквата, където са изо-
бразени събитията около раждането и общественото служение на Христос. По-нататък, в средата на храма, 
разказът продължава с кръстната смърт и възкръсването на Спасителя. Неговата земна история завършва в 
най-западната част на наоса, където са изобразени посмъртните му явявания преди Възнесение. Ако се раз-
глежда само тази линия на програмата, фактически тя би трябвало да отговаря на обобщеното архитектурно 
пространство на наоса от типа „зала“, в което е представена съответно и общата история на „домостроител-
ството“ чрез цялостния, неразпределен на отделни цикли разказ за раждането, живота и смъртта на Христос. 
Предназначението на това обобщаване на евангелската история е явно образователно. То взима предвид 
единствено разказа, изложен под формата на картинна библия, в която всяко събитие е естествено следствие 
от предходното и заема определеното му място в храма в посока изток–запад според последователността 
на ерминията на Дионисий от Фурна. Потвърждение за функционирането на това ниво на стенописите се 
намира в изворите от периода2171 и местната монашеска книжнина. В едно от словата на х. Агапий Рилски, 
писано през 1855 г., предназначено за четене на поклониците след празничната литургия в главната църква, 
авторът оприличава църквата на рай, в който е разказана цялата евангелска история, показани са всички 
„Божии чудеса и изцеления“. Хаджи Агапий приканва поклонниците да разгледат стенописите в църквата, 
които използва за образен еквивалент на своите думи. Той описва накратко стенописите в куполите, разказа 
за живота на Христос и Богородица, смъртта на мъчениците и живота на преподобните с цел да предизвика 
боязън към Бога и респект към Църквата у поклонниците, запознаващи се с историята на нейното домостро-
ителство2172.

Когато обаче се вземе предвид подразделянето на храма на богослужебни простанства, както това прави 
Неофит Рилски, се вижда доколко и как е приложена ерминията в специфичната богослужебно-архитектур-
на среда на наоса в рилския католикон. Това е втората страна на програмата, която условно може да бъде 
наречена „символична“. Според нея общият разказ се подразделя на отделни теми, които са разпределени 
отново по протежението изток–запад, но този път са свързани с архитектурно-богослужебните части на 
наоса – Певница, Полунощница и Повечерие – или, с други думи, са обвързани вече и със службите, извърш-
вани в храма. На базата на тях разказът започва от южната певница с Рождеството и Детството на Христос, 
прехвърля се в северната, илюстрирайки неговите Чудеса и Деяния, които продължават и по напречния свод, 
свързващ двата странични кораба, а оттам преминава в Полунощницата, където на юг и север едни срещу 
други са изобразени Страстите Христови, които завършват по следващия напречен свод. Разказът приключва 
в Повечерието, илюстрирайки Поствъзкресните явявания на Христос. По този начин историята за живота на 
Христос се подрежда смислово, тълкувайки ерминията, връщайки я към традицията, като се разпределя на 
цикли, чието разграничаване един от друг се оказва обаче не вертикално, както е по принцип в предходните 
векове2173, а хоризонтално и по богослужебните пространства. 

Трябва да се подчертае, че описаната „наративна“ и „символична“ страна на програмата на стенописите 
са в непрекъсната органична връзка помежду си подобно на византийските принципи за украса на църквата, 

2169 Вениамин. Новая Скрижаль, 123–127.
2170 Този тип разполагане на сцените се появява още в ХІV в., а добива популярност през ХVІ в. За него вж. Aronberg Lavin, M. The Place of 
Narrative. Mural Decoration in Italian Churches 431–1600. Chicago, 1990, 252–260.
2171 При посещението си в църквата през 1862 г. Дж. Макензи заварва група овчари, „дошли да се изповядат и причестят“. Те не разбирали езика 
на службата, вследствие на което тя станала свидетел как „светите изображения могат да играят ролята на наставници“, когато един от поклон-
ниците видял сцената Рождество Христово и възторжено я посочил на жените около него, като им показал младенеца, Богородица, звездата, 
овчарите, вола, магарето и непрекъснато им обяснявал. Вж. Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 127.
2172 Словото вж. у Методиева, Л. Агапий Рылский, 131–140.
2173 Тодић, Б. Грачаница. Сликарство. Београд, 1988, 111.



233

съобразени с двузначността на изображенията във всеки храм2174. Разделянето им тук е само с цел да бъде 
по-лесно изяснен начинът, по който е конструирана програмата. Сега трябва да се проследи и механизмът на 
взаймодействие между двете страни, като се посочат специфичността на подреждането на сцените и циклите 
във вътрешността на рилската църква и тяхното главно предназначение – да спомогнат за идентифицирането 
на местата, където би трябвало да са разположени наосът и притворът в храма.

Както е известно, „наративността“ се основава на последователно поместване на сюжетите от евангелската 
история, съобразени с основните йерархични правила за излагане на програмата в християнския храм. А 
те са две – разполагане на темите по значимост от горе надолу и по часовниковата стрелка, започвайки от 
най-източната част на южната стена. При прилагането на тези принципи спецификата в рилския католикон 
се изразява в това, че общият разказ, предаден дори и по ерминията на Дионисий, не се движи фризово, 
обикаляйки по стените на храма, а срещуположно от юг на север и обратно, спазвайки направлението изток–
запад. Този начин на представяне на програмата сочи, че наративната линия е под непрекъснатото влияние 
на символичната. Тогава неспособността на „наративното“ да отрази символичната същност на програмата, 
както и да обхване разнообразието и движението на цялата служба се преодолява, защото при разказването 
на евангелската история тя е подразделена на отделни сцени и цикли, поместени на точно определени места, 
които сочат едновременната им принадлежност към разказа и към богослужебните последования. Така в 
рилския наос, докато животът на Христос се разказва по ерминията и тече в посока изток–запад, практически 
той се подразделя на цикли, които започват и свършват в точно определени богослужебни пространства, като 
по този начин открояват тяхното функционално значение и на практика обвързват разказа с богослужението. 
Затова разказът не се движи фризово из църквата, а се съобразява с богослужебните пространства, като ги 
отграничава едно от друго в наоса и осъществява връзката между архитектура, ритуал и стенопис. Що се касае 
до стенописите, така се осъществява и органичното сливане между наративната и символичната страна на 
програмата, при което съотнасянето между разказа, пространството, в което е разположен, и службата, която 
се извършва в това пространство, са взаимозависими и отразяват идейния замисъл на стенописната програма. 
А той е свързан с едно главно нещо – да се използва визията, която предлагат стенните изображения, за да 
се обособят, разграничат и конкретизират архитектурно-богослужебните пространства в наоса – Певница, 
Полунощница и Повечерие, и да се постави всичко това в услуга на участващите в службата.

Първият извод, който трябва да се направи тук, е, че погледната като цяло, декорацията би трябвало да 
проследява ритъма на богослужението, а той се изявява най-добре в процесиите (движенията), които се из-
вършват в храма. Затова, ако се проучи символиката на двете основни от ритуална гледна точка процесии 
– Малкия и Великия вход, ще се види дали съществува подобно съотнасяне между движението в ритуалите 
и стенописите в рилската главна църква и дали то би могло да даде някаква допълнителна информация за 
разпределението на сюжетите в обширния наос, с цел да го подразделят на старите архитектурно-функцио-
нални части – наос и притвор.

Малкият вход представлява процесия в храма, символично вървяща „по стъпките на Христос“, която 
започва и завършва в олтара2175. Началото му е от дясната страна на престола. Свещеникът с дякона излиза 
от северните врати на олтара, като свещеникът носи евангелието, а дяконът – свещника. Те стигат в средата 
на храма и през царските врати влизат отново в олтара, като евангелието се слага на престола. Проследя-
вайки символиката на елементите и движенията при входа, се вижда как те съответстват на разполагането 
на темите в рилската църква. Самият вход символизира излизането на Христос на обществена проповед. По 
принцип тази тема в стенописите е достатъчно голяма. Тя включва не само Деянията и Чудесата на Христос 
от Кръщението до Възкресението на Лазар, но и някои допълнителни епизоди, свързани с Йоан Кръстител. 
В рилската църква цялата обширно илюстрирана тема заедно с кратък цикъл, посветен на Кръщението, е раз-
положена именно в двете певници и в напречния свод между страничните кораби, съставяйки първото бого-
служебно пространство – Певницата (гр. схема II, III). Навлизайки в конкретната символика на елементите 
на Малкия вход, се разбира, че те съответстват напълно на тази тема. Свещникът, носен от дякона, означава 
явяването на Йоан Предтеча, предизвестяващ за Христос с кулминация в Кръщението, разказ, съставен в 
случая от три сцени, поместени в южната певница (гр. схема II, 73, 77, 84). Евангелието, носено от свеще-
ника, означава самият Христос, проповядващ по своя път чрез движението на свещеника. Чрез посочването 
на Евангелието на народа свещеникът посочва Христос, излязъл на проповед, в чест на която миряните се 

2174 Hadermann-Misguich, L. Aspects de l'ambiguïté spatiale, 11.
2175 Чифлянов, Б. Литургика, 219.
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покланят. В съответствие с това, в южната и северната певница и по напречния свод, който ги свързва, ло-
гично се намират изобразени сцени от Деянията и Чудесата на Христос. А за миряните изображенията по 
стените, които съответстват на движенията на свещенослужителите и смисъла на ритуала, представляват 
визуално запознаване с проповедите, като чрез акта на покланяне на евангелието, означаващо Христос, те се 
приобщават към тях2176, с което на практика се постига пълна симбиоза между ритуал и стенопис.

Малкият вход изобразява обществената страна от историята на домостроителството, а тя, както се знае 
още от тълкуването на Симеон Солунски, се обвързва директно със символиката на Великия вход2177. На 
него обличането на свещеника в одеждите символизира Въплъщението на Христос. Началото на тази тема 
– сцената Благовещение е на източната стена от двете страни на иконостаса (гр. схема II, 31, 75), а кулмина-
ционният ѝ момент – Рождество Христово, е в люнета на южната певница, придружено в свода с осем сцени 
от детството на Христос (гр. схема II, 64–72). Излизането на свещеника от олтара, което се извършва от се-
верните врати, и отиването в средата на храма, са своеобразна парафраза на символиката на Малкия вход и 
означава слизане и смирение на Христос. Спирането сред храма и навеждането на главата на свещеника сим-
волизират разпятието, смъртта и слизането в ада, теми, които са илюстрирани именно в Полунощницата, т.е. 
в средата на храма (гр. схема ІV). Издигането на кадилницата означава Възкресението, което е разположено 
над Слизане в Ада в люнета на полусвода на юг (гр. схема ІV, 30, 32), а връщането в олтара е Възнесението, 
което е изобразено във връзка с това в люнета на северната певница (гр. схема II, 29), противоположно на 
Рождество Христово2178. 

Концентрирането на литургичното внимание в първите две части на храма, белязани от първите два купо-
ла, води до ясно отграничаване на пространството на Повечерието като изпълняващо функциите на притвор. 
В него се извършва третата важна процесия – литията, провеждана в празнични дни на вечернята. Тя симво-
лизира явяванията на Христос след неговото Възкресение2179. Във връзка с това по стените на Повечерието 
е илюстриран поствъзкресният цикъл (гр. схема VI, 81–93). Това е единственият цикъл в църквата, който е 
развит фризово, по протежението на южната, западната и северната стена само на Повечерието и е естествен 
завършек на евангелския разказ, представен в предните две отделения. Заедно с него тук е изобразен и Бого-
родичният Акатист – цикъл, който се среща най-често в притвора на храмовете2180. В рилската главна църква 
той е поместен в най-високите части – купола и прилежащите сводове на Повечерието, като не нарушава 
тази традиция поради особеностите на изпълнението на ритуалите в храма (гр. схема VІ, 95–129). Акатистът 
се чете изцяло на петия петък от Великия пост и е част от повечерната служба, която се изпълнява в притво-
ра. А в рилската църква повечерната служба се изпълнява в едноименното богослужебно пространство, за-
емащо най-западната част на наоса. Затова Повечерието в рилския наос изпълнява функциите на вътрешен 
притвор за църквата, като тази функция се определя от богослужението и се изразява в стенописите чрез 
притворната тематика, част от която представлява и Акатистът. Този извод се подкрепя и от групата евангел-
ски притчи, илюстрирани в Повечерието. Разположени на южната, западната и северната стена на това бо-
гослужебно пространство, те са тематичният кръг, доразвиващ някои мисли, изложени в Акатист2181. Тяхната 
връзка се изтъква в стенописите още от ХVII в. в Русия, където има примери за комбиниране на притчите 
с илюстрации на Богородични химни2182. В кръга на закъснелите хуманистични култури тази програма не 
търпи съществено изменение, но се появява значително по-късно във връзка с развитието и промените на 
теологичната мисъл. През ХVІІІ в. има подобен пример в Сърбия, в манастира Боджани (1737)2183, а близо 
век по-късно тя се появява и в рилската главна църква. 

Като компактна стенописна група, посочените теми категорично подчертават отделянето на Повечерието 
като вътрешен притвор от останалите две части на наоса. Такъв тип отделяне, което да не е ясно структури-
рано чрез архитектурата, а чрез характерните стенописни теми за притвора, има много паралели в късната 
византийска и в поствизантийската живопис2184.

2176 Обьяснение литургии с кратким обьяснением храма и утвари церковный. Москва, 1874, 35.
2177 Пак там.
2178 Чифлянов, Б. Литургика, 149.
2179 Вениамин. Новая Скрижаль, 112.
2180 Бабић, Г. Богородичен Акатист. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 149.
2181 Михельсон, Т. Живописный цикл Ферапонтова монастыря. – Във: Взаимодействие литературы и изобразителного искусства в Древней Руси. 
Москва, 1960, 151; Бабић, Г. Богородичен Акатист, 154; Grabar, A. L'Iconographie de la Parouse in Lex Orandi. Paris, 1964, 40.
2182 Михельсон, Т. Живописный цикл, 152.
2183 Мирковић, Л. Манастир Бођани. Београд, 1925.
2184 За тях вж. Милановић, В. Програм живописа у припрату. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 361.
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189. Схема на движението на стенописната програма в 
рилския католикон

190. Схема с основните стенописни теми в рилския 
католикон

В крайна сметка се оказва, че колкото и да изглежда изненадващо на фона на общото ниво на теологична 
образованост през Българското възраждане, в стенописите на рилската църква се среща отзвук от древния 
византийски принцип за монументална украса на храма, при който една и съща сцена, а в случая и цикли, 
носят повече от едно значение и разкриват различни смислови нива на стенописната програма2185. Също 
толкова необичайно изглежда, че програмата на стенописите в наоса на рилския католикон е пропита от 
символизъм, носещ доста от литургичните наслоявания в декорацията на храмовете до ХIХ в., което ѝ при-
дава донякъде обобщаващ смисъл. Любопитното в случая е, че този смисъл представлява в известна степен 
връщане към старата традиция, тъй като се изразява в непрекъснатия опит всяка тема да се изтъква едновре-
менно като повествователна, т.е. като лесно разбираем евангелски разказ, и в същото време да се обвързва 
със символика, отпращаща към по-сложни тълкувания, чието разбиране се нуждае от специални знания, 
каквито имат само монасите в манастира. Тази двойственост на стенописната програма, изтъквана тук през 
цялото време, е най-характерният белег за декорацията на църквата и изненадва донякъде с ясната и добре 
осмислена едновременна целенасоченост към миряните и към домашния монашески кръг. Тя е в пълен син-
хрон с времето и с положението на манастира, който е едновременно монашеска обител с дълбоки традиции, 
високообразовани и вещи в символичните лабиринти на богословието братя, но е свързана и с обикновените, 
тепърва започващи да се култивират и образоват хора от народа, за които рилската главна църква е не само 
място за национално самоосъзнаване, но и учебник по църковна история.

Ако се формулира основният принцип на съставяне на стенописната програма, трябва да се каже, че спе-
цификата в рилската църква се изразява в това, че стенописната програма се разпределя по богослужебните 
пространства във вътрешността на храма, спазвайки традицията на поместване на определени теми в наоса 

2185 За този принцип вж. Марковић, М. Првобитни живопис, 235.
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и на други в притвора. Така богослужението обозначава архитектурно-функционалните пространства на 
Певницата и Полунощницата, като наос, и Повечерието, като вътрешен притвор, а стенописите разясняват 
това, като го поставят в услуга на участниците в службата. Основавайки се на това разпределение, е необхо-
димо стенописната програма да бъде проучвана по богослужебни пространства, започвайки от най-сакрал-
ната част на всеки храм – олтара.

VІІ. Стенописна програма в наоса

1. Олтар  (гр. схема І)

Тематичната програма на стенописите в олтара е замислена като самостоятел-
на част от цялостната декоративна програма в църквата. Тя е обособена визуално 
чрез иконостаса и тематично чрез избора на сцените. Целта на това обособяване е 
посредством определени сюжети без оглед на това, дали те се повтарят и в други 
пространства на църквата, да бъдат изразени образно идеите на съставителите на 
програмата за най-сакралната част от храма. Напълно в духа на традицията про-
грамата на олтара е зависела от желанията на местното духовенство и е била пред-
назначена за членовете на монашеския кръг. Основната ѝ цел е да отрази ритуали-
те, които се извършват там, а главната стенописна тема, развита в пространството, 
е свързана с изкупителната жертва на Христос. Тя е представена чрез балансирано 
разпределяне между новозаветни и старозаветни сцени. Тяхното разполагане от 
ляво надясно сочи в общи линии литургичната им функция, а вертикалното им 
подреждане ги съотнася по йерархия.

Илюстрирането на изкупителната жертва на Христос чрез паралели между но-
возаветни и старозаветни сцени е традиционен похват за програмата на олтарното пространство. В олтара на 
главната рилска църква старозаветните сцени са разположени отгоре – в полусвода на абсидата, около образа 
на Саваот. Те се разбират като пророчества за изкупителната жертва на Христос, а символичността им прида-
ва на евхаристийната тема глобален смисъл. Така те се превръщат в символичен увод на евангелските сцени 
в олтара, които пък са разположени под тях като част от идеята, че и земният живот на Христос се прославя 
в богослужението, за да се изтъкне значението на неговата изкупителна жертва. По този начин изборът на 
евангелските сцени в олтара е съсредоточен върху истинността на жертвата, разбирана като аргумент за съ-
ществуването на литургията. 

Разпределянето на темите в олтара започва от протезиса, където в нишата е разположен мъртвият Хрис-
тос, заобиколен от Богородица и Йоан Богослов, а над тях е Полагане в гроба2186 (гр. схема I, 7, 13, 15). 
Така е подчертано значението на пространството, чиято символика е тясно свързана с Христовата жертва 
чрез обреда на проскомидията, като акцентът в случая е поставен върху мъртвия Христос, символизиран 
на литургията от просфора2187. Във връзка със символичната топография на храма в абсидата над Светата 
трапеза, символизираща гроба на Христос, са разположени отляво и отдясно Тайната вечеря и Причастие 
на апостолите (гр. схема I, 68, 71). Двете сцени представят историческото и литургичното установяване на 
евхаристията, а тяхното съпоставяне изразява идеята за единството между литургичната практика и евангел-
ските събития2188. Символичната концепция на съотнасянето им е свързана с изпълнението на пророчествата 
за първосвещеническото служение на Христос. Тя нагледно представя връзката между евхаристията и ли-
тургията като илюстрация на Пс. 109:4 за чина на Мелхиседек и Пс. 33:9 – „Вкусете и ще видите колко е благ 
Господ“, като включва образа на благославящия Христос Велик Архиерей над протезиса (гр. схема I, 14). 
2186 За програма на протезиса вж. Dufrenne, S. Images du décor de la prothèse. – RЕB, 26 (1968), 297–310; Belting, H. An Image and its Function in the 
Liturgy. – DOP, 34–35 (1980–1981), 1–16; Stefănescu, F. D. L'illustration des Liturgies dans l'аrt de Byzance et de L'Orient. – Annuaire de l'Іnstitut de 
philologie et d'histoire orientales. Bruxelles, 1932–1933; Altripp, M. Die Prothesis und ihre Bildausstatung in Byzanz unter besonderer Berücksichtigung 
der Denkmäler Griechenlands. Frankfurt am Main, 1998.
2187 Bornert, R. Les commentaires byzantins de la Divine liturgie de VII-е au XV-e siècle. Paris, 1966, 203, 208.
2188 Покровский, Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. Москва, 2001, 364. Подробно у Walter, Сh. 
Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982, 184–196.
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Изтъкването на значението на този чин е един от новите акценти на необароковите стенописни програми2189, 
а изобразяването на Причастие на апостолите в двоен вариант отразява точно възгледа за Христос като пър-
восвещеник по чина на Мелхиседек – даващ причастие и принасящ се в жертва, модел, широко разпростра-
нен още в поствизантийския период2190. Съпоставянето на Тайната вечеря и Причастие на апостолите става 
типична антитеза за олтарните програми на църквите от края на ХVIII и началото на ХIХ в. в манастира. 
Двете сцени присъстват в църквата „Св. Лука“ (1799) и в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ (1846), 
като в параклиса сами формират цялата олтарна програма, показвайки, че това е най-кратката, лаконична и 
ясна форма за представяне на съдържанието на евхаристията чрез установяването на самото тайнство при 
Тайната вечеря и неговото институционално прославяне при Причастие на апостолите. 

В голямото олтарно пространство на католикона тези сцени са само основата, върху която се развива 
евхаристийната тематика. Там, над тях, са разположени Възкресение Христово, Слизане в Ада, Неверие на 
Тома и Възнесение Христово, а хоризонталното разпределение на сюжетите завършва с Петдесетница в дя-
коникона (гр. схема I, 64–67, 94), представяйки кратък символичен разказ, акцентиращ върху най-важните 
моменти, доказващи истинноста на изкупителната жертва и основаването на Христовата църква. В центъра 
на олтарната абсида е разположена Богородица Ширшая небес с Младенеца, а архангелите Михаил и Гаври-
ил, които традиционно придружават изображението ѝ, в случая са поместени съответно в слепите куполи 
на протезиса и дяконикона (гр. схема I, 1, 63, 88). Над нейното изображение е Бог Саваот, около когото са 
представени четири старозаветни сцени с подчертано евхаристиен характер – Старозаветна Троица, Тримата 
еврейски отрока в огнената пещ, Жертвата на Авраам (Бит. 22:1–14) и Жертвата на Каин и Авел (Бит. 4) (гр. 
схема I, 44, 49–50, 57–58). Връзката между тях не е нова за живописта. Първите три например са групирани 
още в наоса на „Св. София“ в Киев (1043–1046) пак с евхаристиен подтекст2191, а по-късно се срещат в ол-
тара на „Богородица Перивлепта“ в Мистра (1360–1370)2192 и манастира Ореовац (кр. на ХVІ в.)2193. Заради 
многослойната си символика Старозаветна Троица може да се срещне във всички части на храма2194. Но 
обичайното ѝ място е в олтара, където се появява във връзка с епиклезата2195. Разполагането ѝ в случая срещу 
Трите отрока в огнената пещ представлява директна алюзия за инкарнацията и евхаристията, вариант, който 
се среща сред паметниците от поствизантийския период, като например в манастира „Архангел Михаил и 
Гавриил“ при Тутин (70-те – 80-те години на ХVІ в.), в Ломница в слоя от ХVІ в. и в манастира Йежевица 
(1609)2196. Заради това си значение композициите се поместват обикновено около жертвеника, а в рилската 
църква те съставят самостоятелно и кратките олтарни програми на двата странични параклиса. Отделно 
Старозаветна Троица (Бит. 18:1–15) се схваща като символична представа на Тайната вечеря2197, а Авраам 
се разбира и като свещеник, принасящ жертва на Светата Троица на честната трапеза2198. Смисълът ѝ пък 
отговаря на жертвата на Бога, принесъл сина си2199. Трите отрока в огнената пещ е основана на Дан. 3:1-88, 
където се говори за хвърлянето в пещта на тримата младежи Ананий, Азарий и Мисаил, които не искали 
да се поклонят пред златния идол. Символично композицията означава Христовата жертва във всичките ѝ 
аспекти2200. Библейският ѝ текст пък се чете като паримия на службата на Велика събота и се разбира като 
символичен образ на Христовото възкресение, включващ всичките му части – Слизането в ада и победата 
над смъртта (Възкресение)2201, които също са илюстрирани тук, като по този начин се затваря наративният 
кръг на литургичната функция на сцените в олтара. Към подчертаването на същия смисъл водят и другите 
две сцени – Жертвите на Авраам и на Каин и Авел, които са част например от програмата на трапезарията 

2189 Тимотиjевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у олтарском простору манастира Крушедола. – Саопштења, ХХVI (1994), 70.
2190 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 128.
2191 Лазарев, В. Мозаики Софии Киевской. Москва, 1960, 47–48.
2192 Dufrenne, S. Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra. Paris, 1970, 31.
2193 Машниќ, М. Манастирот Ореоец. Скопје, 2007, 56.
2194 Различни примери вж у Машниќ, М. Црквата света Петка во Селник и нејзините паралели во сликарството на Алинскиот манастир Св. 
Спас. – КН, 17–18 (1990–1991), Скопје, 1994, 106; Пеjић, С. Црква Богородичиног Успења у Мртвици – сликарство. – Саопштења, ХХ–ХХІ, 
1988/89, 118.
2195 Grabar, A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures. – DOP, 8 (1954), 114.
2196 Петковић, С. Зидно сликарство, 185.
2197 Малицкий, Н. К истории композиции ветхозаветной Троицы. – Seminarium Kondakovianum. T. 2, Prague, 33–48.
2198 Салтыков, А. Иконография ветхозаветной Троицы. – Интернациональный симпозиум „Sull'arte georgiana“. Тбилисси, 1977, 80.
2199 Петковић, С. Зидно сликарство, 101–102.
2200 Stefănescu, F. L’illustration des Liturgies, 147. За композицията вж. и Rassart-Debergh, M. Les Trois Hebreux dans la fournaise dans l'art paléochrétien. 
Iconographie. – Byzantion 48 (1981), 430–435; Archontopoulos, Th. „Les Trois Hébreux dans la fournaise“ dans une icône du Musée Byzantin d'Athènes 
(XV–XVI siècle). Etude Iconographique. – Cahier Balkaniques, 11 (1987), 121–140.
2201 Милановић, В. Старозаветне теме и Лоза Jесеjва. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 217.
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във Великата лавра2202. Съпоставянето им е логично, тъй като в екзегетиката Авел се интерпретира като 
префигурация на Христос, жертвоприношението символизира евхаристията, а смъртта му – Разпятието2203. 
Жертвоприношението на Авраам пък се разглежда като префигурация на Страстите Христови, увенчани с 
жертвата и алюзия за спасението, а самата сцена следва иконографията от гравюрите на Жефарович – напри-
мер тази за манастира Хопово или пък тази от „Описание на Йерусалим“ (1748)2204. 

Вертикалното разпределение на сюжетите в олтара символизира образно разстоянието от земната църква 
до небесното обиталище на Бога и пътя, по който то се изминава по време на извършването на литургията. 
Най-отгоре в йерархията е образът на Бог Саваот, разположен в свода над олтарната абсида. Символичното 
значение на това пространство се обвързва съвсем точно с образа на непостижимия Бог Отец, защото сводът 
над абсидата символизира обиталището на Господа, присъстващ невидимо в олтара при изпълнението на 
литургията2205. Включването на Бог Саваот отразява крайната фаза на промени в стенописните програми от 
ХVІІІ и особено през ХІХ в.2206, когато той се изобразява обичайно в свода на олтара или на свода/купола точ-
но пред него, придружаван от фигурите на пророци, а появата на самия образ е установена вече по това време 
традиция2207. В поствизантийската живопис навлиза към края на ХV в., когато Христос Ветхий Денми започ-
ва да се обозначава като Саваот2208, а у нас е разпространен още през ХVІІ в.2209 Под неговото изображение е 
разположена Богородица Ширшая небес2210. Това е литургичното име на Божията майка, означаващо, че чрез 
нейния образ се съединяват небето и земята. В литургиката тя е Небесната стълбица, по която е слязъл Бог, 
и в същото време е мост, превеждащ хората от земята на небето. Медальонното изображение на Младенеца 
в ръцете ѝ символизира Догмата за Въплъщението2211. По този начин се илюстрира възможността за при-
съединяване към Христовата жертва и истинността на самия акт, осъществен от въплътилия се Бог Слово, 
като при това се подчертава посредническата роля на Богородица. Под Ширшая небес, чрез Тайната вечеря 
и Причастието на апостолите, са изобразени историческото и литургичното установяване на евхаристията. 
Разбирани в йерархичен смисъл, сцените представят изкупителната жертва на въплътения Бог Слово в ръце-
те на Богородица, припомняна по време на литургията. Най-долу в олтарната абсида са изобразени отците на 
земната църква, които чрез извършването на литургията непрекъснато възпоменават изкупителната жертва 
на Христос и установят по този начин връзката между евхаристията и миряните, за които всъщност е пред-
назначена службата. Така йерархичното съотнасяне между темите, разположени в олтарната абсида на рил-
ската главна църква, създава образа на идеалната църква, на съединяването между литургика и догматика2212.

Познавайки този контекст, вече може да се види, че програмата на олтара е напълно обичайна, както би 
могло да се очаква в монашески център, съхраняващ православната традиция. Тук не се откриват нито „зо-
графски волности“, нито особени тематични нововъведения. Единствено изключение може би представлява 
композицията Поклонение на жертвата. По принцип тя включва изобразени в цял ръст архиереи, обърнати 
на изток, като част от процесията, образувана от свещенослужителите по време на литургията. Традицион-
ното място на композицията е в най-долната зона на олтара, като светите отци се изобразяват от ляво и дяс-
но в абсидата, започвайки най-често с Йоан Златоуст и Василий Велики, покланящи се на изображението 
на агнеца, разполаган в средата между тях и разбиран като символичен образ на жертвата на Христос2213. 

2202 Millet, G. Monuments de l’Athos, 140, 151.
2203 Радовановић, Ј. Јединствене представе Васкресења Христовог у српском сликарству ХІV века. – В: Иконографска истраживања српског 
слираства ХІІІ и ХІV века. Београд, 1988, 105.
2204 Daniélou, J. Sacramentum Futuri. Études sur les origines de la typologie biblique. Paris, 1950, 97–111, 128. Тази иконография на сцената е доста 
разпространена. Използва се например от зографите от ателието на Никифор от с. Карпениси, в паметници като католикона на манастира Зограф 
(1812–1817) и параклиса, посветен на Светия Богородичен пояс във Ватопед (1858–1860). Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 77–78.
2205 Обьяснение литургии, 7–8.
2206 Божков, А. Иконографските изображения на Христос в лоното на старата българска живопис. – ПИ, бр. 2, 1980, 45–46.
2207 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа у Темишвару. Нови Сад, 1996, 93–94.
2208 Радовановић, J. Иконографија фресака, 27.
2209 За примерите от началото на ХVІ в. вж. Пенкова, Б. Стенописите от ХVІ век в църквата „Успение Богородично“ на Елешнишкия манастир 
край София. – В: Българският шестнадесети век. С., 1996, 626, 630, бел. 20. За Македония вж. Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за Христова-
та двојна природа во живописот од нартексот во Св. Богородица Слимничка. – ЗСУ, 6, 2007, 165–169. Преглед на по-голяма част от примерите 
вж. у Куюмджиева, М. Иконография на вечността. Някои бележки за образа на Ветхий Денми в живописта от поствизантийската епоха. – 
СЛ, 37–38, 2007, 187–208.
2210 За богородичните типове вж. Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења. – ЗЛУ, 13 (1977), 3–23; Бабић, Г. Епитети Богородице коjу дете 
грли. – ЗЛУ, 21 (1985), 241–274.
2211 Чифлянов, Б. Литургика, 68.
2212 Лидов, А. Схизма и византийская храмовая декорация. – Във: Восточнохристиянский храм. Литургия и искусство. Спб., 1994, 21.
2213 За историята на композицията и нейното въвеждане в програмата на олтара вж. Ђуриђ, В. Наjстариjи живопис испоснице пустиножитеља 
Петра Коришког. – ЗРВИ, 5, 1958, 176–178; Бабић, Г. Христолошке распре, 11–29. За литургичната му функция вж. Walter, Ch. Art and Ritual, 
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Съставът на архиереите в рилската църква не се отличава с нищо особено. Там са изобразени св. Никола, 
св. Григорий Богослов, св. Йоан Златоуст, св. Василий Велики, св. Атанасий Александрийски и св. Кирил 
Александрийски (гр. схема I, 80–82, 85–87). Но иконографските белези на техните образи съдържат някои 
противоречиви елементи. Светците са изписани почти фронтално, сякаш без да илюстрират самото действие 
на поклонение, но главите им са обърнати на изток, а в ръце държат разтворени свитъци. В средата на абси-
дата липсва изображението на агнеца, заменено от прозоречна ниша с образите на архидяконите Лаврентий 
и Роман, над които е изобразен херувим.

Фронталното обръщане на светите отци към трапезата по принцип се среща в трапезариите на източно-
православните манастири, където те са облечени в монашески дрехи и имат по-друг смисъл и функция2214. В 
рилския олтар светците са в традиционните архиерейски одежди – фелон и омофор, т.е. тук не е подчертана 
тяхната монашеска функция, а се има предвид традиционното им литургично значение. Затова по-точен 
паралел за такъв вариант на композицията би трябвало да бъде например този от олтара на манастира Кру-
шедол в Сърбия (1751)2215. Там в Поклонение на жертвата също липсва агнецът, а светите отци са облечени 
в архиерейски дрехи, разположени са фронтално и държат затворени кодекси. Известно е, че тези иконог-
рафски особености са свързани с бароковите реформи в евхаристийната литургична програма през ХVII в. 
и тяхното влияние върху православната религия2216. Предназначени по принцип за католическата църква, те 
оказват силно влияние и върху православието чрез украинското богословие от ХVII в., в което схоластиката 
е преработена и съобразена с православната догматика. Реформираното схоластично богословие се появява 
в Карловачката митрополия в началото на ХVIII в., като води след себе си нови решения за образно предста-
вяне на евхаристията, част от които са измененията в композицията Поклонение на жертвата2217. Основният 
предмет на реформата е тълкуването на чина на Мелхиседек, който е застъпен и в олтарната програма на 
рилската църква. През ХVІІ в. обаче подчертаването на неговото значение е имало друга цел и функция. 
Противопоставян е на протестантството, според което вечното Христово архиерейство не се пренася върху 
апостолите и свещениците, докато в католицизма и православието се смята, че тази връзка е в основата на 
евхаристията и възможността ежедневно на литургията да се актуализира изкупителната жертва на Хрис-
тос. Така чинът на Мелхиседек се превръща в главен аргумент за „ортодоксалното“ изповядване на вярата, 
а фронталното поставяне на архиереите в олтара е потвърждение на авторитета на свещенослужителите, 
без които не би могло да се възпроизведе мистичното възстановяване на изкупителната жертва по време 
на литургията. Смисълът е, че фронтално разположените архиереи са застинали във вечна поза, показваща 
непреходността на ритуала и изкупителната жертва. Същевременно те са и символи, които се активират от 
действията на свещенослужителите при извършването на ритуала и заради това са равни на тях2218.

Пресъздавайки в олтара образа на идеалната църква в йерархично отношение, рилските монаси едва ли са 
искали да изтъкнат своето място в нея по подобие на реформираното богословие, съпоставяйки се в някаква 
степен с отците на църквата, изобразени в сцената Мелисмос. Защото тази водеща роля на свещенослужи-
телите е характерна всъщност за католическата меса, която се схваща като ежедневно възпроизвеждане на 
Христовата жертва по силата на тайнодействената власт, която притежава свещеникът. Именно този възглед 
протестантството осъжда като своего рода „магизъм“, а православието принципно не приема, тъй като не 
смята, че литургичната жертва всеки път отново възпроизвежда Христовата2219. Според католическото схва-
щане при произнасянето на думите от свещеника: „Вземете яжте и пийте всички от нея“, хлябът и виното 
се превръщат в тяло и кръв Христови и жертвата се извършва отново, обновява се2220. Докато същността 
при православието е в епиклезата, където при произнасянето на същите тези думи не се извършва нищо, а 

166–177, с литература. Вж. също Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries. Seattle and London, 1999. Останалите публикации ще се въвеждат 
паралелно в текста.
2214 За него вж. Пенкова, Б. За модела на стенописната декорация на манастирските трапезарии от византийския и поствизантийския худо-
жествен кръг. – ДИ, 1995, 209–220. Вж. също Yannias, J. The Refectory Рaintings of Mount Athos. An Interpretation. – In: The Byzantine Tradition 
after the Fall of Constantinople. London, 269–302.
2215 Медаковић, Д. Манастир Крушедол у ХVIII в. – В: Путеви српског барока. Београд, 1971.
2216 Тимотиjевић, М. Идеjни програм, 63.
2217 Пак там, 64.
2218 Пак там, 68–71.
2219 Янакиев, К. Литургийното време в православната богословска и евхаристична традиция. – В: Религия и изкуство в културната традиция на 
Европа. С., 1999, 54. Подробно у Куюмджиев, А. Литургийното време и смисълът на композицията „Служба на архиереите“ в църквата „Св. 
Пантелеймон“ в Нерези. – В: Сборник „Пети достоитъ“, С., 2003, 518–535.
2220 Подробно у Вуксан, Б. „Ńйå åсςü ςэло моå; сйå åсςü кровü моť“. Спор о времену претварања евхаристичких дарова и његов одраз код срба у ХVІІІ 
столећу. – Зборник Народног Музеjа, ХVІІ/2, Београд, 2004, 199–200.
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свещеникът само ги припомня в молитвата си към Христос2221. В същото време православието държи изклю-
чително много на „евхаристийния реализъм“,2222 който трябва да се разбира обаче като реалност на „много-
кратно извършваното приобщаване към нещо неизменно“, което се е случило в миналото, а това е Христо-
вата жертва2223. В потвърждение идват и думите на Николай Метонски, според когото „целта на ежедневно 
извършваното тайнство на евхаристията е приобщение на хората към Христа, за да получат вечен живот“2224. 
Оттук православието се противопоставя и на значението на свещенослужителите, тъй като действията, из-
вършвани от тях на литургията, само припомнят изкупителната жертва на Христос, чрез когото трябва да се 
осъществи самото тайнство на приобщаването2225. Затова, колкото и отдавна да са трансформирани, богослу-
жебните смисли, заложени в олтара на Крушедол, са на практика реформирано католическо богословие2226 
и макар да намират добра почва за развитие в „граничната“ среда на Карловачката митрополия, трудно биха 
достигнали в същия вид до Рилския манастир и монашеското братство още един век по-късно. Но дори ха-
рактерът на тази реформа да не е бил ясен и да е бил вече възприет като православен от рилските монаси, 
стиловите белези на изображенията от олтара на рилския католикон показват по-различен характер. Защото, 
ако се сравнят композициите в Крушедол и Рилския манастир, паралелите между двете поклонения се из-
черпват много бързо. За разлика от Рилския манастир архиереите в Крушедол са с барокови литургични об-
лекла, държат затворени книги и са в илюзионно предадена среда2227. Това би могло да сочи промените, които 
са настъпили в интерпретацията на сцената в двата паметника, защото за близо два века, от ХVII до ХIХ, 
бароковата реформа в богослужението вече е била достатъчно преработена в православен дух, за да достигне 
в рилския олтар до различен визуален вариант, но със сходно богослужебно значение. Затова на пръв поглед 
можем да се подведем, че това изтъкване на значението на свещенослужителите в небесната йерархия вече е 
неразделна част от православната догма за евхаристията и е станала типичен израз на източноправославната 
традиция, въпреки че всъщност ѝ противоречи. Но това би било неаргументирано за рилската монашеска 
среда, защото тук не бива да се пропуска и нещо важно за българския ХІХ в., а именно ролята на използвания 

2221 Мирковић, Л. Православна литургика или наука о богослужењу. Т. ІІ, Београд, 1982, 49.
2222 Терминът у Майендорф, Й. Византийско богословие. С., 1995, 254. Подробно формулиране на съдържанието му вж. у Dufrenne, S. Images du 
Décor de la Prothèse, 306.
2223 Янакиев, К. Литургийното време, 59–62.
2224 Павел (Черемухин). Константинопольский собор 1157 г. и Николай, епископ Мефонский. – Богословские труды, 1 (1959), 85–111.
2225 Кураев, А. Протестантам о Православии. Москва, 1997, 178.
2226 За възгледите в Украйна и Русия и влиянието им в Сърбия вж. Вуксан, Б. „Ńйå åсςü ςэло моå; сйå åсςü кровü моť“, 203–210.
2227 Тимотиjевић, М. Идеjни програм, 68.

191. Жертвата на Авраам. Стенопис от олтара на рилския католикон. 
Йоан Иконописец. 1841–1842

192. Жертвата на Авраам. Стенопис от църквата при 
Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
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наръчник от зографа, изобразил композицията 
Мелисмос.

Известните примери за фронтално изобра-
зяване на архиереите подкрепят неяснотата 
дали в повечето случаи се касае за осъзнато 
богослужебно влияние, или става въпрос за 
формално-стилово излизане от традицията, 
което не носи богослужебен смисъл. Истори-
ята на композицията също потвърждава това 
още от зората на възникването ѝ. Веднага след 
иконоборството изображенията на епископите 
се включват отново в декоративните програми 
като представители на ортодоксията и цър-
ковния авторитет. Разбирани като дидактични 
образи с посредническа функция, те са могли 
да бъдат навсякъде по стените на църквата в 
зависимост от замисъла на конкретния памет-
ник2228. Вероятно в края на Х в. техните обра-
зи се събират вече в олтара, където през почти 
целия следващ век са изобразявани най-често 
фронтално и със затворени кодекси в ръка2229, 
доста сходно с необароковите варианти. Но то-
гава чрез тях се е илюстрирало единството на 
Църквата и символично се е представяло ней-
ното присъствие за вярващите2230. Запазените 
паметници показват, че в края на ХІ в. започва 
нова трансформация2231, определяна като по-
степенна промяна на портретните образи на 

епископите в литургична композиция2232. Иконографският ѝ облик се формира от обръщането на фигурите 
на епископите в три четвърти и появата в ръцете им на разтворени свитъци, в които са изписани части от 
молитвите, четени на литургията2233. Същевременно „движението“ на епископите е насочено към дъното 
на олтарната абсида, където се изобразява символично Христовата жертва. Първите примери, възприемани 
като изображения на тази композиция2234, са известни от олтарните програми на църквите „Св. Богородица 
Милостива“ в с. Велюса2235 и в църквата „Света Троица“ на манастира „Свети Йоан Богослов“ в Куцовенди 
на о. Кипър2236. Кипърският паметник не е добре запазен2237, но македонският е много показателен. В него 

2228 Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries, 16.
2229 Đurić, V. Fresques du monastère de Veljusa. – Akten des XI Internationaler Byzantinisten Kongress (1958), München, 1960, 113–121.
2230 Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries, 17.
2231 Babić, G., Ch. Walter. The Inscriptions upon Liturgical Rolls in Byzantine Apse Decoration. – REB, 34 (1976), 269.
2232 Χατζηδάκης, Μ. Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό. – In: Δελτίον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. σειρά Δ΄, τ. Α΄, Αθήναι, 1960, 87–99.
2233 Babić, G., Ch. Walter, The Inscriptions, 269.
2234 За тях вж. Ђурић, В. Најстарији живопис, 176–179; Đurić, V. Fresques du monastère de Veljusa, 113–121; Χατζηδάκης, Μ. Βυζαντινές τοιχογραφίες 
στον Ωρωπό, 92–98; Hamann-MacLean, R. H. Hallensleben. Die monumentalmalerei in Serbien und Makedonien. Giessen, 1963, 147–150; Бабић, Г. 
Христолошке распре, 11–31; Dufrenne, S. L'enrichissement du programme iconographique dans les églises Byzantines du XIII-ème siècle. – L'art 
byzantin du XIII-ème siècle – Symposium de Sopoćani 1965, Beogrаd, 1967, 35–38; Babić, G., Ch. Walter. The Inscriptions, 269–280; Walter, Ch. Art 
and Ritual, 198–212; Walter, Ch. The Christ Child on the Altar in Radoslav Narthex: a Learned or a Popular Theme? – В: Студеница и византиjска 
уметност око 1200 године. Београд, 1988, 219–223; Đurić, S. Some Variants of the Officiating Bishops from the End of the 12th and the Beginning 
of the 13th Century. – XVI Internationaler Byzantinisten Kongress. Akten II/5, Wien, 1982, 481–489; Гулевски, А. Литургиска служба на светите 
отци во олтарскиот фреско-живопис на црквата „Свети Никита“ во с. Бањане (Скопска Црна гора). – Пелагонитиса, бр. 7–8, Скопjе, 1999, 
79–100; Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries, 21–35. Най-ново проучване на византийските примери вж. у Κωνσταντινίδη, Χ. Ο Μελισμός. 
Θεσσαλονίκη, 2008.
2235 Преглед на различните датировки вж. у Миљковик-Пепек, П. Велјуса. Скопје, 1981, 23. 
2236 За различните датирания на паметника вж. Stylianou, A., J. Stylianou. The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art. London, 1985, 
456–458; Mango, C., E. Hawkins, S. Boyd. The Monastery of St. Chrysostomos at Koutsovendis (Cyprus) and Its Wall Paintings. – DOP, 44 (1990), 64–94.
2237 Запазени са образите на двама епископи, които служат, държейки разтворени свитъци. У Стилиано те са идентифицирани като св. Василий 
Велики и св. Григорий. Вж. Stylianou, A., A. Stylianou. The Painted Churches of Cyprus, 458. С. Менго се съмнява в тази идентификация, защото 
съхранените образи са на първите двама епископи от север и юг, в най-външната част на абсидата. Той предполага, че този от север е св. Григорий 

193. Жертвата на Авраам. Гравюра от „Описание 
на Йерусалим“. Хр. Жефарович. 1748
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само фигурите на първите двама архиереи – св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики, държащи разтворени 
свитъци с изписани текстове, са обърнати в молитвена поза към дъното на абсидата, където е поместен Уго-
тованият престол, докато следващите двама епископи – св. Григорий Чудотворец и св. Григорий Богослов2238, 
са изобразени според старите иконографски формули – фронтално, благославящи с едната ръка и със затво-
рени кодекси в другата2239. 

От тук нататък иконографското развитие на композицията се извършва в две главни посоки. Първо – об-
ръщане в три четвърти към дъното на абсидата на всички изобразявани архиереи и увеличаване на броя им. 
Второ – търсене на най-адекватната живописна формула, чрез която да се илюстрира Христовата жертва, 
изобразявана в центъра на композицията. За да се достигне до окончателното изобразително решение, се 
преминава през различни иконографски варианти2240, а с появата на изображението на Младенеца-агнец на 
това място в края на ХІІ в.2241 окончателно завършва практическото развитие на композицията. От тогава 
сцената е редовно изобразявана в долната зона на абсидната ниша във Византия и земите под нейно худо-
жествено влияние2242. Този иконографски вариант е доста устойчив до ХVІІ в., когато в поствизантийската 
живопис се забелязват наченките на обратна промяна в композицията, показваща същите колебания, какви-
то има и в първите паметници. В проблемния като тълкуване пример от църквата „Св. Спас“ в с. Мренога 
(Демирхисарско) има четирима архиереи, държащи затворени книги, но иначе „движещи се“ към Христос-
жертва. Тази живопис се датира от средата на ХVІ в., но е преизписана през ХVІІІ в. според Н. Митревски 
без иконографски промени2243. Появяват се и други примери, в които архиереите са със затворени кодекси 
като този от църквата „Св. Никола на архонтисата Теологина“ в Костур в слоя от 1663 г.2244 или със затворени 
кодекси и фронтално изобразени като този от костницата на Роженския манастир (1662). Макар последният 
пример да се обяснява с липсата на пространство и обединяването на композицията с Богородица Ширшая 

Нисийски, а другият остава неизвестен. Mango, C., E. Hawkins, S. Boyd. The Monastery of St. Chrysostomos, 75, 77.
2238 Според идентификацията у Миљковик-Пепек, П. Велјуса, 159. У Đurić, V. Fresques du monastère de Veljusa, 113–114, те са посочени като св. 
Григорий и св. Атанасий. 
2239 Đurić, V. Fresques du monastère de Veljusa, 115; Бабић, Г. Христолошке распре, 19.
2240 Подробно вж. у Ђурић, В. Најстарији живопис, 178; Χατζηδάκης, Μ. Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, 87–99; Бабић, Г. Христолошке рас-
пре, 26–29; Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries, 37–48.
2241 Първо в Курбиново (1191). Грозданов, Цв., Л. Хадерман-Мизгвиш. Курбиново. Скопjе, 1992, 54. 
2242 Ђурић, В. Најстарији живопис, 178.
2243 Митревски, Н. Споменици на фрескоживописот од ХVІ и ХVІІ век во Демирхисарско. Прилеп, 2003, 30–31. За някои примери на композици-
ята от ХVІ в вж. Митревски, Н., А. Гулевски. Вход со евангелие, проскомидиjа, Голем вход и раздробление во иконографиjата на претставата 
Литургиска служба на светите отци во црквата св. Никола во с. Зрзе, Прилепско. – КН, 28–29, 2002–2003, 153–162.
2244 Παϊσίδου, Μ. Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Αθήνα, 2002, 39, 56–58, πιν. 32.

194. Св. Атанасий и св. Кирил Александрийски. Стенопис от олтара на католикона в манастира Крушедол. 1751
195. Служба на архиереите. Стенопис от олтарната абсида на главната църква в Рилския манастир. Коста Вальов. 1841–1842
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196. Служба на архиереите. Стенопис от църквата „Св. Никола на архонтисата Теологина“, Кастория. 1663
197. Служба на архиереите. Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ в манастира Пустиня. 1622
198. Служба на архиереите. Стенопис от параклиса „Св. Харалампий“, Арбанаси. 1724

199. Служба на архиереите. Стенопис от църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси. 1667
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203. Служба на архиереите. Параклис „Св. Йоан Богослов“ в Рилския манастир. Димитър Христов. 1824
204. Служба на архиереите. Параклис „Св. Архангели“ в Рилския манастир. Димитър Молеров. 1835

200. Св. Григорий. Детайл от „Служба на архиереите“. Църква „Св. Никола“, с. Локорско, Софийско. Коста Вальов. 1834
201. Служба на архиереите. Църква „Св. Параскева“ , с. Кремиковци, Софийско. Коста Вальов. 1858
202. Служба на архиереите. Църква на Черепишкия манастир. Димитър Христов и Коста Вальов. 1834
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небес2245, всички тези белези може би свидетелстват за наченки на нови иконографски промени с богослу-
жебен характер. Макар засега да изглежда, че се появяват предимно в паметници, работени от гръцки зогра-
фи2246, най-логично е поне като иконография те да са резултат от новата офанзива на западноевропейското 
влияние върху източноправославната живопис от ХVІІ в. Изглежда, не бива да се подценява и разпадането 
на стройната византийска ритуална система, която в този период търпи много външни намеси. Затова сякаш 
не е случайно, че именно през ХVІІ в. се появяват случаи на смесване, подобни на началните етапи на фор-
миране на композицията, като например в църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси, където всички архиереи са 
изобразени в служение със свитъци, но последният – св. Никола, е изписан фронтално, благославящ и със 
затворен кодекс в ръка2247. При това, през ХVІІ в. примерите са по-разнообразни и достигат до крайност, като 
тези от манастирите Пустиня (1622) и Синяц (1618), където или трудно ще се открие богослужебен смисъл, 
тъй като архиереите са изобразени без свитъци, което е задължително условие за участие в службата, или 
ще трябва да се приеме, че отворените кодекси са опит да се отрази съвременната литургична практика, в 
която свитъците вече са излишни2248. Тук вече ясно се различават частичните нарушения в ритуалната систе-
ма, като се забелязва интересната тенденция живописта да отразява по сходен начин етапа на формирането 
на византийския ритуал и етапа на неговото разпадане. Част от последното са и огромният брой примери, в 
които липсва Агнецът в средата на композицията, както е в Ломница (1607–1608), което изобщо не е изоли-
рано явление за периода2249, а дори се съотнася с немалкото „пробни“ паметници от византийската живопис, 
довели в крайна сметка до установяването на Младенеца-агнец като най-адекватен иконографски вариант за 
средата на тази композиция. 

Логично е след това паметниците от ХVІІІ в. да са още по-объркващи. Те показват вариации, които могат 
да свидетелстват само за ясни промени в старата иконографска схема, но без да могат да се тълкуват едноз-
начно причините за тях. В Боджани (1737) всички архиереи са със свитъци, но само двама са обърнати към 
Честната трапеза с образа на Агнеца2250. От друга страна, в този период все по-често има сръбски примери, в 
които архиереите държат затворени книги2251. И ако това се обяснява с бароковите евхаристийни реформи в 
Карловачката митрополия, то например композицията от църквата „Архангел Михаил и Гавриил“ в Арбана-
си (1760), където архиереите също са фронтално разположени със затворени кодекси в ръце, а само един от 
тях държи свитък и е в три четвърти2252, не би имала адекватно обяснение. Още по-трудно пък би се обясни-
ла богослужебно сцената в параклиса „Св. Харалампий“ към църквата „Св. Атанасий“ в Арабанаси (1724), 
където присъства младият Христос-жертва в потир, при това означен като Мелисмос2253, но архиереите са 
разположени само от юг и са в най-разнообразни пози, жестове и атрибути2254. Затова изглежда, че тези ико-
нографски промени не могат да бъдат поставени под общ знаменател, тъй като от ХVІІ в. нататък отделни 
примери започват все по-често да се повявяват в различни географски точки на поствизантийската и по-къс-
но в необароковата живопис на Балканите. Така става също толкова вероятно те да се дължат като цяло на 
западни влияния от художествен и богослужебен характер. Възможно е те да се пренасят по най-различни 
начини, включително и чрез зографите, които повече или по-малко са били подложени на влияния от юг – 
от критската живопис, или пък от север – от реформираното в Украйна и Русия схоластично богословие, а 
дори и от неподлежащите на категоризация зографи цинцари. В крайна сметка разнообразието на детайлите 
в иконографските варианти на композицията през ХVІІІ и ХІХ в. показва, че всеки паметник трябва да се 
разглежда поотделно. 

След всичко това изглежда, че причината за полуфронталното изобразяване на архиереите в рилския ол-
тар трябва да се търси у зографа Коста Вальов. Всъщност той прилага старата иконографска схема на По-

2245 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите на Роженския манастир. С., 1993, 145–146.
2246 Тези промени може би трябва да се прибавят към влиянието на гръцките зографи, за което говори С. Петкович. Вж. Петковић, С. Иконограф-
ске сродности и разлике измећу српског и грчког сликарства од средине ХV до краја ХVІІ века. – В: Српска уметност у ХVІ и ХVІІ века. Београд, 
1995, 219–237.
2247 Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси. В. Търново, 2005, 28, 35, фиг. 3.
2248 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 123 и бел. 231. Тук не се имат предвид примерите, започващи още от ХІІІ–ХІV в. в Сърбия, Македония и Кос-
тур, в които първите архиереи са без свитъци, но благославят Христос във връзка с литургията. Gerstel, S. Beholding the Sacred Mysteries, 29–34. 
За такъв поствизантийски пример вж. Машниќ, М. Црквата Свети Димитриjа во Жван, 198.
2249 Шево, Л. Манастир Ломница, 100.
2250 Мирковић, Л., И. Здравковић. Манастир Бођани. Београд, 1952, 22.
2251 За тях Тимотиjевић, М. Идеjни програм, 69, бел. 42.
2252 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 182.
2253 За означаването на сцената вж. Κωνσταντινίδη, Χ. Ο Μελισμός, на много места.
2254 Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси, 157, и приложение ІV; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 140–142.
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клонение на жертвата, изразяваща традицията в православните схващания, но добила леко объркваща ви-
зуалност поради стиловите характеристики на образите, повлияни от съвременните изобразителни модели, 
възможностите на зографа и най-вече от неясната препоръка в ерминията на Дионисий, която не различава 
композицията Мелисмос и посоката, в която трябва да са обърнати архиереите2255. А несъмнено тя е моделът, 
следван за изграждането на композицията, тъй като първите шест архиереи в нея напълно съвпадат по състав 
и иконографски белези с изобразените в олтара на католикона2256. В другите познати случаи, в които Вальов 
рисува композицията – този от олтара на манастира Черепиш (1834)2257, от църквата „Св. Димитър“ в Ярлов-
ци (1845)2258 и от църквата „Св. Параскева“ в Кремиковци (1858)2259 – отново има същото придържане към ер-
минията. В първия случай са изобразени четирима отци, а в останалите два броят и съставът им се покриват 
напълно с композицията от рилския католикон. Любопитното е, че подобни пози на архиереите се срещат и 
при Димитър Христов в параклиса „Св. Йоан Богослов“ в Рилския манастир (1824), и дори при свързания 
повече със Сърбия Димитър Молеров в параклиса „Св. Архангели“, отново в Рилския манастир (1835). За-
това почти неопределената поза на архиереите, които са изписани не много далеч от египетския канон за 
изобразяване, не е достатъчно основание да се смята, че Мелисмосът от рилската църква е продължител на 
идеите, възприети в Карловачката митрополия, въпреки че в Крушедол сякаш има още един израз на новите 
богословски интереси, който се среща и в рилския католикон. В архитектурното решение на рилския олтар 
личат някои архаични черти, които са свързани със спецификата на манастирското богослужение. В бемата 
на олтарната абсида е предвидено място за архиерейски трон, където днес стои дървен, а от двете му страни 
върху малко каменно стъпало, опасващо цялото протежение на абсидата, са разположени дванадесет стола. 
Цялото пространство е организирано като синтрон. Подобен е случаят в Крушедол, където наличието му се 
свързва не само със символичното присъствие на Христос на богослужението, но и с изтъкване значението 
на Карловачкия митрополит като глава на Православната църква в Хабсбургската империя2260. Обичайно 
наличието на синтрон се смята за белег, характерен за епископски средища от ранновизантийската епоха до 
ХІІ в.2261, но Рилският манастир не е епископско средище, за да важи подобно обяснение, освен ако не тър-
сим причината в местния самоковски архиерей – присъстващ например на богослужение в ставропигиална 
монашеска общност. Тъй като синтронът е част и от още нереформираното православно богослужение, то 
наличието му тук е най-логично да се разбира в обичайния му богослужебен смисъл – като „горно място“, 
обозначаващо символичното присъствие на Христос2262. Подобен пример има още в Морача, която също не е 
епископско средище2263. Макар и архаичен елемент, той се появява и в поствизантийския период в различни 
като функция църкви, което показва, че и тогава не трябва да се разглежда като знак за ранга на църквата. По 
правило се появява в църквите под юрисдикцията на Печката патриаршия, към които е спадал в миналото и 
Рилският манастир, и още от поствизантийския период е установена вече традиция в архитектурата и оби-
чаен елемент от олтара2264.

Все пак връзката на манастира с паметници като Крушедол, респективно с новите олтарни програми, е 
достатъчно видима, за да бъде изцяло пренебрегната. Повтаря се сериозна част от сцените, включени в двете 
олтарни програми, а други са сходни като символичен смисъл. Но тези съвпадения се дължат не на директен 
паралел между паметниците, а поради обичайното за православната традиция, а и за барока, тълкуване на 
старозаветните префигурации на евхаристията във връзка с новозаветните евхаристийни теми. Обаче освен 
духовната връзка между двата завета – безкръвния на Новия и кръвната жертва на Стария, които традицион-
но подчертават жертвения характер на богослужението, в барока се акцентира и върху значението на старо-

2255 В ерминията има упътване за изобразяване на архиереите със свитъци в ръце заедно с текстовете, но без да се указва посока на движение или 
положение на фигурите, освен че трябва да са около трапезата, в най-долния ред на стенописите. Вж. Ерминiя, 432. 
2256 Общо са посочени 70 йерарси, като първите 16 са със свитъци, без да се описва положението на фигурите или участието им в композиция. 
Вж. Ерминiя, 359–364.
2257 Василиев, А. Черепишки манастир. С., 1943, 13–16; Генова, Е. Второто поколение, 197. 
2258 Василиев, А. БВМ, 434–435; Генова, Е. Второто поколение, 201–204.
2259 Василиев, А. БВМ, 436; Генова, Е. Второто поколение, 207–209. Общо за творчеството на зографа вж. и Генова, Е. Софийските манастири, 
23–34, с литература.
2260 Тимотиjевић, М. Идеjни програм, 70.
2261 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 58.
2262 За функцията му вж. Matthews, T. The Early Churches of Constantinople, 170; Taft, R. The Great Entrance. Rome, 1975, 170–171; Шмеман, A. 
Евхаристия, 74–81. Общо в Synthronon. Art et Archéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age. – Recueil d’études. Paris, 1968.
2263 Пеjић, С. Морачки „епископски престо“. Синтрон и горње место у српским црквама до средине ХІІІ века. – В: Манастир Морача. Балканолошки 
институт САНУ. Посебња издања 90. Београд, 2006, 129–140.
2264 Подробно у Пеjић, С. Манастир Пустиња, 58–61.
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заветните сцени в олтара като аргумент за древността на литургичния ритуал, оспорван от протестантството. 
Няма основание да се смята, че подобен акцент е търсен и в олтара на рилския католикон. Тук по-скоро става 
въпрос за познаване и ползване на една и съща украинска проповедническа литература, която през ХІХ в. 
вече е придобила силата на модерна/съвременна традиция в консервативното източно православие. Така в 
„Камень веры“ на Стефан Яворски, отпечатан в Киев (1730 – трето издание), се срещат много от тези идеи. 
Там между новозаветните изображения на евхаристията се привеждат и старозаветни примери от Христови-
те страдания2265 или се изтъква например, че жертвата се принася на Бога още от времето на Каин и Авел2266, 
сцена, която е илюстрирана в олтара на рилския католикон. Затова връзката между паметниците не е пряка, 
а се осъществява единствено чрез украинската проповедническа литература, където се разглежда проблема-
тиката на евхаристийното тълкуване. Това реформирано схоластично богословие намира място в стенопис-
ните програми още от средата на ХVІІІ в. в Сърбия, а се появява пак може би чрез преиздаването на същите 
източници2267, но век по-късно и в друг контекст, в консервативната православна среда на Рилския манастир, 
където Яворски е четен и, разбира се, присъства в библиотеката наред с много други подобни издания.

2. Идеен замисъл на стенописната програма в куполите 

Сводовото пространство на наоса в главната църква на Рилския манастир е белязано от три, почти еднак-
ви по размер купола, разположени от изток на запад по протежение на централния кораб. Местоположението 
на всеки един от тях влияе върху формирането на богослужебните пространства в интериора, като определя 
центровете на Певницата, Полунощницата и Повечерието, които могат да се разглеждат като отделни части 
от наоса, всяко със собствен купол.

Във връзка с небесната символика темите, които са намерили място в куполите, отразяват най-важни-
те християнски догми2268. От изток на запад са разположени съответно – Христос Пантократор, като част 
от Догмата за Въплъщението, Новозаветна Троица, илюстрираща Догмата за Триединството, и Богородица 
Одигитрия, като част от темата за нейното посредничество и застъпничество пред Бога. Чрез тези образи 
куполните програми се обвързват тематично със съответните богослужебни пространства в наоса, като ги 
разграничават семантично едно от друго. Поради тази функция на куполите в рилската църква техните про-
грами трябва да се разглеждат в контекста на всяко богослужебно пространство. Но преди това е необходимо 
да се обърне внимание на йерархичното съпоставяне между темите и въпроса кой от трите купола е водещ 
тематично за цялото пространство на наоса.

Доминиращото значение на купола в християнския храм е в сила още от византийската църковна сграда, 
където той е централно ядро на вътрешното пространство. От тогава символиката му се обвързва с небесния 
свод, а смисълът му се определя от конкретната небесна тема, илюстрирана в него2269. По правило това значе-
ние на купола не се променя с течение на вековете и развитието на символичната топография в християнския 
храм2270. В късните времена то по-скоро се прехвърля върху сводовите пространства в храмовете, където 
липсва купол. В тези случаи традиционните небесни теми се разполагат в най-високите части на църкви-
те в зависимост от архитектурните особености на техните сводове. Най-честият пример за архитектурно 
решение на свода е еднообразната полуцилиндрична форма, която обхваща целия интериор на църквата, 
създавайки равнозначно структурно пространство. В него общата сводова плоскост, без явна конструктивна 
специфика, заменя архитектурно-пространствения акцент, който се поставя обикновено от купола. Поради 
това визуалната неравнозначност в църквите с купол се заменя с равнопоставеност. За да се изяви в нея 

2265 Яворски, С. Сказание об Антихристе. Догмат о святых иконах. Москва, 1999, 199–200.
2266 Пак там, 209–210.
2267 През ХІХ в. „Камень Веры“ е преиздаван на три пъти, точно по времето на изписване на католикона – през 1839 в Петербург и през 1841 и 
1843 г. в Москва. Вж. Яворски, С. Сказание об Антихристе, 16.
2268 Бабић, Г. Краљева црква у Студеници. Београд, 1987, 35.
2269 Мэтьюз, Т. Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе. – Във: Восточнохристиянский храм. 
Литургия и искусство. Спб., 1994, 7.
2270 За програма на купола вж. Dufrenne, S. Les programmes iconographiques des couples dans les églises du monde byzantin et postbyzantin. – 
L'Information d'Histoire de l'Art. X/5, Paris, 1965, 185–199; Matthews, А. T. The Byzantine Use of the Title Pantocrator. – OCP, 2, (1978), 442–462; 
Demus, О. Probleme byzantinisher Kuppel – Darstellungen. – CA, 25 (1976), 101–108; Velmans, T. Quelque programmes iconographiques de couples 
chypriotes du XII-e au XIV-e siècle. – CA, 32 (1984), 137–162; Γκιολές, Ν. О βυζαντινός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα. Αθήνα, 1990.
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205. Бог Саваот със символи на евангелистите и пророци. Свод над олтарната абсида. Йоан Иконописец. 1841–1842
206. Христос Велик Архиерей. Полусвод на протезисната ниша. Коста Вальов. 1841–1842
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207. Старозаветна Троица и Жертвата на Авраам. Северна част на свода над абсидата. Йоан Иконописец. 1841–1842
208. Възкресение Христово и Слизане в Ада. Трети регистър в северната част на абсидата. Коста Вальов. 1841–1842
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старото значение на купола като най-високата точка в пространствено-теологичната йерархия, е необходимо 
да бъде използвана значимостта на изображенията, поместени в свода. Те трябва да покажат къде в равното 
пространство на свода би трябвало да бъде куполът. 

От друга страна, появата на свода води до увеличаване на „небесното“ пространство в храма, което трябва 
да бъде запълнено с подходящи теми. Така се достига до разширяване на броя на темите, намиращи място в 
свода2271, като те се разполагат по нов начин, по протежението изток–запад, а не концентрирано на едно мяс-
то. Тази промяна се осъществява в поствизантийските църкви, където липсва купол. В края на периода и по-
късно, когато архитектурните решения на храмовете се връщат отново към използването на куполи, много 
често обогатената сводова програма трябва да се „намести“ в куполните пространства, които в зависимост от 
желанието на поръчителите могат да се увеличават, за да поберат необходимия тематичен кръг. Така се стига 
до проблема, който е възникнал и в рилската църква – какво е йерархичното съотнасяне между небесните 
теми, разположени в куполите.

В традиционната кръстокуполна църква не съществува проблем с определянето на водещия за програ-
мата купол, но в главната църква на Рилския манастир той е налице поради особеностите на архитектурно-
пространственото решение, според което централен купол в църквата е този в средата на храма, който е и 
по-голям от останалите. В случая средният купол би могъл да е водещ и по своята стенописна програма, 
в която са включени Светата Троица с ангелските чинове и апостолите, ако се има предвид, че специфич-
но за православното богослужение е силното подчертаване на троичния характер на Бога2272. Дори само 
заради това средният купол би могъл да се явява централен за пространството на църквата, щом в него е 
илюстрирана Догмата за триединството, а другите два да са второстепенни, независимо от темите, които 
са поместени в тях. Не така стоят нещата обаче според ритуалните значения на всяка от темите. Изобразя-
ването на Пантократор в първия купол отразява идеята, че Христовият образ е централен в православните 
храмове2273. Още в края на VI – началото на VII в., когато се оформят идейните и символични тълкувания на 
литургията и църковната сграда, подкуполното пространство, където се извършва ритуалът на евхаристията, 
става „истинският център“ на цялото здание2274, центърът, където се извършва мистичното преображение на 
християнина в Христос2275. Този смисъл се запазва изцяло за подкуполните пространства, където и в много 
по-късните времена се извършва евхаристията. За разлика обаче от древната византийска литургия, при 
която четенето на евангелието се е извършвало от амвона в средата на църквата, в средновековната църква 
тази функция на амвона изчезва. Евангелието започва да се чете, както в съвременната православна църква, 
от възвишението пред входа на олтара, наречено „солея“2276. Затова извършването на литургията от Средно-

2271 Петковић, С. Зидно сликарство, 73.
2272 Чифлянов, Б. Литургика, 53.
2273 Пак там, 54.
2274 Krautheimer, R. Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1979, 76, 200, 212.
2275 Мэтьюз, Т. Преображающий символизм, 13.
2276 Mattews, T. The Early Churches of Constantinople, 147–149.

209. Тайната вечеря. Втори регистър в северната част на абсидата. 
Коста Вальов. 1841–1842

210. Венчилка с Разпятието от иконостаса в рилския католикон
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вековието нататък се обвързва с куполното пространство, което е непосред-
ствено над солея. Явно във връзка с това в най-източния купол на рилския 
католикон е представен Пантократор, заобиколен от изображението на Не-
бесната литургия2277. Тази тема се формира още през Х в. и се развива през 
ХI–ХII в., за да достигне през втората половина на ХIV в. до пълния си ико-
нографски вариант2278. Така формирана, тя редовно се изобразява от ХV в.  
нататък в програмата на куполите2279. Небесната литургия е в тясна връзка 
с причастието. Изображението ѝ се съставя под влияние на литургичните 
обреди, молитви и песнопения. Церемонията на Великия вход е послужила 
за форма да се изрази идеалната мисъл за небесното служение, в което архи-
ереят е заменен от Христос, свещениците и дяконите – от ангели, херувими 
и серафими, а самото действие е пренесено на небето2280. Изобразяването 
ѝ фактически означава пренасяне на литургичния чин в живописта2281, тъй 
като земната литургия е образ на небесната2282, а разликата е, че Небесната 
литургия протича, без да е скрита и символична2283. Идеята за единството 
между земния и небесния обред има древен произход, още от ранните хрис-
тиянски литургисти, смятащи, че обредите в храма са повторение на онези, 
които вършат ангелите на небето2284. Тази връзка се потвърждава от една от 
молитвите на Входа, в която се казва: „Владико Господи Боже наш... направи нашия вход да бъде като входа 
на светите ангели, които служат с нас и с нас славословят твоята благост“2285. В по-ново време този текст е 
включен в литургиите на Йоан Златоуст и Василий Велики, осъществявайки напълно връзката между небес-
ната и земната литургия2286. Чрез влагането на подобен смисъл в изображението най-източният купол в рил-
ската църква се превръща в централен от гледна точка на важността на ритуалите в храма, чиято кулминация 
се явява литургията. Тя се извършва точно под купола, в който е изобразен небесният ѝ еквивалент. Целта 
на самото действие е да извърши уподобяване с Христос, т.нар. „преобразяващ символизъм“, като това става 
в два дяла – освещаване и причастие. В първата половина на литургията, когато се извършва Малкият вход, 
тържествено, със свещи и кадене, се изнася евангелието от олтара, като това действие в рилската църква 
се извършва точно под първия купол2287 и намира отражение в изобразяването на евангелието в ръката на 
Пантократора, което е неизменен негов атрибут2288. След Малкия вход следва четенето на евангелието, из-
вършвано от дякона на възвишението под купола, т.е. от солея. В рилската църква евангелието се чете върху 
подвижен аналой, разположен точно под центъра на купола2289. Втората част от литургията – евхаристията, 
е тази, която съсредоточава в себе си най-важния смисъл на целия ритуал – приобщаването към кръстната 
жертва на Христос. В нейната кулминация – приемането на причастието от верните, християнинът достига 
най-близо в този свят до идеята за Христов живот, до уподобяването си с Христос и отъждествяването си 
с него2290. Тази идея е изразена ясно и кратко от Николай Месарит, който казва, че Христос в купола – това 
е Бог, с който можем да се съединим в Божествената литургия2291. Във връзка с този смисъл най-източният 
купол на рилската църква трябва да бъде разбиран като централен за стенописната програма на куполите в 

2277 За нейната поява около Пантократор през ХIV в. Dufrenne, S. Lеs programmes, 185–199. Общо за темата Stefănescu, F. L'iIlustration des Liturgies, 
71–72; Стародубцев, Т. Представа Небеске литургиjе у куполи. – Трета jугославенска конференциjа византолога. Крушевац, 2000, 381–415, с 
нова литература. За произхода и литургичния ѝ смисъл вж. Walter, Ch. Art and Ritual, 218; Bornert, R. Les commentaires, 176–178; Ђурић, В. Рава-
нички живопис и литургиjа. – В: Манастир Раваница – споменица о шестоj стогодишњици. Београд, 1981, 45–68; Бабић, Г. Литургиjске теме у 
Богородичиноj цркви у Пећи. – В: Архиепископ Данило II и његово доба. Београд, 1991, 377–382; Тодић, Б. Грачаница, 74.
2278 Walter, Ch. Art and Ritual, 218; Stefănescu, F. L'illustration des Liturgies, 71.
2279 Dufrenne, S. Les programmes, 197–198.
2280 Покровский, Н. Евангелие, 285. 
2281 Голубовић, Б. Божанствене литургиjе. Београд, 1978, 21–22.
2282 Вениамин. Новая Скрижаль, 172.
2283 Тодић, Б. Грачаница, 139.
2284 Bornert, R. Les commentaires, 176–178.
2285 Walter, Ch. Art and Ritual, 223.
2286 Поповић, Б. Програм живописа у олтарском простору. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 77–97.
2287 Неофит Рылец, Описание, 75.
2288 Мэтьюз, Т. Преображающий символизм, 11.
2289 Коева, М. Рилският, 67.
2290 Никольский, К. Пособие к изучению устава, 323.
2291 Мэтьюз, Т. Преображающий символизм, 14.
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наоса.
3. Стенописна програма на Певницата
(гр. схеми ІІ–ІІІ) 

Певницата е първото богослужебно пространство в наоса, непосредствено 
пред иконостаса. То обхваща страничните конхи, най-източния купол, както и на-
пречния свод, свързващ югоизточния и североизточния сляп купол на църквата за-
едно със стените под тях. Главната стенописна тема, развита в това пространство, 
е свързана с Въплъщението на Христос. Тя е застъпена в няколко цикъла, сцени и 
отделни образи, които условно могат да се разделят на два типа. Към първия спа-
дат темите, които пряко илюстрират Въплъщението. Тук се включват цикълът по 
Детството на Христос, поместен в свода на южната певница (гр. схема II, 64–72), 
съвсем краткият цикъл, разказващ за събитията около Кръщението на Христос (гр. 
схема II, 73, 77, 84) и житийният цикъл на Богородица, разположен непосред-
ствено над изображенията на правите светци воини в двете певници (гр. схема 
II, 15–17, 85–89). Към втория тип се отнасят темите, свързани с Въплъщението 
чрез литургичния му смисъл, които не се изтъкват в програмата на олтара. Тук се 
включва куполната украса начело с образа на Пантократор, под когото е развита Небесната литургия, и фриз 
с праотците на Христос (гр. схема ІІ, 42–55), бюстовите изображения на Христос Велик Архиерей и Хрис-
тос Емануил от двата слепи купола (гр. схема ІІІ, 17, 69), както и някои отделни сцени в южната певница, 
като например Чудото в Кана Галилейска (гр. схема ІІ, 80), които акцентират върху евхаристийния смисъл 
на Въплъщението. 

3.1. Темата за Боговъплъщението

Куполът е водещата част на цялото пространство, а семантиката му се определя от изображението на Пан-
тократор, поместено в неговата калота (гр. схема ІІ, 42) Той е изобразен допоясно, благославящ с дясната и 
държащ евангелие в лявата си ръка – вариант, характерен за поствизантийските паметници2292. Конкретният 
му смисъл е изразен в съдържанието на обкръжаващия го надпис – „Âčδčςå, вčδčςå якw азъ съм åсςü (č) 
нэсςü Áоã (развэ Мåнå). Азъ соςворčõü (зåмлю č ]åловэка на нåč) č (с моčςа рака) утвердихъ неба.“ Пълният ва-
риант на този текст, който включва даденото в скобите2293, се препоръчва в ерминията на Дионисий от Фурна 
за изписване около Пантократор заедно с ангелските чинове и е основан на Втор. 32:39 и пророчеството на 
Ис. 65:122294. Подобен текст около Пантократор се среща и в живописта на Илиенския манастир (1550), къ-
дето пък е парафраза на Ис. 37:16, 45:5-122295. В границите на Рилския манастир той се появява още веднъж 
във видоизменен вариант в църквата „Св. Лука“ (1798–1799), където е изписан в евангелието на Христос. 
Там обаче са подбрани части от текста, подчертаващи сътворяването на човека и земята от Господ, които 
имат паралели и в Давидовите псалми и са свързани с конкретния контекст на Христовия образ – обкръжен 
от Всякое дихание и деветте ангелски чина2296. Обратно на това, в рилския католикон са използвани частите, 
в които се говори за сътворението на небето, чийто символ в църквата е куполът. Акцентът е поставен върху 
Бога, сътворил небесата и бдящ над цялото човечество, като по този начин се подчертава традицията изобра-
жението на Пантократор да се явява в най-високата част на храма, подсказвайки схващането за църквата като 
вселена. Пантократорът е „всеобхващащият Христос“, а разполагането му в купола очертава мистичното 
пространство, където човек се изправя пред Бога. Това е мястото, където вярващият е в центъра на творе-
нието, на една вертикална ос със своя Господ по време на литургията2297. Основният догматичен смисъл на 

2292 Пак там, 7.
2293 Същият надпис се среща и в една тетрадка от архива на Станислав Доспевски в НХГ – № 1193. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 219.
2294 Ерминiя, 428.
2295 Подробно у Кирин, А. Илиенските стенописи от 1550 година в контекста на духовния живот на епохата. Изкуство, бр. 9–10, 1990, 4.
2296 За този пример вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 218.
2297 Мэтьюз, Т. Преображающий символизм, 13.
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изображението се разкрива и в самото име „Пантократор“, съпътстващо го от началото на неговата поява2298. 
Смисълът на името е „все-силен“, „все-властен“, „все-държител“, като по този начин се потвърждава едино-
същността между Христос и Бог Отец, което е изключително важно за програмата в рилската църква, защото 
подчертава достоверността на акта на Въплъщението. Вероятно темата е изнесена от олтара точно за да се 
илюстрира по-пълно и нагледно нейната връзка с литургията.

Под образа на Пантократор, в барабана на купола, е разположена Небесната литургия, а в тамбура между 
прозорците са изобразени 12 старозаветни праотци и пророци2299 (гр. схема ІІ, 43–55). В пандантивите са 
поместени образите на четиримата евангелисти2300 (гр. схема ІІ, 58–61). По дъната на арките, носещи ку-
пола, са изобразени медальони с мъченици, чиято пролята кръв идейно и конструктивно очиства храма2301, 
а на нея се крепи и земната църква2302. Подобна символична йерархия присъства още у патриарх Герман I, 
който смята че „църквата е предсказана от пророците и старозаветните патриарси, основана от апостолите, 
украсена от епископите и утвърдена от мъчениците“2303. 

Този вариант на куполна програма става типичен още от края на ХIII и началото на ХIV в., когато се 
среща например в Кралева църква, Старо Нагоричино, Грачаница, Лесново и „Св. Богородица“ в Печката 
патриаршия2304. В поствизантийската живопис вече е напълно традиционен, като основният му теологичен 
смисъл е илюстрацията на теми, свързани с главата на християнството и небесните паралели на църквата2305. 
Промените, настъпващи в тази програма, са преди всичко второстепенни – в иконографията, надписите и 
някои други белези, но като богословска и литургична концепция тя се явява неизменно от ХIV в. нататък. 
Запазването на традиционния ѝ смисъл определя и разликите, които съпътстват нейното прилагане в раз-
личните паметници. Те са свързани преди всичко с изтъкването на определен акцент от нейното обичайно 
богословско значение. Такъв специфичен нюанс в куполната програма на рилската църква е изтъкването на 
темата за Въплъщението.

Свързването на куполна програма от този тип с Боговъплъщението не е ново, тъй като идеята за слива-
нето на земната и небесната литургия подчертава двете природи на Христос. За Въплъщението свидетелст-
ват както старозаветните пророци, прозрели идването на Христос, така и праотците, показващи човешкото 
му родословие2306. Такава е тяхната традиционна символика, присъстваща дори в отдалечени хронологично 
помежду си примери като тези от хилендарския католикон от ХІV в.2307 и църквата „Св. Никола“ в Елена от 
ХІХ в.2308 Към тази програма трябва да се прибавят неръкотворните образи – Убрусът и Светата Керемида, 
стандартно разположени на изток и запад между евангелистите в пандантивите на купола2309 (гр. схема ІІ, 
56–57). Те показват, че вярващите са имали възможността да видят Христос Въплътеното Слово2310. Убрусът 
носи и богословския смисъл на инкарнирания Логос2311. Той се смята за автентично и необоримо доказател-
ство за Христовото въплъщение и чистотата на православната традиция, като вариантът, в който е държан от 

2298 За историята на образа вж. Montevecchi, O. Pantokrator. – Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni. I, Milan, 1957, 401–432.
2299 Lowden, Е. Illuminated Prophet Books. A Study of Byzantine Manuscripts of the Major and Minor Prophets. University Park, London, 1988, 49–63; 
Kitzinger, E. The Mosaics of St. Mary's of the Admiral in Palermo. Washington, 1990, 138–147; Поповић, Л. Фигуре пророка у куполи Богородице 
Одигитрији у Пећи: Идентификација и тумаћење текстова. – В: Архиепископ Данило ІІ и његово доба. Београд, 1991, 443–464; Војводић, Д. 
О ликовима старозаветних првосвештеника, 121–153.
2300 За тях вж. Galavaris, G. The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels. Vienna, 1979; Spatharakis, J. The Left-Handed Evangelist. A Contribution 
to Paleologan Iconography. London, 1988.
2301 Тодић, Б. Грачаница, 126.
2302 За тях Djordjevic, I. Imagines clipeatae dans la peinture monumentale serbe du XIII-e siècle. – ЗЛУ, 16 (1980), 13–25; Костовска, П. Маченичките 
допојасја во Св. Никола, во Манастир, Мариово. – ЗСУ, 6, Скопје, 2007, 7–47, с още литература.
2303 Bornert, R. Les commentaires, 142.
2304 За паметниците вж. Ђурић, В. Византиjске фреске, 51, 64; Бабић, Г. Краљева црква, 36; Тодић, Б. Старо Нагоричино. Београд, 1993; Тодић, 
Б. Грачаница, 148; Габелић, С. Манастир Лесново. Историjа и сликарство. Београд, 1998; Тодић, Б. Иконографски програм фресака из ХІV века 
у Богородичиноj цркви и припрата у Пећи. – В: Архиепископ Данило ІІ и његово доба. Београд, 1991, 365–366.
2305 Каjмаковић, З. Новооткривене фреске ХVІ века у цркви манастира Гомионице. – ЗЛУ, 19 (1983), 132–133.
2306 Тодић, Б. Грачаница, 149.
2307 Радовановић, J. Христови преци по телу у живопису манастира Хиландара. – В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 639–652.
2308 Куюмджиев, А. За атрибуцията на стенописите от църквата „Св. Никола“ в Елена. – ПИ, бр. 4, 2007, 3–14; Куюмджиев, А. Стенописите в 
църквата „Св. Никола“ в град Елена. С., 2011. И в двете публикации съм цитирал неправилно фамилията на Даринка Караджова като Караджи-
нова. Използвам случая да поправя библиографските данни и да се извиня на проф. Караджова. Правилното цитиране и на двете места трябва 
да е Караджова, Д. Нови данни за духовно-просветния живот в Еленския край през втората половина на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век. 
– Известия на НБКМ, 22 (28), 1996, 253–276.
2309 Thierry, N. Deux notes à propos du Mandylion. – Зограф 11 (1981), 17–18; Лидов, А. Мандилион и Керамион как образ-архетип сакрального 
пространства. – Във: Восточнохристиянские реликвии. Москва, 2003, 249–267. 
2310 Радоjчић, С. Старо српско сликарство, 96, 110; Dufrenne, S. Les programmes, 166.
2311 Бабић, Г. Краљева црква, 62.
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ангели, както е в рилския купол, има и апотропейно значение за вярата2312.
Византийската живопис никога не е имала една-единствена програма за изписване на малките куполи 

около централния. Тяхната декорация се определя от локалната традиция или от влиянията на някои близ-
ки центрове. По принцип в малките куполи се изобразяват различни Христови типове2313. Спазвайки тази 
традиция и подчертавайки замисъла на програмата в певниците, в рилската църква са изобразени Христос 
Емануил в югоизточния сляп купол и Христос Велик Архиерей в североизточния (гр. схема ІІІ, 17, 69). Тези 
образи се съотнасят с Въплъщението съответно чрез темата за раждането на Христос и тази за Небесната 
литургия, която изтъква неговото първосвещеничество. Христос Велик Архиерей е изобразен в характерния 
още за критската живопис и възприет в поствизантийските паметници иконографски вариант2314, но образът 
на Емануил е с крила, придружен от текст, препоръчван от ерминията за този Христов тип. Това е рядко 
срещан иконографски тип в поствизантийските паметници, без богословски контекст или ритуално оправда-
ние2315, който според С. Петкович е свързан с контаминацията между два Христови типа – Емануил и Ангел 
от Великия съвет2316. Изглежда, в паметниците от ХVІІІ–ХІХ в. обаче се появява по-често. Има го например 
в параклисите „Св. Димитър“ и „Св. Йоан Предтеча“ в манастира Зограф (края на ХVІІІ в.)2317. Това обаче не 
вреди на символичния смисъл на изображението, което и тук, както е обичайно още от Комниновата епоха, 
представя образа на Въплътеното Слово2318. Тази ипостаса на Христос традиционно се изобразява в горни-
те части на храма2319 и се възприема според традицията като източник на всички евангелски събития, тъй 
като се има предвид, че става въпрос за „сина човеческий“2320. Така образът на Христос Емануил изглежда 
най-подходящият увод, чрез който да бъде въведена темата за Въплъщението в южната певница на рилската 
църква, защото там тя е изложена в осем сцени от детството на Христос, разположени в напречния свод над 
певницата, свързващ олтара с югоизточния сляп купол (гр. схема ІІ, 65–72).

По принцип произходът и първите примери за този цикъл могат да се срещнат още в живописта на Ка-
падокия, а по-голям и представителен сред тях е цикълът във Вронтохион, Мистра2321. Обширни цикли по 
детството на Христос обаче е имало почти навсякъде2322. Подобно разполагане на сцените от цикъла, както те 
са в рилската църква, също не е новост в стенописните програми на християнските храмове и има традиция 
от византийско време – например в Градац (ок. 1275), където цикълът пак е разположен от юг, приблизител-
но на същото място. Привеждането на този иначе крайно неподходящ и отдалечен по време пример е само 
защото цикълът в Градац за разлика от други подобни такива има подчертано догматичен смисъл, какъвто 
почти не се среща в поствизантийските паметници, но присъства в цикъла от рилската певница. Догматич-
ният смисъл се изявява както в поместването на цикъла от юг, непосредствено след олтара, така и в състава 
на включените в него сцени. Значението му е свързано с темата за Въплъщението, като идеята е всички 
епизоди да утвърждават истинността на появата на очовечения Логос2323. След като са подбрани на този 
принцип, те се групират в цялостен разказ за инкарнацията на Логоса, чиято цел е да потвърди верността на 
теофанията. Тук може да се търси главната семантична цел на илюстрирането на цикъла в рилската църква. 
В него са включени две сцени, които заедно с Рождество Христово още през ХII в. са били частта от Вели-
ките празници, илюстрираща детството на Христос2324. Това са Обрязване (Лук. 2:21–38), което по-късно 

2312 Пеиjћ, С. Мандилион у послевизантиjской уметности. – В: Поствизантиjска уметност на Балкану. Нови Сад, 2003, 73–94. За Византия вж. 
Герстель, Ш. Чудотворный Мандилион. Образ Спаса Нерукотворного в византийских иконографических программах. – В: Чудотворная икона в 
Византии и Древней Руси. М., 1996, 76–87. За българските примери вж. Петкова, Н. Светият Убрус в средновековните паметници по български-
те земи. – Старобългаристика, 4, 2004, 19–42.
2313 Тодић, Б. Грачаница, 111.
2314 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 135, с литература.
2315 За литургичните текстове, свързани с Емануил, вж. Millet, G. La dalmatique du Vatican, 61–81.
2316 Петковић, С. Зидно сликарство, 75.
2317 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 100; Κυριακούδης, Е. Η μνιημειακή ζωγραφική, 187; Енев, М. Атон, ил. 380.
2318 Вж. Wendt, C. H. Das Christus – Immanuel Bild der Ostkirche. – Zeitschrift für Kunstwissenschaft, 4 (1950), 284–287; Weyl Carr, A. Gospel 
Frontispieces from the Comnenian Period. – Gesta, 21 (1982), 3–20.
2319 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 95.
2320 Покровский, Н. Евангелие, 31.
2321 Millet, G. Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux ХIV-е, ХV-е et ХVI-е siècle. Paris, 1916, 123–163.
2322 Grabar, A. L‘art de la fin de l'Antiquité et de Moyen âge. Paris, 1968, 977–981, 988. Общо за цикъла вж. Бабић, Г. Циклус Христовог детинства у 
пределу с хумкама на фресци у Грацу. – В: Рашка баштина. I, Београд, 1975, 49–56; Lafontaine-Dosogne, J. Iconography of the Cycle of the Infancy 
of Christ. – In: Kariye Djami, vol. 4, Princeton, 1975, 195–243.
2323 Бабић, Г. Циклус Христовог детинства, 49–50.
2324 Kitzinger, E. Reflections of the Feast Cycle in Byzantine Art. – CA, 36 (1988), 51–73. Примерът, който се има предвид, са миниатюри от псалтирен 
ръкопис от ХII в.
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212. Общ изглед на наоса в рилския католикон

твърдо отпада от цикъла на Великите празници, а от края на средните векове се явява като идейна основа на 
евхаристийната жертва, и Сретение (Лук. 2:22–40), което е пряко потвърждение за инкарнацията2325. В три 
сцени е представен разказът за Поклонението на влъхвите (Мат. 2:1–12). Това са срещата им с Ирод, самото 
поклонение и връщането на влъхвите. Подобен начин на илюстриране на събитието не е рядък и акцентира 
върху Божието, царственото и изкупителното значение на Въплъщението2326. Останалите три сцени, съставя-
щи цикъла в рилската певница, са Бягство в Египет (Мат. 2:13–15), Избиване на младенците (Мат. 2:16–18) и 
заключителното събитие от детството на Христос в евангелието на Лука – Христос сред книжниците в храма 
(Лук. 2:46–47). Последната сцена от цикъла има по-особен характер. По принцип тя се явява и самостоятел-
но2327, при това в най-различен контекст – заедно с Велики празници или Страсти Христови в наоса, но може 
да е в комбинация с Акатист и старозаветни сцени в притвора на храма, както е в църквата „Св. Никола“ в 
Арбанаси, вероятно от 1705 г.2328 Възможно е даже тя да осъществява връзка с някаква отделна сцена, както 
е изобразена например на северната стена в параклиса „Св. Троица“ (1703–1704) към църквата „Успение Бо-
городично“ в Арбанаси, вероятно заедно със Сватбата в Кана2329. В случаите, когато е отделно, е възможно да 
е илюстрирано всъщност Преполовение (Йо. 7:14–36) – проповедта на Христос пред евреите в храма, което 
се чете в сряда на четвъртата седмица след Пасха. Така например сцената е объркана в притвора и наоса на 
главната църква на Роженския манастир, където е трябвало да се изобрази Преполовение в контекста на Де-
янията на Христос2330. В рилския католикон сцената е противоречива като иконография, което е характерно 
2325 Покровский, Н. Евангелие, 99. За сцената вж. и Maguire, H. The Iconography of Simeon with the Christ Child in Byzantine Art. – DOP, 34–35 
(1980–1981), 261–269.
2326 Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника, 100.
2327 За някои примери от Сърбия, включително и по-особения случай с църквата „Св. Никола“ в с. Брезово (трета четвърт на ХVІІ в.), вж. Петко-
вић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 199–200.
2328 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 67.
2329 Пак там, 90, 99.
2330 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 38, 91.
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за късния период и трябва да се отдаде най-често на механичното използване на иконографските модели и 
препоръки. Тук Христос закономерно е изобразен млад и голобрад, но пък липсват родителите му, които от-
личават иконографски това събитие2331. Сигнирането на сцената обаче не оставя съмнение, че става въпрос 
за композицията Христос сред книжниците в храма.

В конхата на южната певница стенописната програма продължава с още няколко сцени. Това са Чудото в 
Кана Галилейска, Изкушенията на Христос в пустинята, един кратък разказ за събитията около кръщение-
то на Христос, включващ Идването на Христос на Йордан, Свидетелството на Йоан Предтеча за Христос 
и самото Кръщение (гр. схема ІІ, 73, 77, 79–80, 84). Над тях, в полукалотата на певницата, е разположено 
Рождество Христово (гр. схема ІІ, 64). Групирането на тези сцени с цикъла на детството се свързва пряко с 
илюстрирането на евангелския разказ за събитията, случили се в живота на Христос до Първа Пасха, като 
заключителното събитие е и първото чудо, извършено от него – превръщането на водата във вино в Кана 
Галилейска (Йо. 2:1–11). Догматичният смисъл на това подреждане пък показва връзка с темата за Въплъще-
нието, защото тези сцени се разбират като въвеждащи в теологичната същност на Христовия образ. Подобна 
връзка между тях съществува от най-древни времена. Още в предникейския период Кръщение и Чудото в 
Кана са чествани на 6 януари, а в този ден Йерусалимската църква е възпоменавала Рождението на Христос и 
Поклонението на влъхвите. В началото на IV в. противоарианските настроения дали основание на Източната 
църква да обедини тези теми на празника Богоявление, като Рождеството се разбира като инкарнация на Гос-
пода, Поклонението на влъхвите – като признанието за това от всички народи, Кръщението – като начало на 
общественото служение и явяването на Света Троица, а Сватбата в Кана – като първо чудо, показващо про-
изхода на Христос. Когато католическата църква мести Рождество Христово на 25 декември, целият Изток, с 
изключение на Армения, възприема новия празник, без да престава да се чества и старият, чиято централна 

2331 По въпроса вж. Бабић, Г. О Преполовљењу празника. – Зограф, 7 (1976), 23–27; Walter, Ch. Mid-Pentecost. – Eastern Churches Review. A Journal 
of Eastern Christendom. III, 2, London, 1970, 231–234.

213. Христос Вседържител. Стенопис от източния купол на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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214. Сцени от цикъла на Детството на Христос. Полусвод над 
южната певница. Захарий Зограф. 1842

215. Сцени от цикъла на Детството на Христос. Полусвод 
над южната певница. Захарий Зограф. 1842

тема е Кръщение2332. По този начин още в древната църква е изтъкнато значението на Рождеството на Хрис-
тос. В рилската певница то се разбира традиционно като кулминационен момент на Божието присъствие на 
земята и основна точка на Догмата за Въплъщението. С разполагането му над останалите сцени в певницата 
се изтъква едновременно неговото теологично и йерархично значение. То е първопричината за случването 
на останалите събития, изобразени в певницата, и затова пространствено е „надвиснало“ над тях. Те от 
своя страна изразяват основните последствия от раждането на Богочовека. Идването на Христос на Йордан 
и Показването му от Предтеча, осмислят Стария завет, който се разбира като предзнаменование на Новия 
и въплъщението на Христос. В Кръщението за пръв път се доказва пред хората божественият произход на 
Христос, поради което то се нарича Просвещение, а този смисъл е изразен и в службите на празника2333. На 
Кръщение Христос освещава водата и започва своето обществено служение, което е изпълнено с чудеса, 
първото от които е Чудото в Кана. Връзката между тези две събития също има древен характер. Богоявление 
е най-старият неподвижен празник, който води началото си от III в. според сведенията на Климент Алексан-
дрийски2334. Постепенното му възникване е свързано с последователите на Василид, които искали да дадат 
гностическо тълкуване на древния египетски празник за разливането на Нил, чиято вода се смятала за све-
щена и божествена, а червеният ѝ цвят – за чудо на божеството. При редакцията на гностическото тълкуване 
Светата Църква в Египет запазва старите народни обреди, извършвани в този ден, и им придава християнско 
съдържание. Така не се отхвърля и вярването за червената вода, а тя се поставя във връзка с Чудото в Кана 
Галилейска, като смисълът е да се прехвърли вниманието от мнимото към истинското чудо2335. 

Съотнасянето между Кръщение и Чудото в Кана придава и евхаристиен смисъл на темата за Въплъще-
нието, тъй като насочва към основната цел, поради която се е извършило то – изкупителната жертва. По този 
начин се подчертава значението на литургията, тъй като Чудото в Кана има символична връзка с причастието 
чрез превръщането на водата във вино, а този акт още от времето на византийските теолози се сравнява с 
„превръщането“ на виното в кръв Христова по време на литургията2336. Това символично значение на съби-
тието му придава особена популярност и то се илюстрира все по-често в стенописните програми на постви-
зантийските паметници у нас2337. От богословска гледна точка, посочвайки целта на Въплъщението – да се 
извърши изкупителната жертва, Чудото в Кана отвежда към причините, довели до тази необходимост. Те се 
изтъкват в сцената Изкушенията на Христос в пустинята, която е модел за преодоляното отричане от Бога 
и съгласието на Христос с изкупителната жертва. Така сцената е пример за реабилитиране на падналата 
човешка същност, което ще започне с Въплъщението на Богочовека. Тази сцена в иконографския вариант 

2332 Подробно у: Чифлянов, Б. Литургика, 103–104.
2333 Никольский, К. Пособие, 544.
2334 Скабалланович, М. Толковый типикон. Спб., 1910, 78.
2335 Чифлянов, Б. Литургика, 102–103.
2336 Taft, R. The Great Entrance, 43.
2337 За примерите вж. Пенкова, Б. Стенописите в църквата „Св. Петка Самарджийска“ в контекста на Балканското изкуство от ХVІ век. – 
ПИ, бр. 2, 1991, 39.
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на Теофан Критянина от „Св. Никола Анапавсас“ на Метеора (1527) става популярна на Атон2338, под чието 
влияние са и някои от примерите у нас като този в „Св. Стефан“ в Несебър (1599) или в църквата „Св. Илия“ 
в Бобошево (1678)2339.

Посвещаването на рилската църква на Богородица чрез празника на нейното рождение намира естест-
вено следствие в представянето на житийния ѝ цикъл. Той е разположен в най-долните зони на южната и 
северната певница, непосредствено над фриза със светците воини. Това му място не е необичайно, тъй като 
по принцип цикълът може да се разполага навсякъде в храма в зависимост от връзката с догматичния кон-
текст, химнографската литература и литургията, като има примери за различни варианти2340, включително и 
такива като манастира Петковица, където цикълът е разположен в певниците2341. В случая разполагането му 
в страничните конхи се дължи преди всичко на неговата директна връзка с Детството на Христос и с темата 
за Въплъщението, тъй като житието на Богородица традиционно се поставя като въведение в историята на 
Христос2342. Този замисъл е добре подчертан в рилската църква от избора на сцените, съставящи цикъла, кой-
то подобно на повечето поствизантийски паметници, не е обширен2343. В южната певница са поместени Рож-
дество Богородично, Въведението Богородично в храма и Благославянето на Богородица от тримата йереи 
– сцени, които заедно с Благовещение на източната стена над иконостаса осъществяват връзката на цикъла с 
Въплъщението на Христос (гр. схема ІІ, 31, 75, 85–89). Трите сцени в певницата имат месиански характер, 
като поставят началото на Въплъщението и изпълнението на пророчествата за него. Разполагането на Рож-
дество Богородично до Въведение има много примери в традицията. Рождеството на Богородица е първият 
стадий на Въплъщението, а Въведението ѝ в храма отразява божественото ѝ предназначение2344. Връзката 
между двете е дотолкова сполучлива в своята лаконичност, че в поствизантийските паметници тези сцени 
често образуват сами житийния цикъл, като се появяват и в живописта на паметници, които не са посветени 
на Богородица2345. Двете сцени се комбинират химнографски с Рождеството на Христос. В службите от 7 до 9 
септември Богородица се слави като онази, която е родила Словото2346, а Йоан Дамаскин в хомилията за Рож-
дество Богородично казва, че това е първата фаза във Въплъщението на Логоса2347. На празника Въведение 
пък варират темите „храм Божи“ и „небесна скиния“, във връзка с които отново се говори за Въплъщението 
на Господа2348. Иконографията на сцената е вариант на гравюра от 1787 г. 2349 

Разполагането на Богородичния цикъл в пространството на певниците е свързано с Въплъщението и чрез 
евхаристията. Евхаристийният смисъл идва от многократното споменаване на Богородица на литургията, по 
време на която се посочва и връзката с инкарнацията на Логоса2350, защото Йоаким и Ана се изтъкват като 
родители на непорочната „агница“, отхранила и родила Агнеца, заклан за света2351. Към този богослужебен 
смисъл насочва четвъртата сцена от Богородичния цикъл, разположена в северната певница. Тя илюстрира 
момента, в който Йосиф взима Богородица от Светая светих (гр. схема ІІ, 16). Към тази композиция в север-
ната певница са прибавени още две сцени, чието присъствие в житийния цикъл е по-специфично. В нишата 
на прозореца на певницата е разположена сцената Покров Богородичен, но още по-интересна е появата на 
рядко срещаната сцена Представление Богородично като заключителна част на цикъла (гр. схема ІІ, 15, 17).

Подобен състав на сцените, с които да е илюстрирано житието на Богородица, не е уникален поне за 
късния поствизантийски период и се основава на групирането на по-важните и популярни по онова време 
Богородични празници. Той не отговаря на сцените, препоръчвани от ерминията на Дионисий от Фурна, 
където са описани повече събития и липсва, разбира се, Покров Богородичен2352. Но такъв състав има 

2338 Chatzidakis, M. Recherches sur le peintre Théophane le Crétois. – DOP, 22–23 (1969–1970), 309–352.
2339 Пенкова, Б. За някои особености на поствизантийското изкуство в България. – ПИ, бр. 1, 1999, 6.
2340 Подробно у Lafontaine-Dosogne, J. Iconographie de l'enfance de la Vierge dans l'Empire byzantin et en Occident. V. I–II, Bruxelles, 1992; Тодић, Б. 
Српско сликарство у доба краља Милутина. Београд, 1998, 108–113.
2341 Петковић, С. Зидно сликарство, 190.
2342 Така е още в Бояна (1295). Грабар, А. Боянската църква. С., 1924, 39.
2343 За паметниците вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 189, 206.
2344 Lafontaine-Dosogne, J. Iconographie of the Cycle of the Life of Virgin. – In: The Kariye Djami. Vol. 4, Princeton, 1975, 179.
2345 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 76–77.
2346 Скабалланович, М. Християнские праздники. I–III. Киевъ, 1915, 34.
2347 Подробно у Тодић, Б. Грачаница, 150.
2348 Скабалланович, М. Християнские праздники, 54–55, 93–94.
2349 Москова, С. Зографии Захариеви, 14. Тази гравюра е популярна. Използвана е например за илюстрация на сцената в Зографския католикон 
(1812–1817). Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, εικ. 259.
2350 Тодић, Б. Грачаница, 149.
2351 Скабалланович, М. Християнские праздники, 121.
2352 Ерминiя, 554–558.
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например в икона Богородица Умиление (1818) от Троянския манастир, където към обичайните житийни 
сцени на Богородица са присъединени Покров и Възнесение на Богородица, разположени от двете страни 
на Успение. Тук дори е включен и Живоносен източник2353, която също е изобразена в рилската църква – на 
северната стена под малкия сляп купол в Певницата, но отделена от житийния цикъл и поставена в друга 
връзка (гр. схема ІІІ, 14). Въпреки наличието на примера от Троянската обител присъединяването на Покров 
и Представление Богородично към житийния Богородичен цикъл в стенописен паметник изисква по-обстой-
но внимание към сцените включително и в техния иконографски аспект.

Темата Покров Богородичен е рядко срещана в поствизантийския период. В границите на Печката 
патриаршия тя се появява в Грачаница под влияние на руската живопис2354, където композицията е особено 
популярна2355, а празникът се чества още от ХІІ в.2356 У нас прониква в края на ХVІІІ в., след като вече е стана-
ла част от изкуството на източноправославната среда под влияние на руско-украинската графика2357. Покрай 
дейността на баба Фота и девическия манастир „Покров Богородичен“2358 тя става характерна за творчество-
то на самоковските зографи, при които се разграничават пет иконографски варианта за изобразяване на сце-
ната2359. Сред тях примерът от рилския католикон, дело на самоковския зограф Димитър Христов, изглежда 
уникален, защото тук в горната част на сцената е включена Богородица Оранта без омофор, придържаща 
благославящия Христос2360. 

Много трудно е да се определят причините за съставянето на този иконографски вариант. В долната си 
част сцената следва обичайната иконография, засвидетелствана например в щампата, печатана в Пеща през 
1840 г. по поръчка на хаджи Исай. Тя представя широко разпространения „московски“ вариант и е най-близо 
до оригиналните модели, идващи от Русия и Украйна2361. Горната част на сцената може да се тълкува евен-
туално като трансформация на щампата поради особеностите на архитектурната среда, тъй като в рилския 
католикон сцената е изписана в люнета над прозореца в северната певница. Така може да е съставена компо-
зиция, в която Христос и Богородица се обединяват в едно, като отпада омофорът от ръцете ѝ, а се изпуска 
групата светци начело с Йоан Кръстител, тъй като горната част на сцената е била поместена в елипсовидна 
рамка. 

Разбира се, възможно е да съществува и директен иконографски модел за това изображение. Но сред мно-
гобройните икони на тази тема от самоковските зографи няма нито един подобен пример за решение на ком-
позицията като този от католикона. Иконографски вариант, в който присъства и образът на Христос, се вижда 
в иконата от 1819 г. от Девическия метох в Самоков2362. Но той само показва наличието на по-ранен модел за 
иконографско решение на Покров Богородичен, в което Христос благославя Богородица, държаща омофор. 
Такова решение на композицията се среща в щампата на х. Исай от 1840 г., в иконите на Йоан Иконописец от 
1835 г. от църквата „Въведение Богородично“ в Самоков и тази от Рилския манастир, рисувана около 1837 г.,  
която попада в църквата на с. Илинден, Гоцеделчевско2363. Този вариант присъства и в сборната икона с Бо-
городични сцени от Троянския манастир от 1818 г.2364, сред стенописите в метоха „Пчелина“ на Димитър 
Молеров (1835), в иконата на Никифор ІІ в манастира Зограф2365 и дори като рисунка в Тревненски скицник 
от ХІХ в. (АИМ, №10)2366. Изглежда той е засвидетелстван още при Тома Вишанов в стенописите от църква-
та „Покров Богородичен“ (1811), където отново е изобразен Христос, а разположението и присъствието на 
персонажите е сходно с посочените примери2367. Всички те обаче включват и групата светци, разположени 

2353 Гергова, И. Троянският манастир, 80.
2354 Петковић, С. Зидно сликарство, 102. За друг пример вж. и Ракић, З. Бококоторски сликар Димитриjе и манастир Морача. – В: Манастир 
Морача. Балканолошки институт САНУ. Посебња издања 90. Београд, 2006, 213–241.
2355 Още от ХІІІ в. вж. Лазарев, В. Русская средневековая живопись. Москва, 1970, 160.
2356 Кондаков, Н. Иконография Богоматери, т. ІІ, 93.
2357 Тимотиjевић, М. Српско барокно сликарство. Нови Сад, 1996, 354–356.
2358 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 129–164.
2359 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 492–508, с библиография.
2360 Пак там, 496.
2361 За щампата вж. Захариев, В. Първото наше, 168–169; Томов, Е. Възрожденски щампи, 47; Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 493–
495, 497; Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 134–135.
2362 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 494; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, ил. 110; Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. 
Полимирова. Девическият манастир, 134–135, 151.
2363 Генова, Е. Новооткрити творби, 23; Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 495.
2364 Гергова, И. Троянският манастир, 80.
2365 Погрешно съм приписал тази икона на Митрофан Зограф. Куюмджиев, А. Неизвестни творби на Митрофан Зограф. – ПИ, бр. 2, 2003, 47.
2366 Мутафов, Е. Европеизация на хартия, 123; Мутафов, Е. Имало ли е ерминии във Византия? – ПИ, бр. 1, 2001, ил. на с. 38.
2367 Рилският манастир. С., 2000, ил. на с. 168.
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от другата страна на Богородица, които са отпаднали при Димитър Христов в рилската църква. Наглед, това 
пък би трябвало да сроди неговата композиция с другия иконографски вариант за сцената, който е най-често 
използван от самоковските зографи и в който се изобразява само правата фигура на Богородица с омофор в 
ръце, фланкирана от херувими2368. Този тип, който се среща и в Сърбия, в манастира Крушедол (1750)2369, в 
две щампи от манастирите Кувеждин (1772) и Хилендар (1779), а по-късно в гробищната рилска църква „Въ-
ведение Богородично“ (1795)2370, в икона от иконостаса в църквата „Покров Богородичен“ (1805)2371 всъщ-
ност е отдалечаване от модела на Димитър Христов поради липсата на Христовия образ, който би трябвало 
да има водещо значение, тъй като явно е „изместил“ омофора от ръцете на Богородица, настанявайки се в 
нейния скут.

Така всички примери, макар повече или по-малко сходни с рилската сцена в долната си част, се различават 
дотолкова от нея в горната, където Богородица е с благославящия Христос, че явно нито един от тези модели 
не може да е бил следван. Доколкото се знае, Димитър не използва този вариант и в нито един от останалите 
случаи, когато изобразява сцената Покров Богородичен в своето творчество. Нито в иконата от Митрополит-
ската църква в Самоков от 30-те – началото на 40-те години на ХІХ в., нито в тези от църквата в Горна Диканя 
(ок. 1835) и „Св. Никола“ в Старо село2372 или в тази от 1853 г. за църквата „Покров Богородичен“ в Ново село 
в Щип2373 няма подобно комбиниране. Иконата му от Девическия манастир, правена около средата на 50-те 
години, пък е вариант на крилата Богородица2374. 

Съществува обаче пример, в който Покров Богородичен е изобразен само чрез Богородица Оранта, в 
чийто скут е разположен благославящият младенец, а тази комбинация е сигнирана с цялото име на сцената – 
„Покров пресветая Богородица“. Той е засвидетелстван в едно от дванадесетте клейма на светогорска щампа 
с изображения на светци от ХІХ в., екземпляри от която има в манастирите Хилендар и Кутлумуш2375. Този 
модел е единственият, който се покрива с горната част на рилската сцена, но не е известно дали той изобщо 
е бил познат на Димитър Христов. Затова е спекулативно да се предполага, че е бил „въведен“ в горната 
част от рилското изображение, докато за долната част е използван обичайният вариант на сцената, като по 
този начин е съставено ново иконографско решение. Но поне след този пример вече е ясно, че сядането 
на благославящия Христос в скута на Богородица не е толкова уникално явление за композицията Покров 
Богородичен. 

Тези факти правят много специфичен иконографския вариант от католикона, като извеждат на преден 
план и друг, а не само иконографски повод за появата му, разкривайки и причините за присъединяването на 
тази сцена към житието на Богородица. Едва ли е достатъчно тази причина да се търси единствено в бого-
служебната литература или в религиозната догматика, въпреки че иконографският вариант на Богородица с 
Христос подчертава конкретно темата за Въплъщението, развита в тази част на рилския католикон. Защото 
чрез него едновременно се прославя Богородица и се представя нейната покровителска функция, тъй като 
според видението на св. Андрей Юродиви Богородица дълго време се моли на Христос в храма, преди да 
разпростре своята дреха над присъстващите2376, откъдето идва и появата на образа на Христос в сцената като 
източник, от който фактически идва покровителството. Колкото и да е подходящ от тематична гледна точка, 
обяснявайки донякъде причините за присъединяването на сцената към житийния цикъл, обаче този довод не 
може да бъде приет като единствен повод и за иконографския вариант. Така се връщаме към първоначалната 
възможност – все пак тук да става въпрос за иконографско решение, ползвало например щампата на х. Исай, 
но видоизменено и поради архитектурно-композиционни причини. Тогава пък възниква въпросът защо точ-
но тук е трябвало да се разположи тази сцена, а не на мястото на някои от другите Богородични сюжети в 
северната певница. Най-вероятният отговор, който се очертава, е, че композицията е поместена специално 
в люнета на прозореца във връзка с покровителството на Богородица, която заедно със своя син „бди“ над 

2368 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 495–496.
2369 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ веку. Београд, 1980, сл. 75.
2370 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 495; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 216, ил. на с. 225.
2371 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 499–500; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 112, ил. ХХІІІ.
2372 За иконите вж. Генова, Е. Второто поколение, 85; Генова, Е. Икони и стенописи от самоковски зографи в двете черкви на Старо село, 
Радомирско. – ПМР, бр. 6, 2006, 24.
2373 Атрибуцията е на Генова, Е. Второто поколение, 136. Вж. също Панзов, Н. Црква Покров на Св. Богородица Ново село – Штип. – Зборник 
ІХ–Х, Завод и Музеj в Штип. Штип, 2003, 99.
2374 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 35, 39.
2375 Давидов, Д. Светогорска графика, 55, 72.
2376 Покров Богородичен и св. Андрей Юродив заради Христа. С., 2001, 5.
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216. Въведение Богородично. Южна певница на рилския католикон. Захарий Зограф. 1842
217. Въведение Богородично. Проскинитарий на Йерусалимския патриарх Аврам. 1787
218. Икона Богородица Умиление. Троянски манастир. 1818
219. Покров Богородичен. Северна певница на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1842

ктиторите – Петко Доган и жена му Рада, чиито образи са разположени в странѝцата на същия прозорец 
(гр. схема ІІ, 14). Подобни примери за обвързване на темата с покровителство над ктитори са характерни за 
Самоков и региона, където се срещат достатъчно често. Такъв е и типичният контекст, в който обикновено 
се използва този сюжет, независимо от иконографския му вариант2377. Така вече се изяснява не само присъст-
вието на тази сцена в житийния цикъл на Богородица, но и мястото, което тя е трябвало да заеме, довело от 
своя страна до промени в иконографския ѝ вариант.

Не по-малко интересен е случаят с Представление Богородично. Появата на тази сцена в рилския католи-
кон също предизвиква въпроси, касаещи в крайна сметка и нейния иконографски вариант. Сцената е разпо-
ложена в северната певница като заключителна част от житийния цикъл на Богородица, който обикновено не 
предвижда включването на епизоди, свързани със смъртта ѝ.

Денят на смъртта на Богородица е честван като доказателство за нейното царско достойнство. То се из-
2377 Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 496–498; Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, 134–135.
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 220. Покров Богородичен. Щампа, печатана 
 със средствата на хаджи Исай. 1840

221. Покров Богородичен. Църква „Покров Богородичен“ в Рилския манастир. 
Тома Вишанов. 1811

тъква в службата, песнопенията и проповедите на този ден, а има основа в литературата, където Дмитрий 
Ростовски посвещава цял дял, за да прослави царското ѝ достойнство отново във връзка с нейното Успение. 
Тук специално внимание се отделя на Преселението/Представлението на Богородица2378. Наистина има слу-
чаи, когато сцени от смъртта на Богородица се присъединяват към житийния ѝ цикъл. Така е например в 
Грачаница и Старо Нагоричино2379. Но по принцип сцената е част от рано формиралия се цикъл за смъртта 
на Богородица и се илюстрира отделно от живота й2380. Той се разполага около Успение Богородично и в 
съответствие с това носи неговото име2381. Така е в хилендарския католикон, където в програмата от ХІV в. 
има цели седем сцени, групирани около Успение, а отделно от тях са изобразени житийните Богородични 
епизоди в певниците2382. По-късните примери продължават да поддържат групирането на сцената или сцени-
те, свързани със смъртта на Богородица, около нейното Успение2383. Такива са и редките случаи сред пост-
византийските паметници у нас, например в Искрец и Поганово2384. Подобно обвързване присъства дори и в 
реформиращата се руско-украинска книжна илюстрация, където по принцип би могло да се очаква някаква 
съществена промяна. Така е например в Антологий от Лвов от 1692 г., където отново сцени, свързани със 
смъртта на Богородица, придружават нейното Успение2385.

Вариантите, с които се илюстрира смъртта на Богородица, извън сцената Успение, също не предполагат 
поместването ѝ сред нейното житие2386. Смъртта ѝ може да бъде представена чрез пренасянето на Богороди-
ца от апостолите, тъй като от ХIV в. нататък понякога традиционните представи за смъртта ѝ се заместват от 
процесии2387. Но и в такъв случай сцената трябва да е винаги до Успение, тъй като в първата беседа на Йоан 
Дамаскин за този празник става въпрос точно за нейното погребение, при което „апостолите пренасят Бо-
2378 Дмитрий Ростовский. Успенская драма. Москва, 1907, 22–23.
2379 Тодић, Б. Грачаница, 187.
2380 Например в Богородица Перивлепта в Охрид. Миљковик-Пепек, П. Делото на зографите Михаjло и Евтихиj. Скопjе, 1967, 116. Цикълът се 
формира най-късно по времето на Комнините. За него вж. Давидов-Темерински, А. Циклус Успењя Богородице. – В: Зидно сликарство манастира 
Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 181, с литература.
2381 За цикъла вж. още Wratislaw-Mitrovic, L., N. Okunev. La dormition de la Sainte Vierge dans la peinture medievale orthodoxe. – Byzantinoslavica, 
III/1, 1931, 134–173.
2382 Сава Хиландарец. Историjа, 99. Темата е илюстрирана и в манастир Заум (1361). Грозданов, Цв. Охридско зидно сликарство ХІV века. Бео-
град, 1980, 116–117.
2383 За някои поствизантийски примери вж. Николиќ-Новаковиќ, J. Живописот во црквата „Св. Атанасиј“ во Журче. Скопје, 2003, 56–57.
2384 За тях Каменова, Д. Стенописите на Искрецкия манастир. С., 1984; Грабар, А. Погановският манастир. – ИБАИ, т. IV, 1926–1927. С., 1927.
2385 Свенцицкий, И. Початки книгопечатания на земли Украiни. Жовка, 1924, ил. СХХХІІІ.
2386 За това вж. Semoglou, A. Le voyage outre-tombe de la Vierge dans l'art byzantine: De la descente aux enfers à la Montée au Ciel. Thessaloniki, 2003.
2387 Давидов-Темерински, А. Циклус Успењя Богородице, 183.
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222. Покров Богородичен. Църква „Въведение Богородично“ при костницата на Рилския манастир. 1795
223. Светогорска щампа. Екземпляри в манастирите Хилендар и Кутлумуш. ХІХ в.
224. Детайл със сцената Покров Богородичен от щампата



264

городица като свещеници, пренасящи кивота“2388. Вариант, илюстриращ смъртта на Богородица, може да се 
появи и под друго име, както е например в южния параклис на църквата Афендико в Мистра (1311–1322), къ-
дето сцената е сигнирана като „Полагане в гроба“2389. Но тези случаи са изолирани, а най-често се илюстрира 
Възнесението на Богородица – тема, широко разпространена още от ХІV в.2390 Тя не е била провъзгласена за 
догма в православната църква, но често присъства в църковната химнография и тълкувания, като е позната 
от латинската версия на цикъла Успение, приписвана на Йосиф Ариматейски2391. Мотивът с идването на 
апостол Тома и приемането на Честния пояс на Богородица е по-рядък в текстовете, но популярен в живо-
писта, а в ерминията на Дионисий се нарича Възнесение Богородично2392. Той е смятан за мотив със западен 
произход2393, но по-късно проучените византийски паметници свидетелстват, че е съществувало паралелно 
развитие на иконографията на Запад и на Изток2394. По-старите примери показват, че късният вариант, илюс-
триран през ХVІІІ–ХІХ в., често е сборна компилация от отделните моменти, илюстриращи събитията около 
смъртта на Богородица, както например е в Дечани, където последователно и поотделно са изобразени пре-
даването на пояса от Богородица, възнасянето на Богородица в мандорла, държана от ангели, и намирането 
на празния гроб от апостолите2395. Всички тези събития са включени в рилската сцена. 

В нея са илюстрирани няколко специфични момента от разказа за смъртта на Богородица и намирането 
на празния гроб от апостолите три дни след нейната смърт, сигнирани под името „Преставление Богоро-
дичино“. Първо – намирането на празния гроб от апостолите и тяхната почуда, второ – Възнесението на 
Богородица, която е изобразена над тях в небето, и трето – предаването на пояса ѝ на апостол Тома. Този 
иконографски вариант напомня в известна степен на сръбските примери, където сцената е популярна като 
част от новата посттридентска иконография и е представителна за развитието на западните иконографски 
модели на православна почва. Там тя се възприема като телесното възнесение на Богородица, а иконограф-
ски следва западните образци, известни още от Ренесанса и барока, варианти на които има през ХVІІІ в. в 
Украйна2396. Примерите не са единични – Дмитрий Попович я рисува за олтара на римокатолическата църква 
в Тител през 1770 г., появява се на тавана на църквата „Богородица от Шкрпиело“, при Пераст в Черна гора, 
датирана в края на ХVІІ – началото на ХVІІІ в.2397, а я има и на иконостасите в църквите от Карловачката 
митрополия. Понякога тя се включва и сред сцените от Великите празници, а иконографски мотиви от нея 
се привнасят в традиционното Успение на Богородица2398. Темата е актуална в споровете с протестантството, 
което не я приема, тъй като е апокрифна. Така тя става реперна точка на бароковата теология и изкуството 
на контрареформацията, а това се отразява върху художествените възгледи на реформираното богословие 
на Православната църква, която отдавна е приела тази тема, както личи още от византийските паметници. В 
барока тя носи триумфалното значение на победоносната църква. Включена е от Антоний Радивиловски в 
„Огородок Марии Богородицы“ (1676), издание на Киево-Печерската лавра, в което се казва, че Богородица е 
телесно възнесена на небето и там е коронована2399. Детайлът с коронацията е характерен за посттридентска-
та иконография, където вследствие на възприетите промени в украинското богослужение още през ХVІІ в.  
отразява идеята за коронясването на Богородица от Светата Троица. Оттам сюжетът с коронацията редовно 
се изобразява в горната част на сцената, като Богородица е в царски одежди2400. Друг вариант се среща в 
графичен лист за манастира „Успение Богородично“ в Сръбски Ковин, правен във Виена през 17612401, като 

2388 Петковић, В. Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа. Београд, 1950, 186.
2389 Dufrenne, S. Quelques aspects de l'iconographie des peintures de Mistra au temps du Despotat de Morée. – В: Моравска школа и њено доба. Бео-
град, 1972, 21–37.
2390 Давидов-Темерински, А. Циклус Успењя Богородице, 183.
2391 Пак там, 186, с литература.
2392 Ерминiя, 556.
2393 Wratislaw-Mitrovic, L., N. Okunev. La dormition de la Sainte Vierge, 156.
2394 Грозданов, Цв. Прилози проучвању Св. Софиjе Охридске у ХІV веку. – ЗЛУ, 5 (1969), 47–48.
2395 Давидов-Темерински, А. Циклус Успењя Богородице, 187. Мотивът с апостол Тома може да е част и от композицията Успение Богородично, 
каквато традиция има във византийската и поствизантийската живопис. Например в Богородица Перивлепта, Охрид (1295), или в католикона на 
Роженския манастир (1732). Миљковик-Пепек, П. Делото, 111–112; Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 103.
2396 Свенцицкий, И. Початки, сл. 84; Запаско, Я., И. Исаевич. Памятʼики книжкового мистецтва. Кн. ІІ, част 1. Львiв, 1984, 60.
2397 Раиjчевић, С. Сликарство Црне горе у Новом вијеку. Подгорица, 1996, сл. 91
2398 За такива примери вж. у Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника, 125–126.
2399 Пак там, 126–128.
2400 Вуксан, Б. Украjинска богословска литература и барокизациjа српске ликовне уметности у ХVІІІ столећу. – Саопштења, ХХХІІ–ХХХІІІ, 
2000–2001. Београд, 2001, 71–72.
2401 Давидов, Д. Српски бакрорези у Будимскоj епархиjи. – В: Зборник Светозара Радојчића. Београд, 1969, 67–68, сл. 6; Papastratos, D. Paper Icons, 
vol. I, 156–157, ill. 154; Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника, сл. 21.
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225. Намиране на Честния пояс на Богородица. Стенопис от католикона на манастира Дечани. 1335–1348
226. Възнесение Богородично. Северна певница на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1842

иконографската схема е по-различна и съответства на по-старите западноевропейски модели. Отвореният 
саркофаг е заобиколен от апостоли, а над тях е Богородица, възнасяна на небето от ангели. Това е общата 
идея и в рилския вариант, но без да е иконографски идентичен, тъй като в сръбския пример отново е вклю-
чена Света Троица, а Христос приема Богородица, водейки я към престола. 

Характерни за необароковата програма в Сърбия, тези варианти с Коронясването на Богородица и включ-
ването на Света Троица са били познати и възприемани в традиционната източноправославна иконогра-
фия2402, въпреки че понякога са срещали и съпротива2403. Затова изглежда донякъде логично, че в рилския 
католикон е ползван друг модел. Това се дължи на съществуването на иконографски вариант, гравитиращ и 
възприет в по-консервативните източноправославни среди, каквато е тази на самоковските зографи, когато 
работят в Рилския манастир, а не на някаква богословска причина. Защото в тяхното творчество мотивът с 
Коронацията на Богородица също е често срещан, но се появява в друг контекст, а не като част от тази сце-
на2404. 

Такъв паралелен вариант, но с характеристиките на традиционен модел, узаконен в православна среда от 
атонската графика, има сред тамошните щампи. Той е известен и става популярен под друго име, свързано с 
намирането на Богородичния пояс, а оттам, наглед, и като иконографски вариант, свързан с друга тема. Виж-
даме го в щампата „Светият Пояс Богородичен“ (1817) от Константинопол, правена от Николай от Хиос2405. 
Тази щампа е изключително популярна, като са известни екземпляри от нея у нас и в Русия2406. Тя е свързана 
с манастира Ватопед, където съществува параклис, посветен на този Богородичен празник, издигнат през 
1794 г. със средствата на Теофилос Созополитис2407 и изписан през 1858–1860 г. от Никифор ІІ и Герасим2408. 
След построяването му в него се пази поясът на Богородица, подарен според легендата от император Йоан VІ 

2402 Тимотиjевић, М. Св. Троица крунише Богородицу. – Зборник Музеjа Срема, бр. 4. Историjа уметности. Ср. Митровица, 2000, 65–96.
2403 Вуксан, Б. Украjинска богословска литература, 71–72.
2404 За някои примери вж. Москова, С. Зографии Захариеви, 18–19; Генова, Е. Второто поколение, 110, 118–119.
2405 За щампата вж. Papastratos, D. Paper Icons, vol. II, 422–423, ill. 451. 
2406 За примерите в Гърция вж. Τσιγαρίδας, Ευθ. Καλλιτεχνικές, 326; Talvakis, I. E. The Engravings. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. 
Vol. IІ, Аthens, 1996, 548, ill. 495, 551. У нас има екземпляр в ХГ – Пловдив. Москова, С. Пътят на хаджията. Структурата на една изложба. 
– ПИ, бр. 3, 2001, ил. на с. 23. Тук щампата е погрешно датирана в 1811 г. За Русия вж. Гравюра греческого мира, кат. № 9.
2407 Издигната е на мястото на стара църква от ХVІ в., правена със средствата на влашкия войвода Нягул. Успенский, П. Первое путешествiе, част 
ІІ, 57; Millet, G., J. Pargoire, L. Petit. Recueil, 32, № 100.
2408 Polyviou, M. The Post-byzantine Chapels within the Monastery Precint. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. I, Athens, 1998, 184.
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Кантакузин (1347–1355), който изпитвал особено пристрастие към Ватопед2409. Самата реликва се съхранява 
днес в сребърно ковчеже от по-ново време2410. От вътрешната му страна отново е изобразен „Пояс Богороди-
чен“ в иконографския вариант от щампата. За съжаление, това изображение не е датирано, но най-вероятно 
е правено по щампата, а не преди нея. Същият иконографски модел се среща и в две икони на Митрофан 
Зограф2411. Първата от тях е от манастира Ватопед и датира от 1816 г.2412 и най-вероятно е патронното изобра-
жение от иконостаса на църквата „Св. Пояс“, който се датира от същата година2413. Другата икона на Митро-
фан се намира в отдела за средновековно изкуство на Румънската национална галерия в Букурещ. Тя датира 
от 1820 г. и произхожда от манастира Голиа в Яш, Молдавия, който е метох на Ватопед още от началото на 
ХVІІ в., когато Ана – жената на основателя на манастира, великия логотет Йоанис Голиа – дарява църквата 
на светогорския манастир2414. От Ватопед най-вероятно е донесена и иконата на Митрофан. Всички тези при-
мери възхождат към по-стар иконографски модел, присъстващ например в Румъния още през ХVІІ в., както 
показва стенописът от манастира Хурезу (1699).

Освен тези примери под името Пояс Богородичен и с описание, сходно с рилското изображение, сюжетът 
се появява в ерминията на Дичо зограф от 1835–1839 г.2415 и в една късна икона на зограф Вениамин от Зла-
тоград (1874)2416. В границите на Рилския манастир то присъства в леко съкратен иконографски вариант в 
гробищната църква „Въведение Богородично“ (1795), вече сигниран като „Преселение Богородично“2417. Ди-
митър Христов го рисува почти под същото име в северната певница на рилския католикон, като преработва 
в някои отношения по-стария модел от щампата. Той внася смислова промяна в композицията, следвайки ис-
торията на събитието, като изпуска образа на апостол Тома от долната част на сцената, а го изобразява само 
в горната, където в небесата приема пояса от Богородица. Така, докато всички останали примери, свързани с 
щампата, включват 12 апостоли около празния саркофаг на Богородица, в рилския католикон те са единаде-

2409 Успенский, П. Первое путешествiе, част. ІІ, отд. ІІ, 28–30, където е разказана историята на Св. Пояс.
2410 Pazaras, Th. The Tomb of the Founders. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. I, Athens, 1998, 127–128, ill. 88.
2411 Куюмджиев, А. Неизвестни творби на Митрофан Зограф, 46.
2412 Pappagelos, I. Post-byzantine wall-painting. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. I, Athens, 1998, 307, ill. 277; Tsigaridas, E. 
Portable Icons. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. II, Athens, 1998, 401; Τσιγαρίδας, Ευθ. Καλλιτεχνικές, 11, 46, 326, 340.
2413 Θεόφιλος. Χρονικόν περί της Ιεράς και Σεβάσμιας Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. – In: Μακεδονικά, 12 (1972), 84; К. Калокирис го датира общо 
през ХІХ в. Вж. Καλοκύρης, Κ. Εξέχοντα μεταβυζαντινά τέμπλα του Αγίου Όρους. – In: Μελετήματα Χρισιανικής Ορθοδόξου Αρχαιολογίας και Τέχνης. 
Θεσσαλονίκη, 1980, 191.
2414 Marinescu, F. The Metochia in Romania. – In: The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi. Vol. I, Athens, 1998, 90–91.
2415 Василиев, А. Ерминии, 95; за датирането вж. Мутафов, Е. Поглед, 269–270.
2416 Гръцки зографи, 72 и ил. 26.
2417 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 42, 46, 184; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 215, ил. на с. 222.

227. Възнесение Богородично. Гравюра. Украйна. ХVІІІ в.
228. Възнесение Богородично. Стенопис от църквата „Богородица от Шкрпиело“, Пераст, Черна гора. Краят на ХVІІ – нач. на ХVІІІ в.
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229. Възнесение Богородично. Щампа от манастира „Успение Богородично“, Сръбски Ковин. 1761
230. Св. Троица и коронация на Богородица. Икона от Копривщица. Днес в ДХГ, Пловдив. Димитър Христов. 1847–1848
231. Св. Троица и коронация на Богородица. Икона от ДХГ, Пловдив. Захарий Зограф. ХІХ в.
232. Светият Пояс Богородичен. Щампа, гравирана в Константинопол. Николай от Хиос. 1817
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сет, което отговаря и на факта, че апостол Тома не е присъствал на събитието2418. Светогорският модел пък, 
който е основа за рилския вариант, трябва да е бил директно преработен в случая, тъй като е малко вероятно 
да съществува някакъв вариант на тази щампа, в който апостолите да са единадесет. 

Изяснявайки по този начин, че под „Представление Богородично“ в рилския католикон всъщност е илю-
стрирано Възнесението на Богородица, вече става по-ясна и причината за появата на сцената като заклю-
чителна част от житийния цикъл на Богородица. Защото тази сцена се свързва директно с поместването на 
цикъла в певницата, в чийто зенит е изобразено Възнесението на Христос (гр. схема ІІ, 29). Връзката между 
двете теми е явна и е заложена още в предизвестието, което архангел Гавриил отправя към Богородица за 
нейната смърт2419. Това събитие се случва при едно от усамотенията на Богородица точно в Елеонската гора, 
откъдето се е възнесъл Христос. При съобщението на архангела за близката ѝ смърт тя започва да се моли 
да бъде приета душата ѝ, за да се съедини по-скоро със своя син, епизод, който е изобразен на практика и в 
рилската сцена2420. Същевременно разполагането на житийния ѝ цикъл под Възнесение Христово е още един 
начин да се подчертае не само значението на Богородица в историята на източноправославния свят като по-
кровителка, застъпница и посредница между човека и Бога, но и директно отпращане към нейната институ-
ционална роля, тъй като след Възнесението на Христос именно тя става център на християнската община2421.

Главната тема на стенописната програма на Певницата не може да бъде обобщена, без да се отбележи, 
че някои от сцените, илюстриращи Въплъщението на Христос, са подредени по същия начин и в ерминията 
на Дионисий2422. Това са Кръщение, Свидетелството на Йоан Предтеча за Христос пред учениците, Срещата 
между Христос и Йоан Предтеча, Чудото в Кана Галилейска и Изкушенията на Христос в пустинята – всич-
ки, работени от по-малкия брат на Димитър Христов – Захарий Зограф. Затова естествено възниква съмне-
ние дали подреждането им в компактна стенописна група по стената на южната певница не се дължи само на 
механично пренасяне в стенописната програма на указанията, които дава ерминията.

За да се реши този проблем, е нужно да се провери има ли подобни комбинации назад в историята на 
стенописните програми в храмовете. Като най-вероятно привнесени от ерминията тук изглеждат примерите 
със Срещата между Христос и Йоан Предтеча (Мат. 3:13–15) и Свидетелството на Йоан Предтеча за Хрис-
тос пред учениците (Йо. 1:35–50). Особено първата сцена е доста популярна и се появява в паметниците от 
Х в. нататък, най-често в контекста на цикъла към Кръщение, като се сигнира под влияние на литургията с 
име, подчертаващо ритуалния характер2423. Така е и в рилската църква, където тя придружава Кръщението на 
Христос и е наречена Христос на Йордан, дошъл да се кръсти. Изглежда, именно това литургично влияние 
е фиксирано вече като установена традиция в ерминията на Дионисий, тъй като там сцената е описана два 
пъти със същото име. Веднъж тя е дадена в богослужебен контекст заедно с Кръщение, както се появява и 
в рилската църква, и втори път е описана като едно от чудесата на Йоан Предтеча2424. Комбинацията и със 
Свидетелството на Йоан Предтеча за Христос пред учениците може би трябва да бъде разбирана като най-
съкратен вариант за оформянето на цикъл около Кръщението, в който прави впечатление липсата на сцени 
с проповед на Предтеча, често срещани в цикъла във византийските примери2425. Вярно е, че в избора на 
сцените в този цикъл няма ясно установена закономерност, а мястото на разполагането му може да е във 
връзка с литургичен, богословски или наративен смисъл2426. Следователно тези сцени може да са се появили 
в рилския католикон поради различни причини. Но пък едва ли е съвпадение в случая, че именно ерминията 
на Дионисий дава само тези две сцени в реда на евангелските събития като придружаващи Кръщението на 
Христос2427. Така на практика излиза, че ерминията е тази, която формира в случая състава на този съкра-
тен цикъл около Кръщение. Още един аргумент в подкрепа на нейното използване е, че в рилската църква 
цикълът около Кръщение е отделен от житийния цикъл на Предтеча, който е изобразен на друго място. Тъй 
като се знае, че още от ХІV в. има примери за влиянието на цикъла на Кръщение и върху житийния цикъл 

2418 Богородични празници. С., 1920, 16; Вуксан, Б. Украjинска богословска литература, 71.
2419 Разказът у Никольский, К. Пособие, 564.
2420 Богородични празници, 16.
2421 Покровский, Н. Евангелие, 37.
2422 Ерминiя, 497–499.
2423 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече у Матеичу и византиjска традициjа. – Зограф, 23 (1993–1994), 77.
2424 Ерминiя, 497, 388.
2425 Нитић, А. Циклус проповеди св. Jована Претече. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 161–163.
2426 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 86.
2427 Ерминiя, 497–498.
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на Предтеча2428, тяхното разделяне тук, изглежда, отново трябва да се отдаде на напътствията в ерминията, 
която описва отделен житиен цикъл на Предтеча от събитията около Кръщението, включени в евангелския 
разказ.

Що се отнася до останалите сюжети, традицията сочи, че в случаите, когато се спазва евангелският разказ 
в подреждането на стенописните теми, неизбежно се стига до естествено повтаряне на някои комбинации от 
сцени, които са намерили място и в южната певница на рилския католикон. Например в Новата митрополия 
в Несебър (1599) присъства неособено популярната сцена за поствизантийската живопис у нас Изкушенията 
на Христос2429. Тя е разположена на южната стена между Кръщение и Сватбата в Кана, като по този начин 
е спазен евангелският разказ, а ако се погледне ерминията, ще се окаже, че почти е спазена и тя2430. Още 
по-показателен е примерът от южната певница на Крушедол (1750), където над светците воини са разполо-
жени съответно Чудото в Кана, Христос сред книжниците в храма, Богоявление и Изкушенията на Христос 
в пустинята2431, които също съответстват до голяма степен на реда в ерминията, но би било нелогично да се 
твърди, че тя е приложена в този посттридентски паметник. Тези примери, разбира се, изобщо не са доста-
тъчни, за да позволят да се направят някакви генерални изводи, но поне показват, че появата на сцените в 
този им състав би била напълно логична и без помощта на ерминията, тъй като подобна връзка между тях 
съществува най-малкото на базата на евангелския разказ. Затова е по-закономерно тази връзка да се отрази в 
живописта, далеч преди да бъде фиксирана при Дионисий от Фурна, защото е известно, че той компилира от 
по-стари наръчници, въпреки че те едва ли датират от византийско време, тъй като, доколкото се знае днес, 
византийската живописна практика, изглежда, не е била оформяна в подобни наръчници2432. 

2428 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 80–81, 86.
2429 Геров, Г. Класицизиращото направление в балканското изкуство от ХVІ век. Стенописите от Новата митрополия в Несебър. – ПИ, бр. 2, 
1991, 21–31.
2430 Ерминiя, 496–499.
2431 Медаковић, Д. Зидно сликарство манастира Крушедола. – В: Путеви српског барока. Београд, 1971, 118.
2432 Подробно за това у Мутафов, Е. Имало ли е ерминии, 37–43, с преглед на мненията.

233. Светият Пояс Богородичен. Украса от вътрешната страна на 
сребърно ковчеже, съхраняващо Пояса на Богородица. Манастир Ватопед

234. Светият Пояс Богородичен. Икона от манастира 
Ватопед. Митрофан от Виза. 1816
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Може да се приеме, че в резултат 
на традицията в подреждането на сте-
нописните теми в християнския храм 
се появяват повторения в различните 
паметници, но тези повторения никога 
не се отнасят без причина до цял тема-
тичен кръг или до заимстването на ця-
лостна концепция. Идейната програма 
на стенописите във всеки храм е зави-
села от поръчителите и поради това ви-
наги е била специфична за всеки памет-
ник. Рилската главна църква не прави 
изключение от тези принципи. В ней-
ната южна певница се срещат напълно 
традиционни сцени, някои от които ре-
довно се съпоставят помежду си както в 
по-старите стенописни примери, така и 
в ерминията, която отразява тези смис-
лови натрупвания. Но общата идея, на 
която служат рилските сцени, не може 
да бъде открита в ерминията или в съ-
щия вид в по-старите паметници. Тук 
сцените са комбинирани с Рождеството 
на Христос и цикъла по неговото дет-
ство. Те са във връзка и с програмата на 
купола. Те са част от цялостен замисъл, 
който включва и житийния цикъл на Бо-
городица, а се знае, че той може да се 
появи в контекста на темата за Детство-
то на Христос2433, както е и в случая, но в ерминията е описан отделно, без връзка с евангелските събития и 
с различен сюжетен състав2434. Така взаимодействието между всички сцени в южната певница вече започва 
действително да изглежда като резултат от идеята да се представи темата за Въплъщението на Христос. По-
добен е случаят и със северната певница, където има комбиниране на Богородичен цикъл с Деяния и Чудеса 
Христови, а подобна програма се среща например в хилендарския католикон2435, където обаче са добавени 
и сцени от Страстите Христови2436. Това сходство трябва също да се свърже с идеята за Въплъщението на 
Христос. Но и тук рилският пример се различава както по състава на сцените, така и по присъствието на 
някои допълнителни изображения, отпращащи към същата цялостна тема. Затова в крайна сметка още тук се 
налага изводът, че ерминията на Дионисий не само е използвана, но представлява и основата на стенописна-
та програма в църквата, но не е механично пренесана в паметника, а е подчинена на общата цел на състави-
телите на програмата, в случая – да се представи темата за Въплъщението на Христос.

3.2. Цикълът по Деянията и Чудесата на Христос

Последният цикъл, попълващ програмата на Певницата, е стенописният разказ, илюстриращ общественото 
служение на Христос. Той заема цялата северна певница, най-източния напречен свод, свързващ северния 
и южния кораб на наоса и стените под двата слепи купола. Този цикъл е познат под различни имена, 

2433 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 85.
2434 Ерминията не различава цикъл по Детството на Христос, а събитията са включени като част от евангелския разказ. Житийният цикъл на 
Богородица е описан на друго място. Ерминiя, 494–497; 554–558.
2435 Марковић, М. Првобитни живопис, 234–237.
2436 Сава Хиландарец. Историja, 98.

235. Възнесение Богородично. Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ при ко-
стницата на Рилския манастир. 1795
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като включва Деянията, Чудесата и евангелските Притчи на Христос2437. Затова темата съдържа огромно 
количество сцени без постоянен състав и брой, който нараства обикновено с големината на всеки отделен 
паметник. Това обаче не оказва влияние върху теологичното значение на цикъла. Първата особеност в 
рилската главна църква е, че цикълът е съставен само от сцени, представящи Христовите деяния и чудеса, 
разположени в първите две части на наоса, а притчите са обособени като отделна група в Повечерието и 
галерията. По този начин сцените са разпределени на два дяла, застъпващи източната и западната част на 
храма. Това разделяне е продиктувано както от указанията на ерминията на Дионисий, която също отделя 
притчите от останалото обществено служение на Христос, така и от смисъла на групирането на сцените. В 
Певницата са разположени Деяния и Чудеса, представящи евангелския разказ и обвързани с евхаристийния 
смисъл на литургията, а в Полунощницата са подбрани някои Христови Деяния, които имат есхатологичен 
смисъл. В Повечерието този смисъл прелива и се подчертава от Притчите, които са обособени като част от 
типичната притворна програма.

Цикълът на Деянията и Чудесата се появява още в раннохристиянската епоха. Вероятно в стенописите 
навлиза от VI в., ако се съди по запазените паметници2438, макар че отделни сцени се появяват и по-рано в 
римските катакомби2439. Първите сведения за групирането му като цикъл обаче са чак от ХII в.2440 Докъм края 
на ХIII в. той няма установено място в храма, като най-често е в спомагателните пространства – странични-
те кораби, трансептите или притвора, а примерите са в Мистра, някои църкви в Солун, Протатон и Кахрие 
Джами2441. От тогава цикълът се концентрира в наоса2442. През ХIV в. вече мястото му е в централния дял 
на храма, но под Великите празници и Христовите страдания2443. Разполагането на Деянията и Чудесата 
под другите Христови цикли отразява подчиненото им положение в църковната йерархия. То е заложено 
в християнската догматика, според която Великите празници са устоите на църквата, Христовите Страсти 
представляват залог за спасението, докато Деянията и Чудесата са само доказателства за Въплъщението2444.

Постепенното маргинализиране на цикъла има последствия за неговото развитие. В поствизантийската 
живопис, когато циклите се обединяват в един общ разказ за живота на Христос, този по Деянията и Чудеса-
та на Христос, често не е ясно диференциран и на практика се разпада, смесвайки се със сцени от Великите 
празници и Страстите Христови. И по това време задачата му е отново само да ги допълни, подчинявайки 
се на хронологията на евангелския разказ. Примерите са многобройни и говорят за обща тенденция2445. Из-
глежда също, че нерядко той се замества или в него се открояват сцени от Цветния Триод. Така е например 
в притвора на роженския католикон от ХVІ в.2446, „Св. Архангели“ в Кучевище (1591)2447, Добърско (1614)2448, 
Сеславци (1616)2449 или църквата „Св. Георги“, Арбанаси (1710)2450. Мястото на сцените от цикъла отново 
не е строго установено. В някои случаи може да излезе в притвора на църквата, както е в „Св. Никола“ при 
Плевля2451, манастира Ломница2452 или Печката патриаршия (1561), където обичайно за периода е смесен с 
Притчите2453. У нас пък такива са примерите с най-пълния цикъл в българските паметници преди рилския – 
този от 20 сцени в притвора на роженския католикон2454, в Черепишкия манастир и вероятно в притвора на 
Подгумер (1596), където обаче не са запазени достатъчно сцени, за да се види дали изобщо става въпрос за 

2437 Тодић, Б. Грачаница, 118; Мaрковић, М. Христова чуда и поуке, 133, бел. 1.
2438 Millet, G. Recherches, 57–66.
2439 Dimitrova, E. The Ministry Cycle in the Fresco Painting of the Ljuboten Church. – КН, 28–29, 2002–2003, 50, с цитираната литература.
2440 Lazarev, V. Old Russian Murals and Mosaics from the XI to the XVI century. London, 1966, 99–102.
2441 Underwood, Р. Some Problems in Program and Iconography of Ministry Cycles. – In: The Kariye Djami, vol. 4, Princeton, 1975, 268–271.
2442 Dufrenne, S. L'enrichissement, 41–42.
2443 Панић, Д., Г. Бабић. Богородица Љевишка, 54; Тодић, Б. Грачаница, 120.
2444 Millet, G. Recherches, 16; Марковић, М. Христова чуда и поуке, 146. За цикъла вж. още Gouma-Peterson, Th. Christ as Ministrant and the Priest 
as Ministrant of Christ in a Palaeologian Program of 1303. – DOP, 32 (1978) 202–212.
2445 Петковић, С. Зидно сликарство, 95, 162–163, Митревски, Н. Манастирот Слепче каj Прилеп. Прилеп, 2001, 34; Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. 
Γρηγορίου, 146–147; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 59; Машниќ, М. Ѕидното сликарство на црквата Св. Ѓорѓи Победоносец во Младо 
Нагоричане. – ЗСУ, 6, 2007, 135.
2446 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 37.
2447 Серафимова, А. Сликите на литургијските перикопи во Кучевишкиот манастир (1591). – ЗНС, 2, 1996, 179–212 – тук и подробно за сцените 
от Цветния триод.
2448 Флорева, Е. Старата църква в Добърско. С., 1981, 123–125.
2449 Каменова, Д. Сеславската църква. С., 1977, 114, 116.
2450 Гергова, И. Църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – ПИ, бр. 3, 2005, 51; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 34, 123–124.
2451 Петковић, С. Зидно сликарство, 166, 197.
2452 Шево, Л. Манастир Ломница, 79.
2453 Петковић, С. Зидно сликарство, 95, 162–163, 176, 178, 188, 197 – тук и другите примери.
2454 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 41–46.
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такъв цикъл2455. Сцените от него може да са разпределени в целия храм, например в олтара и в наоса, както 
е в „Успение Богородично“ в Арбанаси (1688?)2456, католикона на Роженския манастир (1732)2457, Хопово 
(1608) или манастира Пива (1604–1606). Последният пример е един от малкото случаи по това време, в които 
Деянията и Чудесата са отделени от Притчите, разположени в притвора2458. Възможно е обаче цикълът да се 
помести в страничен параклис, когато той е присъединен към църквата, както е при северния параклис „Св. 
Никола“ в Топличкия манастир2459. 

Цикълът е отделен и в рилската църква, като тук се забелязват някои по-съществени промени. Най-ва-
жната от тях е, че в католикона не е използвана вертикалната йерархия между циклите, а за да се подчертае 
значението на всеки от тях и да се покаже участието му в евангелския разказ, той се разполага първо в опре-
делено богослужебно пространство и, вече съотнесен с останалите стенописни теми, става част от постъпа-
телно развитие на евангелския разказ, който се движи в посока от изток на запад, а не от горе надолу в храма. 
Така Деянията и Чудесата в рилската църква са разположени не под, а пред Страстите, за да може с „дока-
зателства“ за Въплъщението да започва евангелският разказ в Певницата и чак след това да достигне до 
Страданията или до залога на вярата в средната част на храма. Разполагането на цикъла в Певницата става 
нагледна илюстрация на възгледа, че темата е не само демонстрация на изцелителната мощ на Христос, а и 
на желанието му да поведе следовниците си към мистерията на Възкресението, което е изобразено в средата 
на рилския наос2460. По този начин е постигнато преливане между сакралното значение и повествованието, 
между християнската догма и последователния ѝ разказ. И както Чудесата и Страданията не са отделени в 
евангелието, а са част от живота на Христос, така и Певницата и Полунощницата, където те са разположени, 
не са визуално разграничени по друг начин, освен тематично, защото са част от наоса на църквата.

Поместването на цикъла в Певницата има и други примери2461, а в случая е свързано преди всичко с него-
вия литургичен характер. Обвързването на Деянията и Чудесата с литургията идва от разбирането, че литур-
гичните обреди не представят само мъките, смъртта и възкресението на Господ, а и неговия явен живот2462. 
Затова на литургията е отделена специална част – Малкият вход, който символизира излизането на Христос 
на обществена проповед2463. Деянията и Чудесата са свързани както със символиката на службите, четени на 
Малкия вход, така и най-общо с движението на свещеника при самата процесия2464. Подобно обвързване не 
е ново за живописта. Среща се например в Люботен (1344–1345), където един от принципите за подреждане 
на сцените е литургичният им контекст, а те са аранжирани като визуална рефлексия на движението на све-
щенослужителя в храма2465. В случая с рилската църква символичната връзка между цикъла и Малкия вход 
се подчертава още преди началото на входа, когато се пеят блаженства, с учението, за което започва общест-
вената дейност на Христос. На третия антифон духовенството извършва вход с евангелие, който започва от 
олтара и се връща пак в него. Процесията излиза през лявата страна на олтара, покрай северната певница, 
където в рилската църква са концентрирани първата група сцени от Деянията и Чудесата на Христос, завива 
и минава покрай царските врати на иконостаса, като продължението на цикъла по напречния свод е отново 
във връзка с това движение, и оттам достига до средата на църквата, където се извършва началният диалог 
на Малкия вход2466. Следва връщане пред царските двери, където се четат Евангелието и Апостола, свързани 
отново с деянията на Христос, и завършва с влизане в олтара през средния вход на иконостаса2467. Така общо-
то разполагане на изобразителния цикъл, представящ общественото служение на Христос в Певницата, се 
обвързва с текстовете на службата и движението при литургията. Възможно е замисълът на това обвързване 
да е достигнал дори до разполагането на конкретни сцени от цикъла на точно определени места в храма във 

2455 Геров, Г. Новоразкрити стенописи от ХVІ в. в Подгумерския манастир. – В: Българският шестнадесети век. С., 1996, 644.
2456 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 86; Гергова, И. Църквата на Арбанашкия манастир „Успение Богородично“. – ПИ, 
бр. 1, 1999, 10.
2457 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 86–87.
2458 Петковић, С. Зидно сликарство, 199–200, 205.
2459 Христиjански споменици. Скопjе, 2008, 177.
2460 Reau, L. Iconography de l'Art chrétien. II, Paris, 1957, 361.
2461 Например така е в хилендарския католикон, където програмата трябва да се отнесе към началните десетилетия на ХІV в. Марковић, М. Пр-
вобитни живопис, 221–242.
2462 Bornert, R. Les commentaires, 202–203.
2463 Чифлянов, Б. Литургика, 223.
2464 Обьяснение литургии, 34, 37.
2465 Dimitrova, E. The Ministry Cycle, 60–61.
2466 Чифлянов, Б. Литургика, 219.
2467 Обьяснение литургии, 37.
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връзка с ритуалите. Интересен пример в тази насока представлява поместването на Чудото с петте хляба като 
първа сцена най-долу в северната част на напречната арка, непосредствено над колоните на североизточния 
сляп купол (гр. схема ІІІ, 56). Това разполагане на сцената вероятно отразява празничното богослужение в 
църквата, при което игуменът сядал на трона, разположен точно под сцената, и ръководел литията с петохле-
бието, извършвана пред него2468.

По принцип подреждането на сцените в този цикъл има голяма вариативност. Традицията познава при-
мери, според които те се разпределят по годишния литургичен кръг, по преобладаване на чудесата или пък 
на деянията, по последователност на отделните евангелски текстове, по отделяне на чудесата, извършени в 
Галилея, от тези в Юдея и Йерусалим, по символично значение, дидактична функция или по друг някакъв 
специфичен избор2469. Не са малко и примерите, в които сцените са подредени при комбинацията на повече 
принципи, както е в хилендарския католикон2470 или в Люботен2471. Тази вариативност се дължи на невъз-
можността да се изложат хронологично събития, за чиято основа служат и четирите евангелия. Най-близко 
в постигането на тази цел е ерминията на Дионисий, която стои в основата и на избора на сцените от цикъла 
в рилската църква. От около 60 сюжета от обществената проповед на Христос, описани в нея2472, половината 
са намерили място в Певницата. Подреждането им също следва в общи линии напътствията на ерминията. 
След Чудото в Кана (Йо. 2:1–11), което заема крайно място в южната певница, в северната са изобразени 
13 сцени от цикъла. В арката над люнета са поместени първите осем сцени след Чудото в Кана, изброени 

2468 Климент Рилец. Обитателите, 19.
2469 За вариантите Millet, G. Recherches, 62–63; Underwood, P. Some Problems, 269–270; Тодић, Б. Грачаница, 75, 118–121; Марковић, М. Христова 
чуда и поуке, 146; Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 46; Серафимова, А. Сликите на литургијските перикопи, 182.
2470 Там са групирани по хронология, ред на четене на евангелските зачала през литургичната година и тяхното значение. Вж. Марковић, М. 
Првобитни живопис, 237. 
2471 Dimitrova, Е. The Ministry Cycle, 64.
2472 Ерминiя, 498–511.

236. Деяния Христови. Стенопис от напречната арка в Певницата на рилската главна църква. Захарий Зограф. 1844
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в ерминията – Христос беседва с Никодим (Йо. 3:1–21), Христос и самарянката (Йо. 4:15–27), Изцеление 
на сина на Капернаумския царедворец (Йо. 4:46–54), Проповед в синагогата в Назарет (Лук. 4:16–30; Мат. 
13:54; Мар. 6:1–2), Изцеление на бесноватия в Капернаумската синагога (Мар. 1:21–28; Лук. 4:31–37), Из-
целение на прокажения (Мат. 8:2–4; Мар. 1:40–45; Лук. 5:12–16), Изцеление на слугата на Капернаумския 
стотник (Мат. 8:5–13; Лук. 7:1–10), Изцеление на сина на Наинската вдовица2473 (Лук. 7:11–15) (гр. схема 
ІІ, 34–41). В северната певница са следващите пет сцени, като тук вече се нарушава редът от ерминията – 
Христос изцелява тъщата на ап. Петър (Мар. 1:29–31; Лук. 4:38–39; Мат. 8:14–15), Христос изцелява разсла-
бения в Капернаум (Вземи одъра си и ходи) (Мат. 9:18; Мар. 2:1–12; Лук. 5:17–26), Марта приема Христос 
на гости (Лук. 10:38-42), Христос изцелява болния от воднянка (Лук. 14:1–4) и Христос изцелява болните от 
различни недъзи (Мат. 15:30–31)2474 (гр. схема ІІ, 21, 25–26, 28, 33). Оттук цикълът се прехвърля в напреч-
ния свод, където са поместени общо 11 сюжета – Умножаване на петте хляба (Мат. 14:15–21; Мар. 6:34–44; 
Лук. 9:12–17; Йо. 6:5–14)2475, Христос, търсен от майка си и братята си (Мат. 12:46–50; Мар. 3:31–35; Лук. 
8:19–21), Възкресение на дъщерята на Иаира (Мат. 9:18–19, 23–26), Христос призовава Матей (Мат. 9:9; 
Мар. 2:14; Лук. 5:27–28), Христос изцелява двама слепи в Юдея (Мат. 20:29–34)2476, Христос изцелява сухо-
ръкия (Мат. 12:9–13; Мар. 3:1–5; Лук. 6:6–10), Изцеление на кръвоточевата (Мат. 9:20–22; Мар. 5:25–34; Лук. 
8:43–48), Христос обядва с митари (Лук. 11:37–54), Изцеление на немия бесноват (Мат. 9:32–34), Христос 
изцелява разслабения в купела (Йо. 5:1–15) и Стриване на класовете (Значение на съботата) (Мат. 12:1–8; 

2473 Това е първото чудо, в което Христос възкресява човек.
2474 В ерминията се предвижда още една подобна сцена, която е илюстрирана по-нататък в рилската църква. 
2475 Понякога в тази сцена се включва и разказът с умножаването на седемте хляба (Мат. 15:32–38; Мар. 8:1–9). Покровский, Н. Евангелие, 332–
336. В случая е илюстрирано само Чудото с петте хляба, както указва и ерминията, която различава двете сцени. Ерминiя, 504, 505.
2476 У Матей има още един идентичен разказ за изцеление на двама слепци, случил се в Галилея. (Мат. 9:27–31). Разликата между двете е, че из-
целението в Юдея се изобразява навън, докато това в Галилея е в интериор на къща. Покровский, Н. Евангелие, 330–332. Ерминията не различава 
двата разказа и дава указание само за една сцена. Ерминiя, 503.

237. Чудото с петте хляба. Стенопис от напречната арка в Певницата на рилската главна църква. Захарий Зограф. 1844
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Мар. 2:23–28; Лук. 6:1–5) (гр. схема ІІІ, 56–66). Цикълът завършва с още 7 сцени по стените под слепите 
куполи. На северната стена най-долу е разположена сцената Христос и Петър дават пари на войника (Чудото 
със статира) (Мат. 17:24–27), над нея е Христос благославя младенци (Мат. 19:13–15; Мар. 10:13–16; Лук. 
18:15–17), а най-горе – Христос отговаря на богатия момък как да се спаси (Мат. 19:16–26; Мар. 10:17–27; 
Лук. 18:18–27) (гр. схема ІІІ, 13, 15–16). На южната стена най-горе е Христос изцелява болните от различни 
болести (Мат. 14:35–36; Мар. 1:32–34; Лук. 4:40–41), под нея е Изцелението на дъщерята на Хананейката 
(Мат. 15:22–28; Мар. 7:24–30), а най-отдолу са прибавени Въздвижение на Честния кръст и Преображение 
(гр. схема ІІІ, 107–110). 

Най-характерно за състава на цикъла е, че за сметка на някои пропуснати Деяния и Чудеса тук е включе-
но Преображение Христово, както изисква ерминията. Действително сцената илюстрира едно от чудесата, 
извършени от Христос – това на планината Тавор, където за пръв път той демонстрира своята божествена 
същност пред учениците си. Значимостта на това събитие обаче му е отредила място сред Великите празни-
ци, заради което сцената винаги се изобразява като част от едноименния цикъл2477. Но тук тя е недвусмислено 
извадена от този контекст, като при това е нарушено и традиционното йерархично разполагане на Празници-
те, тъй като сцената е изобразена в най-долната зона, непосредствено над фриза с прави светци. Тя е послед-
на на южната стена преди страничния параклис (гр. схема ІІІ, 110), като така се превръща в пространствен 
завършек на цикъла по Деянията и Чудесата.

Тенденцията към този цикъл да се включват и сцени, които имат различен статут в традицията, продъл-
жава с поместването на Въздвижение на Честния кръст2478 до Преображение и явно е съзнателно проведен 
принцип в програмата на рилската църква, който завършва с разполагането на Възнесение Христово, увен-
чаващо Деянията и Чудесата му в люнета на северната певница. Това обвързване е догматично обосновано, 
тъй като Възнесението се свързва с първия аспект на чудесната мощ на Христос като окончателен акт на Бог 
Слово, изкупил човешките грехове и седящ отдясно на Отец2479. То се възприема и като последното и най-яв-
но чудо на Христос, което владее над останалите в богословски смисъл. Тази йерархия се крепи на възгледа, 
че Христос най-напред извършва единични чудеса, като Изцеляване на бесноватия, и след това постепенно 
показва силата си, усложнявайки чудесата, които прави до края на своя земен път2480. Възнесението е апогеят 
на неговия живот, който потвърждава, че Христос е Син Божи и източникът за неговата сила е самият Бог 
Отец, като по този начин отново се обръща внимание върху темата за Въплъщението.

Стенописната програма на Певницата завършва в най-долния регистър, където са разположени фигурите 
на светци воини (гр. схема ІІ, 1–6, 90–92, 101–102, гр. схема ІІІ, 1–2, 10–12, 111–112, 120–122). Това е тра-
диционен избор на светци за поствизантийските църкви, а те стават популярни още във византийското изку-
ство около ІХ–Х в. като патрони на военните сдружения2481. През ХІV в. култът към тях се разпространява 
значително, а това важи и за всички останали периоди на религиозни войни на Балканите, в които техните 
образи имат апотропейно значение2482. В манастирите се разполагат обичайно в певниците2483, както е и в 
рилската църква. Тяхното присъствие в това пространство е типично за атонските църкви от ХVІІІ–ХІХ в., 
например в църквите в манастира Зограф2484 или католикона на Хилендар2485. Те присъстват в най-източната 
част на храма почти винаги, дори и в църкви, в които няма певници. Така идеята, че в манастирски църкви 
те се изобразяват без оръжия и военни дрехи2486, не е актуална в случая, а има и доста примери от по-ранно 

2477 Покровский, Н. Евангелие, 287–296; Millet, G. Recherches, 216–231; Kitzinger, E. Reflections, 51–73; Марковић, М. Циклус Великих празника, 
109, бел 20, с литература. Специално за сцената вж. и Weitzmann, K. A Metamorphosis Icon or Miniature on Mount Sinai. – Старинар, н.с., ХХ–1969 
(1970), 415–421.
2478 Тази сцена се появява в поствизантийската живопис под влияние на гръцките зографи. За примерите вж. Петковић, С. Српска уметност у ХVІ 
и ХVІІ веку, 227–228; Ждраков, З. Сцената „Въздвижение на кръста“ и датирането на стенописите от църквата „Св. Петка Самараджий-
ска“ в София. – Изкуство, бр. 2, 1990, 40–47.
2479 Симић, П. Фреска Вазнесења Христова у Бијелом Пољу и њена литургијска подлога. – Зограф, 6 (1975), 21–28.
2480 Покровский, Н. Евангелие, 520–537; Restle, M. Dodekaortion. – RBK, I, 1963, 1207–1214. Общо у Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих 
празника, 95–133; Γκιολές, Ν. Η Ανάληψις του Χριστού βάσει των μνημείων της Α΄ χιλιετηρίδος. Αθήναι, 1981.
2481 За развитието им във Византия вж. Walter, Ch. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Aldershot, 2003.
2482 Марковић, М. О иконографиjи светих ратника у источнохришћанскоj уметности и о представама свих светитеља у Дечанима. – В: Зидно 
сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 567–627, с библиография.
2483 Петковић, С. Зидно сликарство, 67–68, 81. За това вж. и Тасић, Д. Живопис певничког простора цркве Св. Апостола у Пећи. – Старине Косова 
и Метохије ІV–V, Приштина, 1968–1971, 238–253.
2484 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 100; Енев, М. Атон, обр. 369.
2485 Сава Хиландарец. Историја, 98; Марковић, М. Првобитни живопис, 226.
2486 Петковић, С. Зидно сликарство, 81.
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238. Светци воини. Стенопис от северната певница на 
рилската църква. Димитър Христов и Зафир. 1842

239. Св. Йоан Рилски и светци воини. Стенопис от южната певница на 
рилската църква. Захарий Зограф. 1842

време2487. Съставът им е определен от първенството им на изобразяване като воини в миналото. Още от ви-
зантийската живопис начело в тяхната йерархия стоят свети Георги и свети Димитър, изобразени в рилската 
църква от двете страни на иконостаса – място, препоръчвано и от ерминията2488. Свети Димитър е пръв на 
северната стена във връзка със схващанията за мястото и начина, по който се представят защитниците на 
храма (гр. схема ІІ, 1). Св. Георги е най-изобразяваният от светците, които според средновековните вярвания 
със своята кръв са допринесли за силата на Христовата църква2489. В католикона на Рилския манастир той е 
разположен от юг като втори образ след този на патрона на манастира – св. Йоан Рилски (гр. схема ІІ, 102-
103). Разполагането на патронното изображение като първо отдясно на иконостаса представлява обичайна 
традиция в изписването на подобни образи. То отговаря и на разполагането на мощите на светеца отдясно на 
царските двери пред иконостаса и посвещаването на десния страничен параклис в католикона на неговото 
име.

2487 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 114–115.
2488 Ерминiя, 433.
2489 Подробно у Кисас, С. Српски средњевековни споменици у Солуну. – Зограф, 11 (1980), 29–43.
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240. Общ поглед към източния купол в рилския католикон
241. Евангелист Йоан. Североизточен пандантив на купола. Димитър Христов и Зафир. 1844
242. Евангелист Марко. Югозападен пандантив на купола. Димитър Христов и Зафир. 1844
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243. Общ изглед на южната певница. Захарий Зограф. 1842
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244. Детството на Христос. Напречна арка над южната певница. Захарий Зограф. 1842
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245. Общ изглед на люнета и напречната арка в южната певница. Захарий Зограф. 1842
246. Йоан Кръстител посочва Христос, за когото е предсказал, и Рождество Богородично. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
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247. Рождество Богородично. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
248. Изкушенията на Христос в пустинята и Сватбата в Кана Галилейска. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
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249. Сцени от житийния цикъл на Богородица и светци воини. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
250. Богородица благословена от тримата йереи. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
251. Пр. Соломон, Аарон и Иаков. Арка над прозореца. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
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256. Св. Меркурий, Артемий и Димитър. Източна част на северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
257. Марта приема Христос на гости и Йосиф взима Богородица от Светая Светих. Северна певница. Димитър Христов и Зафир. 1842

252. Св. Евстатий Плакида, св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
253. Богородица от Благовещение и поглед към източната стена през югоизточния сляп купол

254. Христос на Йордан, дошъл да се кръсти. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
255. Сцени от Деянията на Христос. Общ поглед към напречната арка между северния и южния кораб
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258. Общ поглед към северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
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258. Общ поглед към северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842

259. Деянията на Христос. Напречна арка над северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
260. Възнесение Христово и сцени от Деянията на Христос. Северна певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
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261. Деянията на Христос. Западната част на напречната арка над северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
262. Деянията на Христос. Източна част на напречната арка над северната певница. Димитър Христов и Зафир. 1842



287

263. Христос изцелява страдащите от различни недъзи. Северна певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
264. Сцени от Деянията на Христос. Северна стена под североизточния сляп купол. Захарий Зограф. 1843–1844
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265. Сцени от Деянията на Христос. Южна част на напречната арка между северния и южния кораб. Захарий Зограф. 1843–1844
266. Сцени от Деянията на Христос. Северна част на напречната арка между северния и южния кораб. Захарий Зограф. 1843–1844
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267. Христос и Петър дават пари на войника и светци воини. Северна стена под североизточния сляп купол. Захарий Зограф. 1843–1844
268. Ап. Иаков, Стах и Ананий. Арка на североизточния сляп купол. Захарий Зограф. 1843–1844
269. Св. безсребърници Козма и Дамян. Странѝца на прозореца под югоизточния сляп купол. Захарий Зограф. 1845



290

270. Христос изцелява немия бесноват и Христос изцелява разслабения в купела. 
Арка на югоизточния сляп купол. Захарий Зограф. 1843–1844

271. Светци воини. Южна стена под 
югоизточния сляп купол. Захарий 
Зограф. 1845

273. Светци воини. Северна стена под се-
вероизточен сляп купол. Захарий Зограф. 
1843–1844

272. Христос изцелява много болни, докосвайки ги и Христос изцелява дъщерята 
на хананейката. Южна стена под югоизточен сляп купол. Захарий Зограф. 1845
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275. Св. Викентий и Виктор. 
Северна стена под североизточен сляп 
купол. Захарий Зограф. 1843–1844

274. Преображение Христово, Въздвижение на Честния кръст и светци воини. 
Южна стена под югоизточен сляп купол. Захарий Зограф. 1845

276. Деяния на Христос, Страсти Христови и част от средния купол. Преход към Полунощницата. Захарий Зограф. 1843–1844
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4. Стенописна програма на Полунощницата
(гр. схеми ІV–V)

 
Богослужебното пространство на Полунощницата обхваща средния купол с по-

лукалотите над двата странични параклиса и следващия напречен свод, свързващ 
северозападния и югозападния сляп купол в църквата заедно със стените под тях. 
Главната стенописна тема, развита в това пространство, е тази за изкупителната 
жертва на Христос. Тя е представена чрез куполната програма, обширен цикъл по 
Страстите Христови, някои Христови деяния и съкратен житиен цикъл на св. Йоан 
Предтеча. 

4.1. Темата за изкупителната жертва на Христос 
и Страстния цикъл

И тук, както в Певницата, в центъра на богослужебното пространство е разположен купол, чиято темати-
ка обединява темите в Полунощницата. В калотата на купола е поместена композицията Новозаветна Тро-
ица, носена от ангели. Под нея са разположени деветте ангелски чина, а под тях – образите на дванадесетте 
апостоли. В пандантивите са изобразени евангелистите с техните символи (гр. схема ІV, 37–55).

Появата на Новозаветна Троица в купола намира традиционно обяснение в неговото значение на място, 
символично представящо Божието обитание на небето. Смята се, че тронният вариант, известен под името 
„Съпрестолие“2490, който е изобразен и в рилската църква, е илюстрация на псалм 109:1, където се казва, че 
Христос е седнал отдясно на Отца2491. Макар че е известен още от византийските паметници, той се появява 
в поствизантийската живопис при критските зографи още през втората половина на ХV в. и се развива до 
ХVІІ в., включвайки в себе си някои иконографски мотиви със западен произход, които ще станат харак-
терни за композицията от ХVІ в. нататък под влияние на първите примери от атонските паметници2492. В 
западноевропейската живопис вариант на този модел е познат още от ХVІ в.2493 У нас в някои случаи и при 
определен богословски контекст тази композиция измества на запад по свода образа на Пантократор, както 
е в арбанашките църкви „Успение Богородично“ (1688) и „Св. Архангели“ (1760)2494. В сръбските паметници 
пък някъде от втората половина на ХVІІІ в. Новозаветна Троица понякога заменя изцяло образа на Пантокра-
тор в купола. Приема се, че това е свързано с разширяването на чина на анафората, където непосредствено 
преди епиклезата се споменават вече трите лица на Бога. Тази промяна идва от реформираното католическо 
богословие. Тя е заложена в украинските и руските служебници още от ХVІІ в., откъдето се възприема в 
Карловачката митрополия, като става повод Новозаветна Троица да се появява все по-често в необароковите 
програми – първо в свода на олтара, а после и в купола пред иконостаса2495. Но в поствизантийските памет-
ници има по-ранни примери за такова разполагане на сцената в първия купол във връзка с литургията2496, 
което поставя под съмнение тезата, че за тази промяна в източноправославната живопис е нужно нещо да се 
е случило в Карловачката митрополия. От ХVІІІ в. нататък обаче иконографският вариант, възприет в право-
славната живопис, има неоспоримо западен характер, свързвайки се дори с моделите от ранните илюстрира-
ни библии и множество гравюри с това изображение2497, какъвто е и този от рилската композиция.

Тъй като иконографският произход на този вариант е доста късен, възможно е той да се свърже литера-

2490 За термина Gerstinger, H. Über Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzantinisch-slavischen Trinitätsdarstellung des sogenannten 
Synthronoi – und Paternitas Typus. – Festschrift W. Sas Zaloziecky zum 60. Geburtstag, Graz, 1956, 79–86.
2491 Суботић, Г. Свети Константин и Jелена у Охриду. Београд, 1971, за произхода и първите прояви, с по-старата литература. Новата библиогра-
фия у Кюмджиева, М. Ликът на Бога, 60–70.
2492 За сръбските примери вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 73; за гръцките – Βοκοτόπουλος, Π. Εικόνες της Κέρκυρας. Αθήνα, 1990; Τούρτα, Α. 
Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Αθήνα, 1991; за Атон вж. Yannias, J. The Refectory Paintings of Mount Athos, 
269–302. Общо у Кюмджиева, М. Ликът на Бога, 61–62, 67–70.
2493 Тимотиjевић, М. Српско барокно сликарство, 302.
2494 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 84–85, 177–178.
2495 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа у Темишвару. Нови Сад, 1996, 93.
2496 Кюмджиева, М. Ликът на Бога, 67–70 и бел. 39.
2497 Early Bible Illustration. A Short Study Based on Some 15th and Early 16th Century Printed Texts. Cambridge, 1957.



293

турно и с апокрифите. Тук най-вече се има предвид видението на Исаия2498, при което участва и Светият Дух, 
който не присъства в каноничните книги и в псалм 109:1. Може би този апокриф е бил познат в манастира2499, 
но няма как само в него да се търси причината за появата на композицията в рилската църква. 

Липсата на надпис около сцената пречи да бъде установен конкретният смисъл, заложен в нея. Това е в 
разрез и с изискването на ерминията на Дионисий, според която около образа на Света Троица трябва да 
се изпише псалм 109:12500. Заради това причините за нейната поява ще трябва да се търсят в контекста на 
цялата куполна програма. Под Новозаветна Троица са разположени 9-те ангелски чина по „Ареопагити-
ки“ на Псевдо-Дионисий2501. Според традицията ангелските чинове се изобразяват под Вседържител, без 
да се придържат към една-единствена иконографска схема за изобразяване2502. Групирането им с Троица се 
свързва с виденията на Исаия (6:1–7) и Йезекиил (1:4–28, 10:1–22), които намират отражение в молитвите 
на литургията. По принцип, така комбинирана, композицията се разполага в купола като илюстрация на оп-
ределени смисли в литургията, свързани с възхвала на Божието естество от небесните сили, прославата на 
животворящата Света Троица и утвърждаването на догмата за нея2503. Но освен с традиционната теофания и с 
богословската догматика този вариант се свързва и с есхатологията2504. Затова е трудно да се посочи точният 
литургичен смисъл, довел до появата на изображението в средния купол на рилския наос. Най-вероятно то е 
свързано с пренасянето на даровете по времето на литургията на верните, когато свещенослужителите оти-
ват от олтара към средата на храма, пеейки херувимската песен. В нея се възпява Света Троица и носенето на 
Царя от ангелските чинове2505. Ако се приеме този смисъл, то тогава конкретното обвързване на Новозаветна 
Троица с ангелските чинове трябва да се търси в литургията, когато се принася жертвата и се възпява Света 
Троица, подобно на начина, по който я възпяват ангелските чинове2506. Тогава се изтъква, че Троицата е при-
зована да спаси човешкия род, а небесните сили в купола са посредници, предаващи Божията воля в земния 
свят2507. Така се оказва, че този вариант на куполна програма е издържан и в йерархично отношение, тъй като 
най-висшият чин на Небесната йерархия се освещава чрез самия Бог и има способност да приема висшата 
светлина и да съзерцава Бога, като съобщава на другите чинове предадената му мъдрост. В този смисъл ан-
гелските чинове са посредници в Божието познание, предавайки го надолу помежду си до най-низшия чин, 
който от своя страна е призван да въведе апостолите в света на Небесната йерархия2508. Това препредаване на 
Божието познание, заложено като тайнодействие и на земната литургия, е отразено в програмата на купола, 
където апостолите и символичните образи на небесните сили, представени като ангели, славят Триединния 
Бог. Подобен смисъл обаче е заложен и в апокрифа за видението на Исаия, където на основата на Пс. 109:1, 
именно след сядането отдясно на Отец, Христос е възпят от всички ангели, сили и праведници2509. Така става 
ясно, че основания за тази куполна програма се намират в теологията, богослужението и дори в апокрифите, 
което постепенно отвежда към връзката ѝ с останалите теми, поместени в Полунощницата.

Това богослужебно пространство е тясно свързано с полунощната служба. Тя се е оформила в манастирите 
и е характерна за тях2510, а в рилската църква се е изпълнявала в едноименното ѝ пространство2511. Службата е 
започвала в средата на наоса, от мястото пред чудотворната икона на Богородица, където се е слагал аналой 
и е заставал четецът, а срещу него, до параклиса, посветен на св. Йоан Рилски, се е намирал архиерейски-

2498 Апокрифът е известен под името „Възнесение Исаево“. Стара българска литература. Т. І, Апокрифи. С., 1982, 64–70.
2499 Запазен е препис от апокрифа, правен от монах Гавриил от манастира Нямц през 1448 г., а е добре известно, че в края на ХVІІІ в. монаси от 
този манастир намират убежище в Рила, където пренасят редица ръкописи. За преписа вж. Стара българска литература, т. І, 352–353.
2500 Ерминiя, 575.
2501 Sheldon-Williams, I. P. The Greek Christian Platonist Tradition from the Cappadocians to Maximus and Eriugena. – In: The Cambridge History of 
Later Greak and Early Medieval Philosophy. Chapter 30, Cambridge, 1967, 457–472 – за Псевдо-Дионисий Ареопагит. Според него всички небесни 
чинове се наричат с името „ангели“, защото така е указано в Писанието (Пс. 102:20; Мат. 25:31).
2502 За различните варианти вж. Щенникова, Л. Силы небесные. Иконография и литургические тексты. – Във: Восточнохристианский храм. 
Литургия и искусство. Спб, 1994, 182–183.
2503 Вениамин, Новая Скрижаль, 172; Дмитриевский, И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. 
Москва, 1993, 142.
2504 Суботић, Г. Свети Константин и Jелена у Охриду, 78–79.
2505 Обьяснение литургии, 42.
2506 Пак там, 43.
2507 Тодић, Б. Грачаница, 110.
2508 Псевдо-Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Москва, 1994, 39, 41, 45–46, 49–50.
2509 Стара българска литуратура, т. І, 70.
2510 Чифлянов, Б. Литургика, 67.
2511 Неофит Рылец. Описание, 118.
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ят трон2512, където е сядал игуменът2513. Смисълът на службата се съотнася със стенописната програма. На 
всекидневната полунощница с предимство се прославя Света Троица2514. При това, литургичната символика 
свързва Света Троица с цикъла на Страстите, развит в това богослужебно пространство. Според нея при-
съствието на Христос е присъствие на изкупителната жертва. Присъствието на Бог Отец изразява мисълта за 
неговото „съпозволение“ за изкупването на човешките грехове, което много пъти е потвърдено в Новия за-
вет, а изобразяването на Св. Дух означава участието на Бог Отец в изкупването на първородния грях2515. Тези 
връзки идват от причастието, при което извършителят на литургията е този йерей по чина на Мелхиседек, за 
който говори апостол Павел, с чийто образ пък започва фризът с апостоли, разположен в барабана на средния 
купол в католикона. Именно този апостол свързва директно и Възкресението с текста на Пс. 109:1 в първото 
си послание до коринтяните (15:26), където се казва, че последният от враговете, които Господ ще сложи 
в краката на Христос, е смъртта. Връзката на Страстите пък с полунощната служба се основава на много 
древно правило в източната църква, утвърдено още през ІV–V в., според което празнуването на деня започва 
още от предната вечер. Тук връзката на полунощната служба със страданията на Христос, чийто апогей е 
Възкресението, е напълно закономерна, защото Бог извежда народа от тъмата на незнанието и от сянката на 
закона (нощта) в светлината на богопознанието и евангелието (деня)2516. Затова Възкресението започва от 
вечерта и свършва през деня, а в символичната топография на храма отражение на това е пространството на 
Полунощницата, където службата започва през нощта, за да завърши сутринта с литургията, респективно 
с Възкресението на Христос. Така куполната програма, в чийто зенит е разположена Новозаветна Троица и 
цикълът на Христовите мъки и страдания са поместени заедно в рилската църква, а мястото, където са раз-
положени – средата на храма, е свързано с факта, че там се извършват фактически най-много богослужения, 
които в крайна сметка отпращат към темата за изкупителната жертва2517.

Мисълта за спасението е изложена в средната зона на храма чрез иконографските алюзии на мъките и 
смъртта Христови, които са залог и условие за изкупването на първородния грях. Цикълът заема почти цяло-
то пространство на Полунощницата, започвайки от полукалотата на южната стена над параклиса „Св. Йоан 
Рилски“, прехвърля се в полукалотата на северната стена над параклиса „Св. Никола“ и по напречния свод, 
свързващ северния и южния кораб, се връща отново на юг, където завършва с Възкресение Христово (гр. 
схема ІV, 3–32).

Цикълът на Страстите2518 е задължителен за стенописта на всеки източноправославен храм, защото съби-
тията през последните дни от земния път на Христос го подготвят за основната му мисия на земята – жертве-
ната смърт в името на спасението на грешното човечество. Формирането на цикъла е изключително ранно и 
се базира в повечето си примери на ранновизантийските ръкописи2519. В стенописта се появява за първи път 
в „Сан Аполинаре Нуово“ в Равена (VI в.). През ХIII–ХIV в. цикълът вече е не само традиционен за наоса2520, 
но и с определен брой на включваните в него сцени. Те са 12 – от Тайната вечеря до Възкресение. Този брой 
обаче е относителен и не може да отрази богатството и разнообразието при избора на сцените и подреж-
дането им в паметниците от византийския културен кръг. В този период Христовите мъки се илюстрират 
по-кратко или по-разширено в зависимост от региона2521. Те са популярни в целия източноправославен свят, 
където цикълът често е разполаган строго структурирано – под Великите празници, срещу тях или в различ-
на от тяхното място част на храма2522. В поствизантийския период цикълът постепенно се разраства и през 
ХVІ–ХVII в. обхваща цялото пространство на наоса, смесвайки се с Великите празници в общ христологи-

2512 От 60-те години на ХХ в. датират някои промени в богослужението, които се спазват и днес. Климент Рилец. Обитателите, 17.
2513 Неофит Рылец. Описание, 118; Иванов, С. Зимна разходка, 70.
2514 Подробно за това у Денев, С. Всекидневна полунощница. С., 1940.
2515 Вениамин. Новая Скрижаль, 123; Покровский, Н. Евангелие, 286.
2516 Мирковић, Л. Хеортологиjа, 32.
2517 Чифлянов, Б. Литургика, 50.
2518 За него вж. Millet, G. Recherches, 41–52, l, III, 285–540; Pallas, D. Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz. München, 1965; Marrow, J. Passion 
Iconography in Northen European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. Antverpеn, 1979; Belting, H. Das Bild und sein Publikum im 
Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin, 1981; Кесић-Ристић, С. Циклус Христових страдања. – В: Зидно сликарство 
манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 121–131.
2519 Покровский, Н. Евангелие, 44.
2520 Появява се там още през ХІ–ХІІ в. Skawran, K. The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in Greece. Pretoria, 1982, 35–36.
2521 В Гърция и на Атон цикълът е по-кратко илюстриран, за разлика от сръбските, македонските паметници и особено на Запад. Вж. Millet, G. 
Recherches, 43–44; Радоjчић, С. Узори и дела, 213; Тодић, Б. Старо Нагоричино, 73, 110–113; Димитрова, Е. Манастир Матеjче. Скопjе, 2002; 
Покровский, Евангелие, 44.
2522 Тодић, Б. Грачаница, 121; Војводић, Д. Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу. Београд, 2005, 74, с литература за вариантите.
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чен цикъл2523, като понякога се нарушава последователността на сцените, а броят им зависи от големината 
на църквата и достига дори до 24 епизода2524, надхвърляйки повечето примери от византийския период2525. В 
същото време на Запад Страстите Христови стават изключително популярни под влияние на италианската 
ренесансова живопис2526, а и подобно на византийските църковни представления2527, излизат извън сферата 
на изобразителното изкуство. И на Запад, първоначално във връзка с тази тема, се появяват драми, свързани 
с литургията. По-късно, във вид на отделни богослужебни действия, Страстите нарастват по брой и в края на 
ХV в. достигат много обширен състав. През ХVI–ХVII в. интересът се повишава още повече и явно тогава 
достига на Изток, където разпространението на Страстите Христови по западни гравюри започва приблизи-
телно по това време2528. В късните паметници се забелязва увеличаване броя на сцените, както и промени в 
състава на цикъла, в който се включват някои сцени и отпадат други2529. Това важи особено за манастирските 
църкви, където броят на сцените се разширява и акцентира особено на събитията около Разпятието2530. Ци-
кълът добива окончателно развит вид и силна популярност във втората половина на ХVІІІ в.2531

Този кратък исторически обзор на присъствието на Страстите Христови в стенописната програма на хрис-
тиянския храм е направен само с цел да се покаже богатата традиция на изобразяване, в чийто контекст се 
появява и развива темата за събитията от последните дни и смъртта на Христос в рилската църква. Като един 
от последните примери за този цикъл в поствизантийската живопис, в този контекст ще може по-добре да се 
определи дали рилският цикъл е синтезирал по някакъв начин опита на предните столетия и дали притежава 
някакви особености в подреждането, състава и разполагането си в храма.

Още от ХIV в. разполагането на цикъла в наоса е свързано с излизането на евхаристийната тематика от 
олтара2532. При това, олтарът не губи традиционния си смисъл, но там изкупителната жертва се представя 
символично по време на причастието, когато се възпроизвеждат страстите, мъките и кръстната смърт на 
Христос, докато в наоса тя се свързва повече с повествованието за извършването на самия акт на изкупле-
нието. Така олтарът и наосът са традиционни места за излагане на една и съща тема – изкупителната жертва. 
Но в олтарното пространство се подчертава мистичността на самия акт, който се представя като изпълнение 
на старозаветните пророчества за първосвещеническото служение на Христос по чина на Мелхиседек (Пс. 
109:4)2533 и намира отражение например в появата на Христовите страсти на иконостасите в Сърбия през 
ХVІІІ в.2534 В наоса пък се акцентира върху официалния новозаветен разказ за даването на жертвата и зна-
чението на Великия вход, който символично представя идването на Христос в Йерусалим, за да издържи 
страданието и смъртта. Тази особеност е добре изразена в рилската църква, където олтарната програма е 
самостоятелна и всички новозаветни сцени от нея, свързани с евхаристията, се повтарят в програмата на 
наоса като част от цикъла на Страстите, т.е. в контекста на самия разказ. Примерите, които могат да се да-
дат, обхващат основните теми – Тайната вечеря, Слизане в Ада, Възкресение и Полагане в гроба – сцени, 
участващи в програмите и на олтара, и на Полунощницата. Това повтаряне добре подчертава идеята за двете 
естества на Христос. Небесното е в олтара, където е и мястото на небето на земята2535, а земното е в наоса, 
който символизира земята, като двете естества са обединени в Христос така, както е обединено в едно ця-
лото пространство на храма. Тази символика води и към конкретната причина за разполагането на цикъла в 
рилския наос, тъй като Христос извършва изкупителната жертва в средата на земята в съответствие с текста 
от Пс. 73:132536. А още от Максим Изповедник в символичната топография на храма е залегнало тълкуването, 

2523 Подобно смесване не е чуждо и на по-ранната живопис. Има го например в Ариле и Станичене. Војводић, Д. Зидно сликарство цркве Светог 
Ахилија, 74–75; Поповић, М., С. Габелић, Б. Цветковић, Б. Поповић. Црква Светог Николе у Станичењу. Београд, 2005, 119.
2524 Както е в „Св. Троица“ под Плевля (1595). Вж. Петковић, С. Манастир Света Тројица код Пљеваља. Београд, 1974, 66–67.
2525 За поствизантийски примери от Румъния – Dimitrescu, C. Pitura murala din tara Romaneasca in veacul al ХVI–lea. В., 1978, pl. 7, 10, 12–14; 
за примерите у нас: Грабар, А. Погановският, 181; Манова, Е. Българската стенопис ХVI–ХVII век. С., 1985; Събев, П. Страстният цикъл в 
българската стенна живопис през ХVІІ век. В. Търново, 2011; за Сърбия – Петковић, С. Зидно сликарство, 71, 91, 198–199, 205; за Атон – Millet, 
G. Monuments de l'Athos.
2526 Михаjловић, Р. Иконостас ХVІІІ века и циклус Христових страдања. – Зборник Светозара Радоjчића. Београд, 1969, 215.
2527 За това вж. Радојчић, С. Ругање Христу на фресци у Старом Нагоричину. – В: Узори и дела старих српских уметника. Београд, 1975, 170–177.
2528 Покровский, Н. Евангелие, 44.
2529 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 66.
2530 Петковић, С. Зидно сликарство, 80.
2531 Вуксан, Б. Украjинска богословска литература, 79.
2532 Тодић, Б. Грачаница, 121.
2533 Покровский, Н. Евангелие, 278.
2534 Тимотиjевић, М. Српско барокно сликарство, 323–331.
2535 Обьяснение литургии, 39.
2536 Вениамин. Новая Скрижаль, 41.
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че наосът символизира земята и следователно в неговата среда трябва да се извършва изкупителната жертва. 
Оттук се изяснява още една причина за поместването на цикъла на Страстите в средата на рилската църква 
и пак се достига до закономерната му връзка с полунощната служба, тъй като тя посочва пък времето, когато 
се е извършила жертвата. Във връзка с това първото значение на службата е да напомни на вярващите как 
Христос „в полунощ е отишъл към доброволно страдание, извършвайки подвиг“2537. 

Цикълът е разположен в средата на храма и във връзка с възкресните богослужения, изпълнявани на Разпети 
петък и на Велика събота, и с действията, които се извършват на тях2538. На Разпети петък не се отслужва 
литургия, тъй като изкупителната жертва по това време е дадена на Голгота2539. Тогава, вместо Великия вход, 
символизиращ страданието и погребението на Христос, на утрената в 2 часа след полунощ2540 се извършва 
„Последование на светите и спасителни страсти на нашия Господ Исус Христос“, в което има 12 четения 
на евангелието. Пред първото и след последното се кади храмът, започвайки от средата му. Преди началото 
на четенето, евангелието се изнася от олтара в средата на храма, където се извършва самото богослужение. 

2537 Чифлянов, Б. Литургика, 236.
2538 Тази традиция идва от Византия, но се губи в поствизантийските паметници, като явно тук е възстановена под влияние на ритуала и архи-
тектурното пространство. За нея Millet, G. Recherches, 25–30; Grabar, A. Un rouleau liturgique, 189; Pallas, D. Die Passion und Bestattung Christi, 
12–51.
2539 Никольский, К. Пособие, 612.
2540 За разликите между утрената и полунощницата вж. Чифлянов, Б. Литургика, 236

277. Погребение Христово. Стенопис от северната полукалота на Полу-
нощницата в рилския католикон. Захарий Зограф. 1844

278. Погребение Христово. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Бо-
гослов“ в Рилския манастир. Димитър Христов. 1824

279. Бичуване на Христос. Стенопис от напречната арка на Полунощни-
цата в рилския католикон. Захарий Зограф. 1844

280. Бичуване на Христос. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Бо-
гослов“ в Рилския манастир. Димитър Христов. 1824 
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281. Ессе Hомо. Стенопис от южната полукалота на Полунощницата в рилския католикон. 
Захарий Зограф. 1844

283. Ессе Номо. Икона от Захарий Зограф

284. Ессе Номо. Рисунка от архива 
на Захарий Зограф. НХГ

282. Ессе Hомо. Светогорска щампа

Още по-показателни във връзка с разполагането на цикъла в средата на 
храма, са действията, извършвани на вечернята на Разпети петък, която 
се отнася за събота и се извършва около времето, когато Господ е умрял 
(в полунощ). Тогава се четат три паримии, Апостолът и Евангелието и 
се изнася плащаницата от олтара в средата на храма. Тя се изнася през 
северната врата на иконостаса, като под нея се носи евангелието, което 
се поставя върху плащаницата, когато тя достига до уготованото място 
в средата на храма. Това евангелие означава, че този, който е положен 
в гроба и обвит в плащаница, е Безначалното Слово (Йо. 1:1)2541. 
Изнасянето на евангелието се извършва от архиерей, който заедно със 
свещенослужителите „полага гроба“ в средата на храма, изобразявайки 
погребението на Христос, чиято стенописна композиция е разположена 
точно там в рилската църква – непосредствено над северния параклис 
(гр. схема ІV, 4). Връзката между темите, разположени в средата на 
храма, личи и в богослужебните последования на утрената на Велика 
събота, когато на малката ектения се слави царството на престола, слава 
на херувимите и слава на Отец – Цар на света2542, изразени в рилския наос 
не само в разполагането на Новозаветната Троица в средния купол, но и 
в нейния тронен иконографски варинт. В тази връзка намират обяснение 
и символите на евангелистите, които присъстват около техните образи 
единствено в този купол на рилския наос. Според евхаристийното им 
тълкуване те се прилагат директно към Изкупителя Христос, който е 
приел плът (човек), принесъл себе си в жертва (телец), унищожил 
смъртта (лъв) и възкръснал, се е възнесъл на небето (орел)2543.

Докато посочените богослужебни действия и теологични смисли 
могат да обяснят многократно разполагането на Страстния цикъл като 
компактна група в средата на рилската главна църква, то причините за 
подреждането и съставът на сцените от цикъла са по-трудни за разтъл-
куване. Те са свързани донякъде с четенето на евангелията по време на 
службата. Подобна връзка съществува още от ХIII–ХIV в., когато вече е 
имало известна съгласуваност между четенето на евангелието и изобра-
зяването на цикъла. Пълна адекватност между двете, разбира се, няма не 
само в рилския пример, но и в историята на изобразяване на цикъла, тъй 

2541 Никольский, К. Пособие, 611–613.
2542 Пак там, 616.
2543 Покровский, Н. Евангелие, 33.
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като местата от евангелието, които се четат на литургията, не могат нито хронологично, нито по съдържание 
да се систематизират и изложат2544. Но все пак има принцип цикълът да се състои от 12 сцени, отговарящи на 
броя на страстните евангелия, което се свързва с традицията, заложена още във Византия, те да се четат на 
„станциите“ по пътя към Голгота. Това оказва влияние върху формирането на броя на сцените в цикъла. Но 
и когато цикълът е в този брой, изборът на сцените невинаги е еднакъв, не отговаря дословно на текстовете, 
които се четат от евангелията, нито има една и съща последователност2545. При това положение би трябвало 
съществено да нарасне ролята на иконографския наръчник, използван в случая. Такъв наръчник в рилската 
църква е ерминията на Дионисий от Фурна, която до голяма степен определя състава на сцените, включени в 
цикъла. Наистина там отделен цикъл на Страданията няма, а те са част от цялостния разказ за земния път и 
смъртта на Христос2546. Но между Съгласието на Юда и Жените мироносици на празния гроб у Дионисий се 
изброяват 24 епизода, които са илюстрирани и в рилската църква. Те не следват съвсем точно реда от ерми-
нията, за което роля имат и усложнените архитектурни пространства, в които е разположен цикълът. Освен 
това към него трябва да се прибавят и две сцени от Великите празници – Възкресение на Лазар и Влизане в 
Йерусалим, което прави общият брой 26 сцени. Що се отнася до разпределянето на сцените от цикъла, то в 
православното богослужение по принцип възпоменанията за Страстната седмица определят реда на сцените. 
Както ще се види, този ред в най-важните си части също е спазен в рилския цикъл.

Според богослужението, но не и според изобразителната традиция2547, Страстите започват от Лазаревата 
събота, когато завършва Четиридесетница2548, и с Цветница, когато се възпоменава Входът в Йерусалим. 
Явно в тази връзка трябва да се търсят причините за разполагането на Възкресение на Лазар и Влизане в 
Йерусалим като начални сцени от Страстния цикъл в рилската църква2549 (гр. схема ІV, 27–28). Обикновено 
те са част от цикъла на Великите празници, но в случая принадлежността им към Страстите е безспорна, не 
само поради мястото, където са разположени, но и поради изкупителния смисъл, заложен в тях. От вечер-
нята на Неделя Вая започва и седмицата на Христовите страдания2550. В богослужението от понеделник до 
четвъртък се възпоменават някои есхатологични теми, които отпращат към Второто пришествие на Христос. 
На тях специално ще се спра по-надолу, тъй като те са свързани с изолираното присъствие в Полунощница-
та на някои сцени от Деянията на Христос. Вече на Велики четвъртък се възпоменават Умиване на нозете, 
Тайната вечеря, Молитвата в Гетсиманската градина2551 и Предателството на Юда. В рилската църква чети-
рите сцени са групирани около образа на Христос в средата на полукалотата на юг над параклиса „Св. Йоан 
Рилски“, като в последната сцена е илюстриран моментът на съгласието на Юда да предаде Христос, който е 
начален за цикъла в ерминията (гр. схема ІV, 23–26). На Разпети петък се възпоменават Страстите Христови 
до Разпятието, като акцентът се поставя върху съда на Пилат и самата кръстна смърт. Подобно е възпомена-
нието и в богослужебните канони2552. В рилския цикъл всички тези събития са предадени по препоръките на 
ерминията и като че ли във връзка с акцентите във възпоменанията са разположени на две групи. На север, 
в люнета над параклиса „Св. Никола“, са Целувката на Юда, Христос, съден от Ирод, Христос пред Анна и 
Каяфа, Отричанията на Петър, Разкаянието и смъртта на Юда2553 и Съдът на Пилат (гр. схема ІV, 6–11). По 
напречния свод, свързващ северния и южния кораб, подробно е изобразена останалата част от събитията 
след съда на Пилат. Отново, както казва ерминията, е изобразено Умиването на ръцете на Пилат, Бичуване, 
Поругание, Носене на кръста, Качване на кръста, Разпятие и накрая – Снемане от кръста и молбата на Йосиф 
да вземе тялото на Христос (гр. схема ІV, 15–22). На Велика събота се възпоменават Погребението на тялото 

2544 Радоjчић, С. Узори и дела, 213.
2545 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа, 119.
2546 Ерминiя, 511–518.
2547 В стенописи цикълът може да започва с Умиване на нозете, ако следва евангелския текст. Примери у Петковић, С. Зидно сликарство, 71–72; 
Митревски, Н. Манастирот Слепче, 92, бел. 104. В примерите от ХІV в. традиционно започва с Тайната вечеря. Millet, G. Recherches, 286–309, а 
този принцип се пренася отчасти и през ХVІ–ХVІІ в., когато обикновено завършва с Оплакване. Петковић, С. Зидно сликарство, 67.
2548 Покровский, Н. Евангелие, 12.
2549 Има и други такива случаи. Например манастира Драча (1735) и Боджани (1737), където те по същия начин са прибавени към цикъла на 
Страстите. Вж. Шелмић, Л. Иконе манастира Бођана из прве половине ХVІІІ века. – В: Српско сликарство 18 и 19 века. Одабране студиjе. Нови 
Сад, 2003, 420.
2550 Никольский, К. Пособие, 600.
2551 С тази сцена започва цикълът според четенето на страстните евангелия. Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа, 119, с литература.
2552 Ловягин, Е. Богослужебные каноны на славянском и русском языках. Спб., 1873, 269.
2553 Тези две сцени се изобразяват рядко в по-старите цикли. Кесић-Ристић, С. Циклус Христових страдања, 125–126, с литература. Популярни 
са от ХVІ–ХVІІ в. нататък. Петковић, С. Зидно сликарство, 72. Тук са включени в една сцена, сигнирана според ерминията. Ерминiя, 514.
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Господне и Слизане в Ада с победата над смъртта2554. Тези две теми са намерили място съответно на север и 
юг, отстрани на полукалотите (гр. схема ІV, 4, 30). Срещу тях са разположени Войниците, пазещи гроба, и 
Мироносиците на празния гроб2555 – единствената сцена от цикъла, сигнирана на гръцки от Захарий Зограф 
като Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Τ1 ΧΡΗΣΤ1 (гр. схема ІV, 5, 31). Така Възкресението от гроба увенчава още два свои 
варианта – Слизане в Ада и Мироносиците на гроба, разположени от двете му страни, които в по-ранните ве-
кове са илюстрирали заедно или самостоятелно този епизод2556. Във вечернята на Велика събота се съединя-
ват тържествените песнопения за Възкресение, а на повечерието се пее и канонът за плача на Богородица2557. 
Тези теми също са включени в състава на рилския цикъл като изображения на Възкресението на Христос от 
гроба2558 и Оплакване Христово във вариант на „Надгробно ридание“. Те са „заслужили“ най-високия теоло-
гичен статут сред останалите сцени от цикъла и са разположени съответно като антитези на юг и север над 
страничните параклиси (гр. схема ІV, 3, 32).

Неизвестността на иконографските модели за сцените от Страстния цикъл в рилския католикон на пръв 
поглед не поставя под съмнение най-логичната хипотеза, че те трябва да бъдат търсени сред огромното ко-
личество западни образци, независимо дали са преминали през православната преработка на територията на 
Света гора, Русия, Украйна, или са използвани директно, например чрез прословутите „френски юрнеци“ на 
Захарий Зограф2559. На това предположение не би трябвало да пречи и иконографското несъвпадение на сце-
ните от рилския цикъл със съвременните му светогорски паметници като Страстния цикъл от католикона на 
манастир Зограф (1816)2560, примери от други български художествени центрове като цикъла от Тревненската 
ерминия от НИМ2561 и дори съществените разлики с популярните сред необароковите художници в Сърбия – 
Библия Ектипа (1695) на Кристофър Вайгел2562 и Библията на Пискатор2563. Но колкото и да изглежда странно 
и най-вече трудоемко на фона на многобройните печатни издания, предлагащи готови изобразителни фор-
мули за цикъла, както съставът на Страстите в рилската църква се придържа към ерминията, така всъщност 
към илюстриране на нейните препоръки отпращат и иконографските решения на композициите. Те съвпадат 
дотолкова на места, че оставят почти извън съмнение извода, че композициите са правени по описанията на 
Дионисий. Сред най-красноречивите примери са Тайната вечеря с образа на Йоан отляво, легнал на Христо-
вото рамо, и Юда, седящ отдясно, протегнал само ръката си към блюдо на масата, на която има и само една 
чаша, както казва Дионисий. Пилат е с перо на шапката, докато съди Христос. Разкайването и обесването 
на Юда следват в детайли ерминията дори до наклоненото почти до земята дърво, на което се обесва Юда. 
Воинът, държащ гвоздеи, и воинът, поднасящ чаша вино на Христос, в Качване на кръста, отговарят напълно 
на описанията в ерминията. 

Разбира се, не е било възможно ерминията да бъде буквално възпроизведена, най малкото поради особе-
ностите на архитектурните плоскости, които са изисквали увеличаване или съкращаване на персонажите в 
различните случаи. Така сцената Умиване на нозете следва ерминията доста точно, но е изпусната втората 
част от описанието, в която Дионисий препоръчва втори образ на Христос, седнал и държащ текст, свързан 
с предателството на Юда. В Разпятие пък са изпуснати двамата разбойници и са съкратени още детайли, за 
да се вмести сцената в малкото квадратно пространство, като тя е придобила съвсем типичен за поствизан-
тийските примери съкратен вид, но не може да се твърди със сигурност, че е ползвана готова иконографска 
схема, заета отдругаде, тъй като в останалите части тя съвпада и с описанието. Има и случаи, като Бичуване, 

2554 Никольский, К. Пособие, 613; Ловягин, Е. Богослужебные, 269.
2555 Ерминията различава като отделни тези две сцени, но в по-старите примери те може да се изобразят и в една, както е например в Дечани. Ке-
сић-Ристић, С. Циклус Христових страдања, 129. Иначе Жените мироносици на празния гроб е част от поствъзкресния цикъл на Христос. Така 
тя е изобразена още веднъж в рилската църква, вече в програмата на Повечерието в контекста на поствъзкресните явявания. Същото повтаряне 
има и в Дечани. Кесић-Ристић, С. Циклус Христових страдања, 130.
2556 Покровский, Н. Евангелие, 392–425; Millet, G. Recherches, 616–617; Grabar, A. L’Empereur, 245–249. Вж. и Радовановић, J. Jединствене пред-
ставе Васкресења Христовог у српском сликарству 14 века. – Зограф, 8 (1977), 34–47; Kartsonis, A. Anastasis. The Making of an Image. Princeton, 
1986.
2557 Никольский, K. Пособие, 619.
2558 Сцената влиза в репертоара на гръцкото изкуство през ХVІІ в., а по-късно, под влияние на ерминията на Дионисий, където е заедно със Сли-
зане в Ада, двете започват традиционно да се изобразяват във връзка. Така са в доста паметници от ХVІІІ–ХІХ в. В Сърбия – в Драча (1735), 
Боджани (1737), Српски Ковин (1765). Шелмић, Л. Иконе манастира Бођана, 420–421. Има ги заедно в манастира Зограф (1816). Божков, А., А. 
Василиев. Художественото наследство, обр. 80. 
2559 Генова, Е. Модели и пътища, 50.
2560 Вж. Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, обр. 73, 75–77, 80.
2561 Генова, Е. Модели и пътища, 55, с илюстрации.
2562 Илюстрациите у Стошић, Л. Циклус Христових страдања у бачком Петровом Селу и Библија Ектипа. – ЗЛУ, 25 (1989), 201–211.
2563 Илюстрациите у Михаjловић, Р. Иконостас ХVІІІ века, 203–233.
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в които краткото описание на Дионисий не предвижда присъствието на Пилат, но той е включен в сцената 
явно за да се изгради композиция, която да не е по-мащабна от съседните, докато останалото е изобразено по 
описанието – Христос е вързан за колона и бичуван от двама войници. 

След всичко това остава неясно обаче дали за този цикъл са ползвани готови образци, правени по ермини-
ята преди рилската църква, или композициите са работени от Захарий Зограф специално за случая. Засега е 
по-вероятно второто, тъй като е логично да се търси по-ранен модел, съдържащ всички сцени от цикъла, а не 
е известен друг толкова подробен цикъл по Страстите, изобразен от Захарий Зограф или от брат му Димитър. 
Най-много – седем сцени от Страстния цикъл – са изобразени от Димитър Христов в параклиса „Св. Йоан 
Богослов“ (1824) в Рилския манастир. Почти във всяка сюжетно съвпадаща сцена с тези от католикона има и 
сходни детайли. Разпятието е почти идентично, а Полагане в гроба – доста близко, с изключение на двамата 
ангели, присъстващи в сцената в параклиса, отпаднали в католикона може би и заради различната архите-
ктурна среда, в която е изписана композицията. Но в параклиса тя е сигнирана и по друг начин – Снятие 
Христово, въпреки че е изобразено Полагането в гроба. Още по-отдалечени иконографски са Тайната вечеря 
и Умиване на ръцете на Пилат. Най-любопитен изглежда обаче случаят със сцената Бичуване. Тя е рядка за 
византийския период, където се появява от ХІІ в., и по-често срещана в поствизантийския, но е любима тема 
в Западна Европа, позната още от Х в., поради което традиционно се смята, че епизодичните ѝ примери са 
свързани с влияние от там2564. Още Мавродинов открива западен образец за нея, приложен в една самоков-
ска икона от 1819 г. Това е картина на Ханс Холбайн, според Е. Генова – олтарният полиптих със Страсти 
Христови, работен към 1520 г., днес в Базел. За конкретен модел на самоковската икона обаче е послужила 
гравюра от старопечатно четириевангелие от Москва (1744), съхранявано в Рилския манастир, където има 
още 12 сцени от цикъла. Според авторката Захарий Зограф прави малки промени в композицията, когато я 
изписва през 1840 г. в Бачковския манастир, а тази иконография е позната и от още една икона от 1835 г., 
вероятно дело на Коста Вальов2565. Същата сцена в параклиса „Св. Йоан Богослов“ и в католикона обаче се 
различава от руското евангелие от 1744 г., тъй като в стенописите присъства и образът на Пилат, и същевре-
менно двата рилски примера са близки един до друг. Важно е да се спомене, че и останалите 12 сцени от 
руското евангелие не съвпадат иконографски с тези от католикона. 

Така в крайна сметка сравненията подсказват, че може би описанията на ерминията са били по-отдавна 
визуализирани от самоковските зографи или те са ползвали готови модели, в които малко или повече е била 
отразена традицията, заложена в описанията на Дионисий2566. Но и тук е трудно да се каже дали за повече 
от 20 години разлика между стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов“ и католикона и промяната на 
авторството тези модели са били преработени на място, или все пак отговорноста, която Захарий Зограф е 
чувствал, работейки в рилската църква, не го е накарала да се потруди, съставяйки композиции директно от 
описанията на светогорския наръчник, който се възприема като последна инстанция от рилските монаси. 

Не е напълно сигурно и дали в някои случаи зографът не е допълвал описанията с детайли от готови 
модели, както остава и вероятност понякога да е нагаждал описанията на ерминията към готови образци, 
които е притежавал. Основания за тези предположения дават популярността на някои от сцените от Страстния 
цикъл като отделни изображения. Тук може да се даде пример с Оплакване и Полагане в гроба, които в този 
период често се влияят от печатната илюстрация или от руските антиминси, служещи за модел на гръцки, 
сръбски и български антиминси още от ХVІІ в.2567 Композициите от рилската църква напомнят най-общо и  
такива модели.

Ерминията обаче не е единственият иконографски източник, използван за съставянето на цикъла. В среда-
та, между сцените в люнета от юг, е поместено изображението на Ессе Номо, като паралел за него се намира 
в светогорска двуезична щампа без дата2568. Вероятно подобен, но леко изменен вариант на тази щампа2569 
е бил модел за образа на Христос, тъй като е известен и ескиз от архива в НХГ с подобен образ, който пра-

2564 Покровский, Н. Евангелие, 395–396; Петковић, С. Зидно сликарство, 72.
2565 Мавродинов, Н. Връзките между руското, 59–60; Генова, Е. Модели и пътища, 54–55.
2566 Известни са примери за различни сюжети в живописта, които са по-ранни от ерминията, но съвпадат иконографски с нейните описания. 
Например генеалогията на Христос в църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново, датирана ХV–ХVІ в., в която са включени старозаветни жени, 
неизвестни от други паметници, освен от препоръката на Дионисий. Пенкова, Б. Христовата генеалогия в стенописите на търновската църква 
на апостолите Петър и Павел. – ЗРВИ, 44 (2007), 517. 
2567 Гошев, И. Антиминсът. Литургическо и църковно-археологическо изследване. С., 1925, 25. Тимотиjевић, М. Први српски сликани антиминси 
и њихови узори. – ЗЛУ, 23 (1987), 43–48.
2568 Томов, Е. Възрожденски щампи, ил. 303.
2569 Други варианти у Papastratos, D. Paper Icons, t. I, 67–68.
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вилно се приписва на Захарий Зограф, както и две икони, работени от него, едната от които е свързвана вече 
с рилския католикон2570. Срещуположно, сред сцените от север, е разположена Скърбяща Богородица. Тя се 
среща от ХVІ в. нататък, а тук е в традиционен вариант, но включен в особено архитектурно пространство 
и придружен с ангели, поради което се различава от известните рисунки на Захарий Зограф и иконата с този 
сюжет на Димитър Христов2571. Но тя е идентична с една икона от колекцията на Св. Русев, която отскоро се 
атрибуира вече като работа на Захарий2572. Моделът за тези изображения също трябва да бъде отнесен към 
светогорската графика.

4.2. Есхатологичната тема в средната част на храма

Освен Страстите Христови в средата на рилската църква са намерили място и сцени, пряко подчертаващи 
есхатологичното значение на полунощната служба. Още самото учредяване на тази служба е във връзка с 
някои библейски съображения за есхатологията. По примера на юдеите, които възпоменавали своето избав-
ление в съботни и пасхални вечери, християните вярвали, че техният избавител отново ще дойде в среднощ. 
Тази христологична тема се появява на частната, а после и на монашеската обществена среднощна молитва, 
която заляга в основата на полунощната служба2573. Нейният смисъл е да подготви вярващите за деня на 
Страшния съд2574. Във връзка с този есхатологичен смисъл на службата в Полунощницата на рилския наос 
са намерили място сцени, илюстриращи Чудесата и Деянията на Христос. Най-горе, на южната стена под 
югозападния сляп купол, е разположено Изцелението на слепия от рождение (Йо. 9:1–7), под него са Хрис-
тос проклина смоковницата2575 (Мат. 21:18–22; Мар. 11:12–14, 20–26), Христос учи синовете Зеведееви (Мат. 
20:20-28; Мар. 10:35–45) и Призоваване на Закхей (Лук. 19:1–10) (гр. схема V, 73–76). Още две сцени флан-
кират част от цикъла на Страстите в напречния свод, свързващ северния с южния кораб. От юг е поместена 
сцената Христос приема лептата на вдовицата (Мар. 12:41–44; Лук. 21:1–4), а от север Христос освобождава 
жената, хваната в прелюбодеяние (Йо. 8:1–11) (гр. схема V, 42–43). Най-горе на северната стена, точно под 
слепия купол, е последната сцена – Христос поучава юдеите как да се спасят (гр. схема V, 17), която увенчава 
краткия житиен цикъл на св. Йоан Предтеча, разположен надолу по стената. 

Отделното групиране на тези сцени2576 влиза в пряка връзка с есхатологията чрез темата за богоизбраните 
и богоотхвърлените, която е символичната квинтесенция на разказите и в седемте сцени. Изсъхналата 
смоковница, която Господ проклел, не намирайки на нея плод, символизира юдеите, предали Христос на 
смърт2577. В същото време тя означава и човешката душа, непринасяща никакъв духовен плод2578, чиято 
теологична антитеза е Изцеление на слепия от рождение, разбирано като духовно просвещение и преход 
от езичество към християнство2579. Оттук богословието директно се прехвърля върху съветите към евреите 
и синовете на Зеведей как да се спасят, като се прави паралел с „живата вяра“ в обръщането на Закхей или 
лептата на вдовицата и греховността, побеждавана от покаянието в случая с прелюбодейката2580. 

Подобно решение, в което сцени от чудесата и деянията, съотнасящи се с есхатологията и Небесното цар-
ство, са отделени от останалите епизоди, илюстриращи общественото служение на Христос, и са разположе-
ни в западната част на наоса, не е ново за живописта. Така е например в хилендарския католикон, където те 
са отделени в северозападния ъгъл на наоса2581. Съотнасяйки се с темата за богоизбраните и богоотхвърле-
ните, разполагането на тези сцени в Полунощницата на рилската църква отговаря съвсем точно и на второто 
предназначение на полунощната служба, която призовава към непрекъснато бдение и бодърстване, за да не 
2570 Генова, Е. Модели и пътища, 72; Вълкова, М. Маслената техника в творчеството на Захарий Зограф. – ПИ, бр. 4, 2010, 19, 24.
2571 Генова, Е. Модели и пътища, 67, с литература.
2572 Едновременно у Вълкова, М. Маслената техника, 19, и у Генова, Е. Темата за Богородица – традиции и западни влияния в няколко рисунки 
от архива „Захарий Зограф“. – ПИ, бр. 4, 2010, 29.
2573 Чифлянов, Б. Литургика, 166–167.
2574 Никольский, К. Пособие, 610.
2575 Това събитие не бива да се бърка с Притчата за безплодната смоковница (Лук. 13:6–9).
2576 Ерминията не предвижда такова групиране, но сцените са описани там сред последните деяния и чудеса преди Възкресението на Лазар. 
Ериминiя, 508–510.
2577 Никольский, К. Пособие, 601.
2578 Reau, L. Iconographie, 101.
2579 Покровский, Н. Евангелие, 331–332; Millet, G. Recherches, 672–673.
2580 Iоаннъ Дамаскинъ. Точное изложенiе православной веры. Москва, 1992, 212–213, 254–260.
2581 Марковић, М. Првобитни живопис, 237.
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се пропусне идването на Спасителя2582.
Последната тема, която формира стенописната програма на Полунощницата, е един кратък житиен цикъл 

на Йоан Предтеча, отделен от цикъла Кръщение2583 и разположен по северната стена под бюстовото изобра-
жение на пророка в северозападния сляп купол. Цикълът включва Йоан Кръстител пред Ирод и Иродиада 
(Мат. 14:3–5; Мар. 6:17–20; Лук. 3:19–20), Отрязване главата на Йоан Предтеча (Мат. 14:10; Мар. 6:28) и 
Пирът на Ирод (Мат. 14:6–11; Мар. 6:21–28) (гр. схема V, 14–16). В слепия купол пък светецът е тради-
ционно изобразен с крила (Малахий 3:1; Мат. 11:10) като ангелски вестител за изкупването на греховете на 
човечеството2584 и с текст от Мат. 3:2, свързан с покаянието и застъпническата му функция на Страшния съд. 
Единствено обичайният за тези случаи вариант Кефалофорос тук е пропуснат и сведен само до мъченически 
ранг2585 (гр. схема V, 18).

Поместването на сцени от живота на Йоан Кръстител е най-характерно за манастирските паметници, тъй 
като той е почитан там като пръв християнски подвижник2586. След появата на житийния му цикъл през ХІ в.2587  
докъм ХIV в. неговият живот обикновено се изобразява в олтара – в дяконикона или жертвеника, където 
има евхаристиен подтекст, или в страничните параклиси, но съществуват и примери от различно време за 
поместване в наоса или притвора2588. Въвеждането на цикъла непосредствено в декорацията на наоса се 
свързва с все по-голямото усложняване на манастирските стенописи още през ХIV–ХVI в. и вероятно е обща 
тенденция на развитие, за която свидетелстват доста примери2589. В рилската църква появата на цикъла в 
наоса, и то в Полунощницата, има подчертана връзка с изкупителната жертва на Христос и с есхатологията. 
Йоан Кръстител е застъпник за човечеството в деня на Страшния съд и същевременно е последният пророк, 
който най-явно е обявил Христовата жертва, говорейки за него като за агнец, който се жертва за света (Йо. 
1:29)2590. Изтъкването на тези богословски смисли личи и в подбора на трите сцени, които съставят цикъла. 
Те илюстрират само страданието и смъртта на светеца, като по този начин пряко се подчертава евхаристий-
ното значение на темата и се прави паралел с Христовото страдание. Този състав на цикъла не се основава на 
ерминията, която предвижда цели 14 сцени за илюстриране на житието му2591, а и то няма ясно установен и 
винаги следван принцип при избора на сцените. Рилският вариант е и пределно съкратен на фона на примери 
от най-различни периоди, включително и от иконописта, не само включващи огромно количество сцени от 
житието, но и представящи по-обширно страданието и смъртта на св. Йоан Предтеча2592. Изглежда обаче той 
се доближава най-много като състав до вариантите, в които е влияело някое илюстрирано евангелие, както е 
още в Нередица (1197–1199), където е показана група сцени, свързани с Йоановото страдание2593. Колкото и 
да изглежда странно за паметник от ХІХ в., съставът на рилския цикъл отпраща преди всичко към илюстри-
раните ръкописни евангелия, в които се срещат най-много случаи на цикъл, акцентиращ около жертвата на 
Йоан Кръстител. Тук пример могат да бъдат Томичовият псалтир и Четвероевангелието на цар Йоан Алек-
сандър, където в едно са дадени Пирът на Ирод, Посичането му и Танцът на Саломе, а във втория случай 
има и Полагане в гроба. Явно тази традиция се пренася и в по-късните времена на базата на богослужението, 
като сцените вече са ясно отделени една от друга2594. Иконографските варианти на сцените пък са напълно 
обичайни и следват традицията от Палеологовата епоха да бъдат включени детайли от апокрифната версия 

2582 Чифлянов, Б. Литургика, 167.
2583 За него вж. в програмата на Певницата.
2584 Джурич, В. Византийские фрески, 131.
2585 За този вариант Татић-Ђурић, М. Икона Jована крилатог из Дечана. – ЗНМ, VІІ (1973), 39–50. Няколко примера и у Ракић, С. Иконе Босне и 
Херцеговине (16–19. виjек). Београд, 1998, 69.
2586 Малков, Ю. Фрески Гости-ноплья. – ДИ, Спб.,1995, 364.
2587 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 75–88, с литература.
2588 За вариантите вж. Dufrenne, S. Les programmes, 34–35; Babić, G. Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction liturgiques et programme 
iconographiques. Paris, 1969, 175–176; Петковић, С. Зидно сликарство, 187, 206; Тодић, Б. Грачаница, 132–133.
2589 Dumitrescu, C. Pitura murală, pl. 11; Малков, Ю. Фрески Гости-ноплья, 364; Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 86; Babić, G. Les chapelles, 
129, 142, 158, включително и примерите в Мистра. Петковић, С. Зидно сликарство, 182, 187, 200; Ракић, З. Радул – српски сликар ХVІІ века. 
Нови Сад, 1998, 70–71; Millet, G. Monuments de l’Athos, pl. 140–143, 212–214, 225–227; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 
108–109, 112; Косева-Тотева, Д. Сцената „Отсичане главата на Йоан Кръстител“ и нейната интерпретация в някои паметници от Търнов-
ския край. – Изкуство/Art in Bulgaria, 33–34, 1996, 56–60; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 35, 63.
2590 Мирковић, Л. Хеортологиjа, 118. За такива изобразителни примери, популярни преди всичко в Русия, вж. Lafontaine-Dosogne, J. Une icone 
d'Angelos et l'iconographie du St. Jean-Baptiste aile. – Bulletin des Musees Royaux d'Art et d'Histoire. Bruxelles, 1978, 121–144.
2591 Ерминiя, 467–478.
2592 Много примери у Stoyanova, M. Le cycle de la vie de saint Jean-Baptiste dans l'Orient chrétien. Venice, 1990, 140–187, 196.
2593 Нитић, А. Циклус св. Jована Претече, 86.
2594 Примерите у Косева-Тотева, Д. Сцената „Отсичане главата на Йоан Кръстител“, 58–59.
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285. Общ поглед към средния купол на рилския католикон. Захарий Зограф. 1844
286. Общ поглед към барабана и пандантивите на средния купол. Захарий Зограф. 1844
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287. Св. Йоан Богослов. Югоизточен пандантив на средния купол. Захарий Зограф. 1844
288. Ев. Марко. Северозападен пандантив на средния купол. Захарий Зограф. 1844
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289. Ев. Матей. Североизточен пандантив на средния купол. Захарий Зограф. 1844
290. Ев. Лука. Югозападен пандантив на средния купол. Захарий Зограф. 1844
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291. Страсти Христови. Южна полукалота на Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
292. Слизане в Ада. Източна страна на южната полукалота. Захарий Зограф. 1844
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293. Жените мироносици на празния гроб. Западна страна на южната полукалота. Захарий Зограф. 1844
294. Страсти Христови. Северна полукалота на Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
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295. Погребение Христово. Източна страна на северната полукалота. Захарий Зограф. 1844
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296. Страсти Христови. Южна част на напречната арка между южна и северна стена в Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
297. Страсти Христови. Северна част на напречната арка между южна и северна стена в Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
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298. Христос освобождава жената, хваната в прелюбодеяние. Арка на северозападния сляп купол. Захарий Зограф. 1844
299. Христос поучава юдеите как да се спасят и Йоан Предтеча пред Ирод и Иродиада. Северна стена под северозападния сляп 
купол. Захарий Зограф. 1843–1844
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300. Отрязване главата на Йоан Предтеча и Пир Иродов. Северна стена под северозападния сляп купол. Захарий Зограф. 1843–1844
301. Христос приема лептата на вдовицата. Арка на югозападния сляп купол. Захарий Зограф. 1844
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302 Христос изцелява слепия от рождение и Христос проклина смоковницата. Южна стена под югозападния сляп купол. 
Захарий Зограф. 1845
303. Христос учи синовете Зеведееви, Христос призовава Закхия и преподобни светци. Южна стена под югозападния сляп 
купол. Захарий Зограф. 1845
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304. Общ поглед към западните части на северната стена
305. Северозападен сляп купол с напречни арки, маркиращи прехода от Полунощница в Повечерие
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на Серапион, като например чакащата Саломе с блюдо в ръка или танцът ѝ пред Ирод с отразяната глава на 
Йоан Предтеча2595. Така поставянето на акцента в рилската църква точно върху неговата жертва подчертавата 
значението на мъченическата му смърт, като отпраща към това, че смъртта му донякъде е предсказание за 
Христовата. 

5. Стенописна програма на Повечерието
(гр. схема VІ)

Богослужебното пространство на Повечерието обхваща най-западната част от 
наоса с прилежащите дялове от южната и северната стена, както и цялата западна 
стена. Центърът му се определя от третия купол, разположен непосредствено след 
входа в наоса. Положението на пространството в топографията на храма, богослу-
жебното му значение и стенописната тематика свидетелстват, че то има по-услож-
нен и нееднозначен смисъл. Този смисъл не е изявен архитектурно чрез отделянето 
на вътрешен притвор, но се определя като такъв богослужебно – от изпълнението 
на повечерната служба, и чрез стенописите – от притворната тематика на сцените. 
Тези два компонента са в тясна връзка помежду си и са в основата на замисъла да 
се включи, използва и декорира пространството, наречено Повечерие.

Главният стенописен цикъл, разположен там, е Богородичният Акатист. Той об-
хваща най-високите зони на пространството – купола и прилежащите му два напречни свода, като е част 
от по-обширната тема за прослава на Богородица, която е патрон на рилската църква. Под него, по южната, 
западната и северната стена, е поместена една сравнително голяма група евангелски притчи на Христос, 
прекъсната в горната част от фриз от сцени, представящи поствъзкресните му явявания. Най-отдолу са раз-
положени образите на пустиннослужители, сред които се открояват светците от сръбския кралски двор.

Групирането на тези теми е характерно за късните паметници от ХVІІІ–ХІХ в. Например нещо подобно се 
среща в католикона на манастира Зограф, където евангелските притчи са разположени в западния дял на нао-
са заедно с поствъзкресните явявания на Христос. Но там църквата има и отделен вътрешен притвор, където 
е поместен Богородичният Акатист2596. Обратното е пък в католикона на Григориат (1779), където притчите 
са заедно с Акатист в наоса, а поствъзкресните явявания са изместени в олтара2597.

Между стенописните теми в Повечерието съществува и богослужебна връзка, основана на главната тема 
от предпасхалния период – Покаянието. То е целта на подготвителните седмици за Великия пост, обхващащи 
времето от Неделя на митаря и фарисея до Сиропустна неделя, като смисълът им е да подготвят вярващите 
за Четиридесетница, когато те трябва да се покаят. Евангелските притчи, чиито текстове са в Постния триод, 
са част от тази задача и се четат ежедневно по време на Великия пост2598. Например в първата неделя, посве-
тена на Притчата за митаря и фарисея2599, символично се илюстрира и първото препятствие към покаянието 
– гордостта и самомнението за собствената праведност. Това начало на подготовката за поста и покаянието 
показва, че смирените и разкаялите се за своите грехове са тези, които ще се възнесат2600. Тази притча има 
връзка и с тайното покаяние чрез молитвата на митаря2601. В нея Христос говори за истинското разбиране 
на Божиите закони и отделянето на грешника от праведника на Страшния съд. Друг пример е Притчата за 
блудния син, която ознаменува втората неделя на поста2602. В нея се има предвид, че Господ е милосърден 
към всички. Те трябва да знаят, че Светата Църква празнува притчата, за да покаже, че нито един грях не е 
по-голям от човеколюбието на Господа и най-вече, че каещият се грешник, дори и да е само един, винаги 
предизвиква радост у ангелите. Значението на тази притча е да предпази всеки грешник, съзнаващ греха 

2595 Вж. Косева-Тотева, Д. Житийният цикъл на Йоан Кръстител според късносредновековните паметници от Арбанаси. – ТКШ, 6, 1999, 593.
2596 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 107–110.
2597 Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου, 57, 60–61.
2598 Шмеман, А. Великий пост. Москва, 2002, 39–45.
2599 Пак там, 12–16.
2600 Никольский, К. Пособие, 573.
2601 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 176–178.
2602 Шмеман, А. Великий пост, 16–18.



315

си, от изпадане в отчаяние2603. Важността на покаянието се отбелязва традиционно с нея още от среднове-
ковната живопис, тъй като блудният син се изтъква наред с Мария Магдалена и добрия разбойник, които са 
имали най-тежки грехове, но разкайвайки се, са се издигнали до небето2604. Третата неделя е посветена на 
Страшния съд, като по този начин подготвителните седмици за Великия пост се обвързват пряко с есхато-
логията, а в програмата на Повечерието отпращат към конкретното застъпничество на Богородица и всички 
светци за хората в деня на Страшния съд. Тази тема е прокарана в цялата куполна програма и започва още с 
обвързването между Богородица и нейния Акатист. Като посредник в инкарнацията на Логоса, Богородица 
е издигната в най-висок ранг сред застъпниците за хората пред Господа в деня на Второто пришествие. Тя 
може да изпроси всичко от Христос2605. Този смисъл намира отражение в литията, изпълнявана на повечери-
ето, която е едновременно молитва за спасение на света и за благовестието на този свят, т.е. отразява както 
Боговъплъщението, изразено в Акатиста, така и молбата към Богородица за спасение в деня на Страшния 
съд, като обвързва стенописните теми от Повечерието с едноименната служба, изпълнявана там. Този зами-
съл е изразен и в подбора на светците, които са разположени в пандантивите на купола. Там са изобразени 
четирима църковни песнопевци, прославили Богородица в своите произведения, но чрез присъствието на 
Андрей Критски, който се смята за автор на „Великия канон“, най-явно се посочва връзката между темата за 
Покаянието, Богородица, Акатист и повечерната служба, свързана с Великия пост. През ХІХ в. този канон 
се чете на части на повечерната служба от понеделник до четвъртък на петата седмица от поста, а в петък – 
заедно с Богородичния Акатист. Смисълът на това обединяване е да се предразположат миряните в дните на 
поста към покаяние за греховете и страх от възмездието по време на Страшния съд. Едновременно с това те 
се разбират и като молитвен призив към Небесната застъпница пред сина ѝ2606. Така на базата на химнограф-
ските връзки между стенописните теми и тяхната богослужебна употреба и произход е създадена програма, 
която да подчертае схващането за Повечерието като вътрешен притвор. Тази практика не е нова за живопи-
ста, тъй като още от ХІV в. събитията, отбелязвани по време на Великия пост, традиционно се поместват в 
западните части на храма2607. Тя е подкрепена и от някои образи на светци, разположени в най-долната зона 
на западната стена, около входа и прозорците на храма2608. Присъствието на двете двойки – ап. Петър с ап. 
Павел и архангелите Михаил и Гавриил (гр. схема VІ, 21–23, 26), около вратата е традиционно свързано с 
апотропейната функция на техните образи още от ХIII–ХIV в. и не се мени в по-късните паметници. Като 

2603 Никольский, К. Пособие, 574.
2604 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 168–169.
2605 Никольский, К. Пособие, 240–241.
2606 Великий канон Андрея Критского и Акафист Божией матери. Москва, 1873, 2–3, 19, 35, 40–41.
2607 Подробно у Тодић, Б. Српско сликарство у доба краља Милутина, 132.
2608 За тематика на входа вж. докторската дисертация на Г. Геров. Геров, Г. Художествената украса на входните пространства на православния 
храм. С., 2009 (ръкопис).

306. Богородичен Акатист. Стенопис от манастира Григориат, Света гора. Григорий и Гавриил. 1779 
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307. Богородичен Акатист. Рилски католикон. Южна арка на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1843
308. Богородичен Акатист. Рилски католикон. Северна арка на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1843

част от тази защитна функция, образите им имат за цел да „пускат“ в църквата само хора с чисто сърце, с вяра 
и покаяние2609. Този смисъл на входната тематика се разширява в образите на св. Зосим, причестяващ Мария 
Египетска, изобразени в нишата на северния прозорец на западната стена (гр. схема VІ, 8). Мария Египет-
ска е един от най-характерните и популярни примери за съгрешил и покаял се човек, във връзка с което са ѝ 
посветени богослужебни канони2610. 

Темите, свързани с покаянието, са групирани в западната част на наоса, която в рилската църква изпълня-
ва функцията на вътрешен притвор. В този смисъл стенописните теми, изобразени там, трябва да се разбират 
като тематична подготовка на християнина за неговата среща с основните постулати на църквата, които ще 
се видят в източната част на храма – в Певницата и Полунощницата. В изпълнението на тази функция сте-
нописната програма на Повечерието се обособява съдържателно от останалата част на наоса, но същевреме-
но се обединява с програмата на галерията от общия притворен характер на темите, които са развити в тези 
пространства на църквата. Стенописните теми в Повечерието са така подбрани, че да осъществят по-плавно 
връзката между външния и вътрешния свят на църквата, между нартиката и наоса, давайки възможност на 
непокаялия се мирянин, дръзнал да пристъпи неподготвен църковния вход, да се покае и да се подготви, до-
като достигне до сърцето на църковния храм. 

5.1. Богородичен Акатист

Богородичният Акатист възниква най-вероятно през VI в. и е дело на Роман Сладкопевец2611. През ХIХ в.  
обаче се смята, че той е съставен като благодарствен химн през VІІ в. по времето на император Ираклий, 
патриарх Сергий и обсадата на Константинопол2612, а тематично е свързан с поетичната възхвала към Бого-
родица като застъпница на Цариград и победителка над враговете2613. 

Съществуват различни мнения защо Богородичният Акатист се появява в стенописта през ХIV в.2614 напра-
во като цялостно оформен цикъл от 24 сцени2615. От това време нататък той се разпространява изключително 

2609 Радоjчић, С. Одабрани чланци, 241.
2610 Stefănescu, F. L’illustration des Liturgies, 450–451; Радојчић, С. Una poenitentium. Марија Египатска у српској уметности ХІV века. – ЗНМ, књ. 
4 (1964), 255–265.
2611 Има различни мнения за произхода и съставянето му. За тях вж. Никольский, К. Пособие, 635–637; Пападопулос-Керамевс, А. Акафист 
Божiей Матери. – Византийски временник, т. Х, 1903, № 3–4, 357–407; Грозданов, Цв. Композициjа Опсаде Цариграда у цркви светог Петра 
на Преспи. – ЗЛУ, 15 (1979), 283; Грозданов, Цв. Илюстрациjа химни Богородичиног Акатиста у цркви Богородице Перивлепте у Охриду. – В: 
Зборник Светозара Радоjчића. Београд, 1969, 39–52; Pätzold, A. Der Akatistos – Hymnos. Die Bilderzyklen in der byzantinischen Wandmalerei des 14 
jahrhunderts. Stuttgart, 1989, 3–5; Wellesz, E. The “Akathistos“. A Study in Byzantine Hymnography. – DOP, IX–X, 1950, 141–174.
2612 Великий канон Андрея Критского, 2–3; Патерсон-Шевченко, Н. Иконы в литургии. – Във: Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. 
Спб., 1994, 39.
2613 Никольский, К. Пособие, 637.
2614 Грозданов, Цв. Композициjа Опсаде, 279-280; Бабић, Г. Богородичен Акатист, 149–161.
2615 Появата му се свързва с исихазма, развитие на литургичната поезия, проникване на химнографията в живописта, развитие на култа към 
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309. Богородичен Акатист. Щампа. Венеция. 1819
310. Богородичен Акатист. Икона от Соколския манастир. Йоаникий папа Витанов. 1836

бързо, като става масово популярен, а примерите обхващат паметници из целия Балкански полуостров2616. 
По принцип Акатист е част от многочислените сюжети в храма и рядко е водещ цикъл в него2617. Познатите 
примери показват и разнообразни варианти на поместване на цикъла в пространството на църквата2618. Те 
зависят от специфичните условия при всеки храм и конкретната цел на всяка програма, като най-често той 

Богородица. Вж. Patzold, А. Der Akatistos-Hymnos, 91–99; Патерсон-Шевченко, Н. Иконы в литургии, 44; Грозданов, Цв. Илюстрациjа химни, 
39–52; Бакалова, Е. Бачковската костница. С., 1977; Бакалова, Е. Образите на Йоан Кукузел и византийската традиция за представяне на 
певци. – МХ, бр. 18–19, 1981, 169–245.
2616 За Сърбия и Македония: Бабић, Г. Богородичен Акатист, 149; Грозданов, Цв. Илюстрациjа химни, 40; Грозданов, Цв. Новооткривене ком-
позициjе Богородичиног акатиста у Марковом манастиру. – Зограф, 9 (1978), 37–42; Петковић, С. Зидно сликарство, 172, 186–187; Кајмаковић, 
З. Георгије Митрофановић. Сарајево, 1977, 192–221; Николић, J. Теме посвећене Богородици у нартексу Богородичине цркве у Слимничком ма-
настиру. – Зограф, 16 (1985), 66–71; Димитрова, Е. Циклусот на Богородичниот акатист во црквата Света Богородица – Матеjче. – Jубилеен 
годишен зборник на Филозофскиот факултет, књ. 23 (49), 1996, 281–298; Серафимова, А. Поствизантискиот контекст на Богородичиниот 
Акатист во припратата на кучевишките свети Архангели. – ЗСУ, 3, 2001, 154–156, с литература. За Гърция – Millet, G. Monuments byzantines 
de Mistra. Paris, 1910, pl. 151, 1–6; Constantinidis. E. The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa, vol. 1, 136–138; Παϊσίδου, Μ. Οι τοιχογραφίες, 
134–149. За Атон – Кондаков, Н. Македония. Археологическое путешествие. Спб., 1909; Millet, G. Monuments de l'Athos, 99–104, 145–2, 238–2; 
Божков, A., A. Василиев. Художественото наследство, 110. За Румъния – Орлова, М. Наружные росписи, 115–116; Stefănescu, F. L'evolution, 
106–110, Henry, P. Les églises, 236–243; Vasiliu, A. Monastères de Moldavie XIV-e – XVI-e siècles. Paris, 1998. За Русия – Михельсон, Т. Живопис-
ный цикл, 148, с подробен списък на примерите в стенописите. За България – Марди-Бабикова, В. Арбанашките църкви. С., 1978; Каменова, Д. 
Сеславската църква, 56–63; Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“, 91–93, 109; Пенкова, Б. Стенописта в Бачковската трапезария 
и атонската традиция. – ПИ, бр. 1, 1989, 46–54; Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 98; Попова, Е. Стенописите в притвора на 
църквата „Св. Никола“ в Арбанаси. – ПИ, бр. 3, 1999, 14–16; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, на много места. За иконог-
рафия на цикъла вж. Velmans, T. Une illustration inédite de l'Acathiste et l'iconographie des hymnes liturgiques à Byzance. – CA, ХХІІ (1972), 131–165; 
Babić, G. L'iconographie constantinopolitaine de l'Acathiste de la Vierge à Cozia. – ЗРВИ, 14–15 (1973), 173–189.
2617 Такъв пример у Михельсон, Т. Живописный цикл, 148.
2618 Грозданов, Цв. Илюстрациjа химни, 39–52; Pätzold, А. Der Akathistos – Hymnos, 91–99.
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се разполага в притвора на храмовете2619. У нас цикълът спазва в общи линии тази традиция, като особено 
подходящ пример са паметниците от ХVII–ХVIII в. от Търновския регион, където Акатист е често срещан и 
винаги е в притворната част на храма2620. В рилската главна църква той е поместен в най-западната част на 
наоса, като не нарушава тази традиция поради особеностите на изпълнението на ритуалите в храма. Ака-
тистът се чете изцяло на петата събота от Великия пост и е част от повечерната служба, която се извършва 
в притвора2621. А в рилската църква тази служба се изпълнява в едноименното богослужебно пространство, 
което изпълнява функциите на вътрешен притвор. Така богослужението определя функцията на Повечерие-
то, която се визуализира чрез стенописна тема, традиционна за притвора на храмовете. 

Цикълът е разпределен на три групи2622 в най-горните зони, започвайки от купола. Около образа на Бо-

2619 Когато е в наоса, по правило цикълът заема северната и южната стена, като понякога преминава на западната. Така е сред примерите от 
Мистра и Сърбия. За тях вж. Millet, G. Monuments byzantines de Mistra, pl. 151, 1–6; Бабић, Г. Богородичен Акатист, 149; Петковић, С. Српска 
уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 25. Най-често е във второстепенни помещения, притвори, трапезарии, предели. Такива са примерите на Атон. За тях 
вж. Millet, G. Monuments de l'Athos, 145–146, 236–238; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 110. В някои случаи се намира и 
на външните стени на храмовете. Така е в Румъния. Stefănescu, J. L'evolution, 106–109. Общо у Stanculesku, I. Il guidizio universale. Nella pittura 
murale esterna del Nord della Moldavia. 2001.
2620 За тях вж. Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“, 91–93; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 22–25, 62–63, 
91–93, 187–192. Доколкото е известно, в паметниците на територията на България цикълът се появява в стенописи най-рано в притвора на 
църквата в с. Железна, датирана различно – 1516 г. според Кил, М. Изкуство и общество, 97, или до 1521 г. – Василиев, А. Църкви и манастири в 
Западна България, 101. Църквата е разрушена през 1941 г. Стенописите се съхраняват в НХГ – Крипта и НАМ – София. Вж. Гергова, И., Й. Гатев, 
И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог. С., 2012, 39, където фрагментите от наоса са датирани 
от ХVІІ в., а този от притвора – ХV–ХVІ в. Специално вж. и Гергова, И. Църквата „Св. Никола“ в с. Железна, Чипровско. – В: Ниш и Византиjа. 
Зборник радова, ІV, Ниш, 2006, 356–359.
2621 Чифлянов, Б. Литургика, 162–163.
2622 Това разпределяне не отговаря на делението на Акатист на историческа, догматична и похвална част, защото те не обхващат три равни части 

311. Богородичен Акатист. Икона за църквата „Успение Богородично“, Килифарево. Петър Захариев. 1838
312. Богородичен Акатист. Икона за църквата „Успение Богородично“, Малко Търново. Никола Одринчанин ІІ. 1866
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городица Знамение с небесните сили са разположени началните осем сцени от Богородичния Акатист, а 
под тях в пандантивите са образите на св. Дамян, св. Курион, св. Козма и св. Андрей Критски, прославили 
Богородица по различни начини в църковната поезия (гр. схема VІ, 95–103, 110–113). От там Акатист се 
прехвърля в най-западната част на свода на северния кораб, където са изобразени следващите осем сцени, и 
завършва на свода на южния кораб с последните осем сцени (гр. схема VІ, 114–129). Целият цикъл е завър-
шен до май 1843 г. от Димитър Христов и сина му Зафир.

Богородичният Акатист е любима тема на монашеските кръгове, защото съдържа множество значения. 
Той е свързан със застъпничеството на Богородица, със защитата на вярата, а може да се тълкува и като при-
зив към аскетизъм2623. Но над всички тези значения главното достойнство на Акатиста е, че в него се излага 
тайнството на Боговъплъщението, като при това се подчертават ясно добродетелите на Богородица2624. В 
този смисъл на Акатиста трябва да се търси и неговата връзка с изтъкване на значението на Богородица като 
патрон на рилския храм. От гледна точка на Боговъплъщението цикълът се разделя на две части – истори-
ческа, включваща първите 12 строфи, и догматическа, съдържаща следващите 12. В първата част се възпява 
инкарнацията, като повествование от Благовещение до Бягство в Египет, а във втората се възхвалява Бого-
въплъщението, като теология, и двете природи на Христос, като основа на човешкото спасение2625. Първата 
част на Акатиста обаче не е само историческа като смисъл, а е свързана и с догматиката, тъй като изразява 
идеята за теофанията2626. Във връзка с тази идея може да се разглежда поместването на първите осем сцени 
в купола. Самото им съвместяване с образите на Богородица и Младенеца изтъква начина, по който Божията 
майка е прославена в Акатиста. Богородица е едновременно между човека и Бога в купола, защото тя е в 
основата на акта на Въплъщението. Тази двойственост е характерна за Акатиста, защото всяко сравнение в 
него носи тайнствен и многозначен смисъл2627. Съгласно християнската символика акатистните химни про-
славят едновременно Христос и Богородица и са посветени на тълкуване на Въплъщението и зачатието, като 
изтъкват мистерията на съединяване на духа и материята2628. Затова Акатистът е най-удобният начин да бъде 
прославена Богородица точно във връзка с Въплъщението, което е най-общозначимата тема, свързана с нея 
в теологичен смисъл. По този начин може ясно да се покаже, че покровителството и застъпничеството на 
Богородица, които са двете най-важни нейни значения за вярващите, фактически произтичат и са следствие 
от нейното посредничество в раждането на Богочовека. Затова и най-голямата похвала за Богородица е да се 
изтъкне, че никой не може да достигне Бога без нея, защото чрез нея той идва да живее сред хората.

Популярността на цикъла през ХVIII–ХIХ в. е свързана с честото му присъствие в редица светогорски 
щампи, които дават иконографските модели за множество икони и някои стенописни примери. В границите 
на Рилския манастир цикълът се появява още в края на ХVIII в. – в наоса на църквата „Св. Лука“ (1798–
1799)2629 и през 1811 г. в наоса на „Покров Богородичен“2630, като и в двата случая са използвани все още дру-
ги иконографски модели, въпреки наличието на известни съвпадения със сцените от католикона. Сходствата 
се отнасят обаче винаги само до първите 8–12 строфи, което, изглежда, е обичайно явление при паметниците 
от края на ХVІІІ до средата на ХІХ в., както показват и сцените от манастирите Григориат2631, Ивирон2632 и 
Зограф2633, тъй като тази „историческа“ част се илюстрира чрез едни и същи повествователни сюжети от 
Благовещение до Бягство в Египет2634. В католикона на Рилския манастир се среща вече обновен вариант на 
сцените от Акатист, зает от светогорските щампи2635. Директен модел за тях се намира в една много попу-
лярна гравюра с Богородичен Акатист, създадена от Стефан и Неофит Скуртеос във Венеция през 1819 г.2636 

по 8 сцени. За него Серафимова, А. Поствизантискиот контекст, 153–154, бел. 2, с различните мнения.
2623 Михельсон, Т. Живописный цикл, 146.
2624 Великий канон Андрея Критского, 3–4.
2625 Lafontaine-Dosogne, J. L'illustration de la première partie de l'Himne Akathiste et sa relation avec les mosaïques de l'Enfance de la Kariye Djami. – 
Byzantion, LIX, 1984, 652–681.
2626 Grabar, A. L'Iconographie de la Parouse in Lex Orandi, 40. 
2627 Михельсон, Т. Живописный цикл, 146.
2628 Бабић, Г. Богородичен Акатист, 151.
2629 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 53–56; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, ил. на 224-226.
2630 Мавродинов, Н. Изкуството, 84; Василиев, А. Тома Вишанов, 42–44.
2631 Сцените са изписани в наоса през 1779 г. от Гавриил и Григорий от Костур. Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου, εικ. 79–102.
2632 Акатист е изписан в галерията на католикона от Никифор от Карпениси през 1795 г. Успенский, П. Восток христiанскiй, 415.
2633 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, обр. 81, 82, 85, 86, 90.
2634 Бабић, Г. Богородичен Акатист, 154.
2635 Според П. Атанасов зографите са използвали варианти на иконографските модели от руските старопечатни книги, съхранявани в манастира. 
Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 99.
2636 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 122.
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Това е най-ранната позната щампа с този иконографски вариант, а изглежда, тя, или някакъв по-ранен неин 
вариант, е модел и за редица по-късни щампи със същия сюжет, което говори за огромната ѝ популярност2637. 

Показателно е, че изображенията от тази щампа са били разпространени сред зографите у нас и мно-
гократно са били възпроизвеждани в икони през ХІХ в.2638 Преди рилския католикон този иконографски 
вариант на сцените се появява през 1836 г., когато Йоаникий папа Витанов го използва за иконата си „Бо-
городичен Акатист“ за Соколския манастир, като заменя средното изображение с Богородица от Кикос2639. 
Още през 1830 г. той рисува такава икона и за църквата „Св. Илия“ в Севлиево, където следва щампата и в 
централното изображение2640. През 1838 г. Петър Кръстев Захариев от Трявна я рисува дословно на икона 
за църквата „Успение Богородично“ в Килифарево2641. Същите акатистни сцени са заети и в още няколко 
по-късни тревненски примера2642. Икона със същата схема има и сред зографите от Банско. Тя е работена 
през 1867 г. за Митрополитската църква в Благоевград2643. Щампата е модел и за сцените от църквата „Св. 
Богородица“ в Бобошево, изпълнени през 1873–1874 г. от Георги Бобошевски2644. Използвана е и за иконата 
на Никола Одринчанин от църквата „Успение Богородично“ в Малко Търново от 1866 г.2645, а вариантът ѝ, 
включващ Дърво Йесеево, е модел за иконата на Георги Клинков от църквата „Св. Петка“ в Трън (1866)2646. 
И накрая, в архива на Доспейския род в НХГ има рисунка по илюстрация от тази гравюра, както и изрезки 
от нея – № 880 и № 9362647. 

Цикълът от рилския католикон не е първият, в който Димитър Христов използва този модел. Още през 
1827 г. той го включва, директно зает от щампата, в иконата от църквата „Св. Богородица“ в Пазарджик, 
както посочва Е. Генова2648. При работата си в католикона обаче той използва само сцените от Акатиста, като 
заема и надписите към тях заедно с текста на уводната строфа, а средната част, в която е поместена Богоро-
дица Неувяхваща роза, заобиколена от пророци, не е използвана в този случай2649. Любопитно е, че именно 
тази средна част от щампата, която е отпечатана и като самостоятелна гравюра без Акатист и пророци през 
1843 г. от Даниил йеромонах2650, а изрезка от нея има и в архива на Доспейския род2651, е популярна като от-
делно изображение, срещано в икони. Такава например е иконата на Дичо зограф – Богородица Пантонхара 
от 1844 г., в която са прибавени образи на светци отдолу2652. Тази иконография никак не е нова, както показва 
икона от началото на ХVІІІ в. от Музея на Македония в Скопие. Тук отново в средата е включена Богородица 
Неувяхваща роза, придужена от светци2653. Същият вариант се открива и в лявото крило на диптих от Архео-
логическия музей в Созопол, дело на Никифор от Карпениси от края ХVІІІ в.2654, като единствената разлика 
е, че Богородица държи цвят в ръка. 

Вместо Неувяхваща роза, в зенита на купола в рилския католикон е изобразена Богородица Знамение, 
сигнирана като „Госпожа ангелская“ (гр. схема VІ, 95). Тази промяна показва, че Димитър не пренася меха-
нично акатистните сцени в купола на рилската църква, а познава и се съобразява със значението и смисъла 
на цикъла така, както той е фиксиран например в ерминията на Дионисий, където се препоръчва същият ико-

2637 Цели шест по-късни щампи ползват същата иконография. Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 126, 128, 129, 130, 131, 133.
2638 Попова, Е. Реинтерпретации, 35, ил. 8; Василиев, А. Художествени паметници, 205; Генова, Е. Европеизация, 34.
2639 Божков, А. Българската икона, ил. 332; Попова, Е. Реинтерпретации, 35; Прашков, Л., Е. Бакалова, С. Бояджиев. Манастирите в България, 
93 – иконата е погрешно датирана в 1863 г.
2640 Василиев, А. БВМ, 41; Василиев, А. Тома Вишанов, 43.
2641 Василиев, А. Тома Вишанов, 83; Петров, Ц. Икони от тревненски зографи, ил. 38; Генова, Е. Модели и пътища, 70.
2642 Генова, Е. Модели и пътища, 70; Генова, Е. Европеизацията, 36. 
2643 Енев, М. Банско, 96, 210.
2644 Василиев, А. Проучвания на изобразителните изкуства из някои селища по долината на Струма. – ИИИИ, VІІ, 1964, 160–161.
2645 Гръцки зографи, 86–87, ил. 260 с литература. 
2646 Василиев, А. Художествени паметници, 204–205.
2647 Генова, Е. Модели и пътища, 70.
2648 Генова, Е. Катедралният храм „Успение Пресветая Богородици“ в Пазарджик – изграждане на църковния интериор. – ПРМ, бр. 3–4, 2007, 
18, без илюстрация.
2649 Според Генова, Е. Модели и пътища, 70, Димитър взима този централен образ и го включва в нартиката. Всъщност там е използван друг 
вариант на щампата, където Богородица вече е заедно с Дърво Йесеево.
2650 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 127.
2651 Генова, Е. Модели и пътища, 70; Попова, Е. Богородица-Хестия. – ПИ, бр. 1, 2002, 44. 
2652 Тази икона е многократно коментирана и публикувана. Вж. Тричковска, J. Песната Достоjно ест од куполата на црквата Св. Никола Ге-
ракомиjа во Охрид. – КН, 28–29, 2002–2003, Скопjе, 2004, 222, с литература; Грозданов, Цв. Уметноста и културата на ХІХ век во Западна 
Македониа. – Студиjе и прилози. Скопjе, 2004, на няколко места.
2653 Поповска-Коробар, В. Икони од музеjот на Македониjа. Скопjе, 2004, сл. 126.
2654 Диптихът е публикуван у ICONS from the thracian coast of the BLACK SEA in Bulgaria. Kapon Editions. Thessaloniki, 2011, 151–153.
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нографски тип и сигнатура за Богородичния образ в купол2655. В ерминията на Дичо зограф от 1835–1839 г. 
също се среща подобно указание, като тук тази сигнатура е поставена даже на второ място сред епитетите на 
Богородица2656. Впрочем тези препоръки са само допълнителни свидетелства, че комбинацията между Зна-
мение и Акатист е обичайна практика при изобразяването на цикъла2657, тъй като този тип изразява най-до-
бре инкарнацията на Логоса и застъпническата функция на Божията майка – теми, заложени в Акатиста2658. 
Важно е да се отбележи, че тази практика се е задържала и в паметниците от ХІХ в., както показва рилският 
пример или прибавянето на Знамение към Акатист във вътрешния притвор на католикона на манастира Зо-
граф (1816)2659.

Като „Госпожа на небесните сили“, Богородица е изтъквана в църковната литература у Дмитрий Ростов-
ски във връзка с иначе неприеманата в православието идея за безгрешното зачатие на Божията майка2660. По 
принцип в паметниците на живописта тази сигнатура, свързана с Акатист, е познат начин на изобразяване, 
като Богородица е на престол. Два подобни случая от поствизантийската иконопис сочи С. Ракич2661. Познат 
е и един много късен пример от последната четвърт на ХІХ в., в който така е сигниран на щампа образът на 
Богородица Кикос2662. М. Татич-Джурич споменава за още два примера в църкви от ХІV и ХVІІ в. от Сервия, 
в които отново се среща това сигниране, но вече на типа Знамение2663. От манастира Аретиу от ХVІІ в. е из-
вестна още една икона Господарка на ангелите, където типът е същият, включително и в медальон с Христос, 
както е в Рила2664. Точно така то може да се появи и в друг контекст. Например в католикона на манастира 
Ксенофонт на Света гора се среща подобно обозначаване – „Господарка на ангелите“, като типът е Знаме-
ние2665, но тук Богородичният образ е в централната абсида, фланкиран от архангелите Михаил и Гавриил2666. 
Подобен на този е и примерът в католикона на Роженския манастир, където същият епитет е изписан около 
Знамение в диаконикона2667. За преместването на този вариант в друга част на храма свидетелства пък един 
късен пример – стенописът от братя Минови от църквата „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Багренци (1889)2668, 
които рисуват Богородица с Младенеца в купола над олтара, заобиколена от 6 ангели, разположена в облаци 
и сигнирана „Госпожа ангелов“. Във всички случаи обаче това сигниране е придружено от ангели, които се 
дивят на Богородица и задължително присъстват под някаква форма2669. Така е и в рилската църква, където 
те възхваляват Богородица, изобразени във фриз около нея, което запазва небесния характер на темата. По 
този начин изображението ѝ може да се тълкува дори като продължение на небесната тема от втория купол в 
наоса, където е изобразена Света Троица, славена от ангели, и на темата за изкупителната жертва, развита в 
Полунощницата. Връзката между темите е типична за късните времена и идва от значението на Богородица 
– дъщерята Божия и сестра на Светия Дух, като значението ѝ в литургията е на съизкупителка на грехове-
те, която става кралица на небето в знак на слава и триумф над смъртта, като последица от прародителския 
грях2670. По подобен начин се прославя Богородица и на повечерната служба, където тя е главна тема. Там 
тя е съобщница на страстите и смъртта на своя син2671. Повечерната служба е посветена и на Слизане в Ада 
и Възкресение, на избавянето и очистването от мъки и на Богородица, като посредница в инкарнацията на 

2655 Ерминiя, 428.
2656 Мутафов, E. Европеизация на хартия, 121; Мутафов, E. Поглед, 269–271.
2657 Тази практика е установена, въпреки че не се знае с какъв Богородичен образ в ръце патриарх Сергий е извършил обход около градските стени 
на Константинопол. Във всички последвали обсади обаче е носена икона на Богородица, за която е прието да се смята, че винаги е била Одигит-
рия. Във връзка с това иконата на Одигитрия участва при илюстрирането на последната 24 строфа, а самият образ се тълкува като исторически 
пример за учредяването на празника Акатист и като символично показване на неговото ежегодно празнуване. Патерсон-Шевченко, Н. Иконы в 
литургии, 39, 49, бел. 31; Pätzold, A. Der Akathistos – Нymnos, 40–42, 54–55.
2658 Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења, 5.
2659 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, обр. 78. 
2660 Творения св. Димитрия Ростовскаго, т. І, 760, 762.
2661 Ракић, С. Иконе Босне, 234–235.
2662 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 188.
2663 Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења, 21.
2664 Από τον Χάνδακα ως την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Εισαγωγή Μ. Χατζηδάκης, Ηράκλειον, 1993, πιν. 154.
2665 Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења, 21. 
2666 Dawkins, R. The Arrangement, 97.
2667 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 159, ил. на с. 150.
2668 Василиев, А. Към проучванията, 318; Димитров, В. Една група майстори от Югозападна България. – ИИМБ, т. VІ, 2005, 95–104; Димитров, 
В. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. С., 2012, 93–94.
2669 Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења, 21.
2670 D'Ancona, М. L. The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and Early Renaissance. Rome, 1957, 28–32.
2671 Никольский, К. Пособие, 240–241.
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313. Кондак V. Изрезка от щампа с Богородичен Акатист. Архив на Захарий Зограф, НХГ. № 880
314. Икос VІ. Изрезка от щампа с Богородичен Акатист. Архив на Захарий Зограф, НХГ. № 936
315. Богородица Неувяхваща роза. Щампа, гравирана от Даниил йеромонах. 1843
316. Богородица Пантонхара. Дичо зограф. 1844
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Логоса, защитница на вярата, покровителка и застъпница за хората2672. Така чрез изобразяването на Знамение 
в купола се изтъкват и определени значения в този Богородичен образ, които подчертават преливането на 
богослужебните пространства в рилския наос чрез тематичния преход от изкупителната жертва на полунощ-
ната служба към похвалата на Богородица в повечерната. Разбира се, сред всички тези примери и ритуални 
значения най-достъпен, а и редовно използван, изглежда, е този от ерминията на Дионисий. В нейните пре-
поръки за изобразяване на цикъла трябва може би да се търси и главната причина за замяната на образа на 
Неувяхваща роза от щампата със Знамение, обозначено като „Госпожа Ангелская“ в рилския цикъл. Могат 
да се изтъкнат и много богословски основания за появата на този тип, но в случая те по-скоро са насложени 
като традиция, фиксирана в ерминията, откъдето се и извличат в рилската църква. 

Съществува обаче и друга възможност. Богородичният образ, заедно със сигнирането му и текста, изписан 
около купола, който съдържа уводната строфа на Акатиста – „Возбранной воевода“, да замества илюстрира-
нето на самата строфа. Познатата традиция в изобразяването ѝ показва, че за тази цел се използва компози-
цията Обсадата на Цариград2673. Но понякога, както е в трапезарията на Хилендар, към обсадата е изписан 
и самият текст2674, а са известни и случаи, в които е даден само текстът, както е и в рилската църква (гр. 
схема VІ, 104). За тях се смята, че са резултат от ранните опити на зографите да визуализират представата за 
уводната строфа, като изписването само на текста замества изображението на обсадата2675. Друг довод в тази 
посока е, че по принцип типът Знамение не само е подходящ да изрази небесния характер на Богородичния 
образ в купола, тъй като се възприема като нейно космологично и йерархично изображение, но в традицията 
на илюстриране2676 има и такива примери, в които той също замества уводната строфа на Акатиста. Макар и 
отдалечени по време, те отново говорят за съществуването на практика, която може и да е осъзната в рилска-
та църква. Познатите примери са два. Първият е един ръкопис от старата Московска синодална библиотека 
№ 429, датиран преди 1355 г., където над текста от уводната строфа е изобразена Богородица, седяща фрон-
тално с ръце в молитвена поза2677. Вторият пример е илюстрация на Акатиста от Ескориал cod. 19 от края 
на ХIV или началото на ХV в., където отново е изобразена Богородица от типа Оранта. И в двата примера 

2672 Михайловски, С. Учение о православном богослужение. Спб., 1889, 94.
2673 Това е отбелязано още у Grabar, А. L'art de la fin, 24–25. Илюстрирането на строфата чрез обсадата е характерно за румънските паметници. 
Henry, Р. Les églises, 237, макар че само в Арборе (1541) е изобразена обсадата от 626 г., която има връзка с Акатист, а в другите случаи е обсадата 
на Константинопол от 1453 г.
2674 Кајмаковић, З. Георгије Митрофановић, 211.
2675 Грозданов, Цв. Композициjа Опсаде, 277–286.
2676 За нея вж. Патерсон-Шевченко, Н. Иконы в литургии, 38; Грозданов, Цв. Композициjа Опсаде, 277–286.
2677 Prokhorov, G. M. A Codicological Analysis of the Illuminated Akathistos to the Virgin. – DOP, 26 (1972), 250–251.

317. Богородица Неувяхваща роза. Част от диптих. Музей – Созопол. Никифор от Карпениси. Края на ХVІІІ в.
318. Богородица Знамение (Госпожа ангелская). Рилски католикон. Стенопис от купола на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1842
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Богородица е с разперени ръце, права или седнала, и сходна с Влахернския иконографски тип. Това е дало 
основания за иконографски проучвания на връзките между Акатиста и Влахернския култ към Богородица, 
която, като защитница на Цариград, е използвана за илюстрация на уводната строфа2678. Според Н. Кондаков 
Влахернитиса обаче е в основата на типа Оранта2679, което се потвърждава и в по-късното изследване на М. 
Татич-Джурич2680. В друга своя статия авторката пък доказва хипотезата, че Знамение е вариант на Оранта2681. 

Това вече дава двойно повече основание да се смята, че изписването на уводната строфа в рилската църква, 
придружена от Богородица Знамение, може да се тълкува като илюстрация на „Возбранной воевода“. При 
това, със свързването на текста и образа, всеки от които сам би могъл да замести илюстрирането на уводната 
строфа, се е целяло да се препотвърди идеята, която трябва да носи куполната програма в контекста на 
изтъкването на Богородичната защитна роля. В този смисъл, използвайки верското значение на Акатиста, 
съставителите на програмата може би са искали да прославят Богородица, чиято помощ традиционно 
запазва християнското царство от враговете. Тази тема е и един от акцентите в текста на Великия канон 
на св. Андрей Критски, който се чете на Великото повечерие заедно с Акатиста. Затова е закономерно, че 
неговият образ, заедно с изображенията на останалите църковни химнописци, прославящи Богородица, 
също е част от куполната програма на Повечерието. Така в крайна сметка темата за Богородичната защита 
на християнството, макар и да не носи традиционните византийски разбирания, може би е била особено 
актуална през ХIХ в. във връзка с борбата против турците и съхранението на вярата. 

5.2. Евангелските притчи

Тематичният репертоар в Повечерието е посветен и на целенасочена дидактична програма, която пред-
ставя съвременните етично-морални норми на местната монашеска общност. В нея намират място еван-
гелските притчи, които не са дял от наследената тематика, а в компактния си вид представляват новост за 
балканското православно изкуство през ХVIII–ХIХ в. Това се отнася повече до изобразителните формули и 

2678 Подробно у Грозданов, Цв. Композициjа Опсаде, 281.
2679 Кондаков, Н. Иконография Богоматери, т. І, 55–71.
2680 Татић-Ђурић, М. Врата слова. Ка лику и значењу Влахернитисе. – ЗЛУ, 8 (1972), 63–85.
2681 Татић-Ђурић, М. Икона Богородица Знамења, 21.

319. Евангелски притчи. Рилски католикон. Северна 
стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844

320. Евангелски притчи. Рилски католикон. Южна 
стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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идейното им съдържание2682, отколкото до обвързването им с останалите теми в храма, защото, въпреки че 
до ХVIII в. те не са толкова популярни и нямат силно изявен поучителен смисъл2683, винаги са били част от 
цикъла на Деянията и Чудесата на Христос и имат установено тълкуване в техния контекст спрямо другите 
теми в църквата2684. Все пак са познати и примери в стенописите, в които евангелските притчи са отделени 
като тематична група, и имат самостоятелен смисъл, който е част от църковната дидактика2685. Тя учи, че 
всичко онова, което се вижда, трябва да служи за пример и затова всичко, изобразено в притчите, трябва да 
се разглежда символично. От една страна, те са описание на духовните цели чрез примери от всекидневието, 
а в по-дълбоката си християнска символика са реални земни образи, обозначаващи небесното богооткрове-
ние. Затова в притчите „вечното е скрито в простото“2686, а те се разбират като илюстрации към Христовото 
учение, а не като обичайни поучения или деяния, които са част от него2687. Това е отразено и в изобразителна-
та традиция, реализирана в ерминията на Дионисий, където описанията на притчите са строго символични и 
се различават от наративните илюстрации на евангелските разкази, характерни за Западна Европа и повечето 
примери от поствизантийската стенопис. Не е ясно дали този изключително важен смисъл е в основата на 
рязкото отделяне на притчите от общественото служение на Христос в късно време, но това отделяне е факт, 
фиксиран в ерминията на Дионисий и осъществен в рилската църква. Там притчите са разположени по се-
верната, западната и южната стена на Повечерието и отчасти във външната галерия, създавайки две отделни 
групи от нравоучителни сцени, станали характерни за украсата на притворите. 

В този контекст евангелските притчи, разположени вътре в храма, са тематичният кръг, доразвиващ някои 
мисли, изложени в Богородичния Акатист2688. Едно от значенията на притчите е да осъществят мистичната 
връзка между Стария и Новия завет. Според типологията на средните векове, която продължава да важи 
и след ХVIII в., Старият завет като ред от притчи, изгубили алегоричния си смисъл, намира посредник за 
обяснението на историята на спасението в Христовите притчи2689. Те са важни за изказването на неговата 
изкупителна мисия и новото раждане на човека, осъществени благодарение на Въплъщението, което пък е 
най-важната тема, съдържаща се и прославяна от Акатист2690. Подобен смисъл се изтъква в стенописта още 
от ХVII в. в Русия, където в Ярослав, Ростов Велики и Кострома притчите са в комбинация с илюстрации на 
Богородични химни2691. В кръга на закъснелите хуманистични култури на Балканския полуостров тази про-
грама не търпи особено изменение, но се появява значително по-късно. Така през 1737 г. виждаме подобен 
пример в манастира Боджани, Сърбия2692, през 1779 г. – в католикона на Григориат на Света гора2693, а през 
1844 г. тя се появява и в рилската главна църква.

Дори само тези примери дават основание да се смята, че появата на тази програма в различните части на 
православния свят е свързана с времето, в което всяка една от тях осъществява контакт с развитието и про-
мените в европейската теологична мисъл. Тя заляга и в основата на новите влияния в духа на стенописните 
програми през ХVІІІ–ХIХ в., превръщайки евангелските притчи в популярна тема в стенописите. Тази им 
роля е по-стара, тъй като притчите са част от дидактично-морализаторската тематика на европейския барок, 
още по времето на който изкуството добива задача да илюстрира църковната проповед. Смисълът им в ба-
рока идва от най-важните неща, които проповедникът може да каже чрез тях. Затова значението на притчите 
се определя от тяхното алегорично съдържание и от моралната поука, която носят, а те се включват редовно 
в неделните проповеднически сборници като кратки евангелски разкази, чрез които Христос изказва своите 
нравоучения2694. При това те губят ранната си теологична основа и стават част от общия състав на моралната 
проповед. От ХVII в. се смята, че те са за народна полза, но чрез постепенно рационализиране се стига до 

2682 Подробно за новото им значение вж. Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 159–188.
2683 Медаковић, Д. Христове параболе на иконостасу Николаjевске цркве у Земуну. – В: Путеви српског барока. Београд, 1971, 147–156.
2684 Тодић, Б. Грачаница, 118; Мaрковић, М. Христова чуда и поуке, 133.
2685 За тях вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 199–200, 205; Varthia, S. Ο κύκλος των παραβολών στο δυτικό νάρθηκα της Μονής των Φιλανθρωπηνών. 
Ερμηνευτική προσέγγιση. – In: Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1999, 37–43.
2686 Мень, А. Библиологический словарь. Москва, 2002 (репринт), 218.
2687 Шмеман, A. Великий пост, 39.
2688 Михельсон, Т. Живописный цикл, 151.
2689 Crossan, J. Parable as Religious and Poetic Experience. – The Journal of Religion (Chicago). Vol. 53, № 3 (1973), 330.
2690 Бабић, Г. Богородичен Акатист, 154.
2691 Брюсова, В. Фрески Ярославля. Москва, 1983, 35–37; Брюсова, В. Русская живопись 17 века. Москва, 1984, 12.
2692 Мирковић, Л., И. Здравковић. Манастир Бођани. Београд, 1952, 23–33.
2693 Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου, σχ. 13, 18.
2694 Подробно у Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 165–166.
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идеята, че имат и общо дидактично значение2695. В този вид те се включват в украинското схоластично бого-
словие през ХVII в., където православната мисъл е била способна да ги приспособи към своите религиозни 
разбирания. Католическата духовна книжовност по това време е била позната и на руските религиозни дей-
ци, които окончателно преработват католическите проповеди за употреба в православната църква2696.

На Балканите бароковото разбиране за притчите прониква първо в Сърбия в началото на ХVIII в. и чрез 
украинските влияния се вкоренява дълбоко в Карловачката митрополия. Риторичният принцип на пропове-
дите пък налага идеята, че единственото място, където могат да се изобразяват притчите, е пространството 
на храма2697. Христофор Жефарович ги включва в старата декоративна програма, когато изписва манастир-
ския храм в Боджани (1737)2698, а в наоса на Крушедол (1756) те вече са част от необароковата програма, въз-
приета директно от украинските примери и изпълнена от майстори с подобна школовка2699. Този нов модел 
е подчинен преди всичко на морализаторско-дидактичните идеи, изразени във верските реформи на митро-
полит Павел Ненадович2700. Постепенно този модел придобива все по-широка популярност и под влияние 
на Карловачката митрополия достига до Хилендарския манастир2701, където притчите се отделят като малка 
самостоятелна част в параклиса „Св. Сава Сръбски“ (1779)2702. Паралелно с това те се появяват и в наоса на 
манастира Григориат2703. По-късно в притвора на хилендарския католикон (1803–1804) също са включени 
евангелски притчи, които не много сигурно се отдават изцяло на старата програма от ХІV в.2704, а през 1809 г.  
четири притчи са разположени около Вседържител в свода на притвора на параклиса „Св. 40 Севастийски 
мъченици“ в Хилендар2705. Няколко години след това те са изобразени и в западната част на наоса в католи-
кона на манастира Зограф (1816)2706. 

Така, колкото и малко да се знае за това как разпространението на тематичния кръг на притчите от европей-
ския барок в източноправославния свят е оказало влияние и в българските паметници от ХVIII и ХIХ в.2707,  
на фона на появата им в Сърбия и на Света гора, вече имаме конкретен път за достигането им до нашата 
стенопис през ХIХ в. Но нито само този начин на проникване, нито само препоръките на ерминията на Ди-
онисий могат да обяснят появата на притчите специално в рилската църква, които изглеждат уникални като 
количество, и доколкото е известно, нямат паралел в друг паметник2708.

Едва ли има смисъл да се търси някаква пряка връзка между използването на притчите в европейското ба-
роково проповедничество през ХVII в. и изобразяването им в рилския католикон. Но за сметка на това може 
да съществува такава с руско-украинското и особено със сръбското влияние, чийто бароков морализаторски 
дух не е напълно чужд на програмата в главната църква. Веднага трябва да се каже обаче, че ако се заподоз-
рат някакви преки влияния, то те трябва да са преди всичко в общия дух на епохата, по-малко в иконограф-
ските модели и почти никакви в стила на изобразяване, който съвсем рядко има паралели2709. 

В основата на появата на притчите в Сърбия е проповедничеството. Но бароковите проповеди там през 
ХVIII в. имат подчертано политико-просветна цел2710. В българските земи през ХІХ в. политическата ситуа-

2695 За историята на промяната вж. Stechow, W. Definitions of the Baroque in the Visual Arts. – Journal of Aesthetic and Art Criticism, 1946–1947, 
Philadelphia, 109–115.
2696 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 175 – там и за украинско-руските извори.
2697 Пак там, 176.
2698 Шелмић, Л. Западноевропски барок и српско зидно сликарство ХVІІІ века. – В: Српско сликарство 18 и 19 века. Одабране студиjе. Нови Сад, 
2003, 375.
2699 Медаковић, Д. Зидно сликарство манастира Крушедола. – В: Путеви српског барока, 128.
2700 Тимотиjевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у припрати манастира Крушедола. – Саопштења, ХIХ (1987), 109–125.
2701 Груjић, Р. Одношаj светогорских и других манастира са митрополитима Карловачким. – Споменик СКА, 51 (1913), 43–69.
2702 Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 49.
2703 Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου, σχ. 13, εικ. 69–74.
2704 Смята се, че новости има само в иконографските решения и някои добавки в надписите. Марковић, М. Првобитни живопис, 239.
2705 Сава Хиландарец. Историjа, 121.
2706 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 107.
2707 Почти нищо не е изследвано от тези въпроси у нас. Вж. Генова, Е. Непознатият Тома Вишанов, 4–17, където проблемите са разгледани в 
по-общ характер. Вж. също частично у Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 57–59, 178, 199, 205–215; Спиридонова, М. Демонични образи 
и Христови притчи в българската възрожденска стенопис. – ПИ, бр. 3, 2006, 20–26.
2708 Количеството им в други паметници достига някъде около десет, независимо дали са придружени от Деяния и Чудеса на Христос, или са в 
отделна група, включително и във водещия пример от Филонтропините. Преглед на по-важните паметниците вж. у Пенкова, Б. К иконографии 
сцены „Притча о мудрых и неразумных девах“ в поствизантийском искусстве. – В: Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая по-
ловина ХV – начало ХVІ века. Москва, 2005, 312–321.
2709 Тук като изобразителен паралел може да се посочи единствено работата на Тома Вишанов. По въпроса вж. Попова, Е. Барокът в живописта 
на Тома Вишанов, 34–42.
2710 Подробно вж. у Тимотиjевић, М. Српско барокно сликарство, 412–432.
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ция е коренно различна, за да могат притчите да се използват в подобен смисъл. Следователно пренасянето 
им в българската стенопис не може да стане механично, а е съобразено с местните особености и изисквания, 
което им придава по-различен оттенък. Основната разлика идва от липсата на независима църковна и свет-
ска власт у нас, които превръщат православната проповед в своеобразна чисто религиозна дидактичност, 
представяна на вярващите в цървата. По примера на предговора на един проповеднически сборник, издаден 
във Виена (1793), в българските земи проповедите стават важни най-вече в смисъла им на част от учението 
за Божия закон, от който се разбира „как трябва да живее онзи, който благочестиво и добродетелно желае да 
живее“2711. Този цитат е красноречив и за социалната функция на религията у нас половин век по-късно. Тя 
се разбира като идентична на националността, поради което е подложена на секуларизация, за да може да 
изпълнява тази роля. Все по-масовото навлизане на дидактично-морализаторските теми в нея е част от този 
процес, част от обръщането на религията към православния християнин, който, запазвайки своята вяра и 
традиции, запазва своя етнос. В този смисъл трябва да се тълкуват и моралните норми, изразени чрез прит-
чите в рилската църква. Те не само са поука за необразованите, която трябва да буди набожност. Те работят 
и на алегорично ниво на принципа на кратката метафора, която, описвайки събитията от ежедневието, ги 
разбира като изображения на висшите духовни качества, определени от Бога2712. Поради това двойствено 
значение на притчите, църквата традиционно ги изтъква като най-особен вариант на Христовото учение. Те 
не са схващани като алегории, в които всеки детайл има значение, а като единични притчи с ясно морално 
послание, които в своето цяло представляват дидактико-морализаторски примери на християнската етика2713. 
В този им общ смисъл би трябвало да се гледа и на тяхното компактно присъствие в рилската църква, а дотук 
би трябвало да се простира и евентуалното възприемане на значението им пряко от реформаторските култу-
ри. Защото у нас е възможно използването им в някакъв политическо-религиозен смисъл, но не и като част 
от владетелската идеология, какъвто контекст има включването на притчите в програмата на някои сръбски 
паметници около образите на сръбските владетели или кралските тронове2714.

Ако се върнем към художествените параметри, ще се види, че появата на притчите като отделна група в 
нашите стенописи на практика не може да бъде датирана преди рилския католикон, тъй като не е известен 
нито един по-ранен паметник, в който те да са групирани по подобен самостоятелен начин. Притчите не са 
често срещани у нас още от поствизантийския период. Известни са само три-четири паметника от Арбанаси 
и около Търново, в които те присъстват, но без да са отделени в група2715. Сред паметниците от ХVІІІ в. от-
ново не присъстват никъде, с изключение на притвора на църквата „Св. Лука“ (1798–1799)2716. Тази църква 
принадлежи към по-ранните рилски паметници, като показва все още преходния етап на пълното отделяне на 
притчите. Тук са включени цели 6 притчи на източната и южната стена, придружени от четири сцени от Чу-
десата и Деянията на Христос, разположени на северната стена2717. Този пример напомня в известна степен 
светогорските паметници и би трябвало да се смята за „първия“ случай на пренасяне на нововъведенията от 
тамошните програми2718. Той показва и че връзката между европейския барок, проповедническата литерату-
ра и изобразяването на притчите би се „скъсала“ при преминаването на тези смисли от Украйна или Сърбия 
направо у нас без възприемането им на Света гора. Защото именно на Атон тези идеи се асимилират за пръв 
път така, както ще се видят в по-късните паметници на територията на България и Македония. Точно там 
програмата от Крушедол, в която притчите са изобразени заедно със сръбския кралски двор и Богородица2719, 
добива сходен тематичен облик, изоставяйки стиловите нововъведения, които излизат от консервативната 
източноправославна традиция. Така например в наоса на параклиса „Св. Сава Сръбски“ вече работят не 
украински, а корчански зографи2720, които изобразяват евангелските притчи заедно със сцени, прославящи 
Богородица, но групирани вече не само със сръбския кралски двор, а с една по-широка галерия от южносла-
вянски светци2721. Подобен случай, но в по-съкратен вариант е и този от хилендарския параклис „Св. 40 се-

2711 Костић, М. Српска штампана књига у 18 веку. Нови Сад – Београд, 1963, 47.
2712 Lee, R. Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting. New York 1967, 3–9.
2713 Crossan, J. Parable as Religious, 330. 
2714 Радуjко, М. Програм живописа око „краљевског“ престола. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и студиjе. Београд, 1995, 305–306.
2715 Гергова, И. Църквата на Арбанашкия манастир, 14; Пенкова, Б. К иконографии сцены „Притча о мудрых и неразумных девах“, 319.
2716 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 250–252.
2717 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 57–59.
2718 За тези нововъведения вж. и Попова, Е. Теми, 3–10; Генова, Е. Модели и пътища, 45–74.
2719 Шелмић, Л. Западноевропски барок и српско зидно сликарство ХVІІІ века, 376–377.
2720 Κυριακούδης, Е. Η μνημειακή ζωγραφική, 143–190.
2721 Сава Хиландарец. Историjа, 114; Медаковић, Д. Манастир Хиландар у ХVІІІ веку. – В: Барок код срба. Загреб, 1988, 175–192; Ракић, З. Цркве 
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вастийски мъченици“ (1809), където са комбинирани други притчи като състав, но отново с южнославянски 
светци, сред които са дори и образите на Кирил и Методий2722. Затова в крайна сметка се оказва, че притчите, 
като част от тази програма, са изразител на панславянската идея, а за нея тепърва има да се говори в рилската 
църква.

Както Света гора е проводник на тези идеи и тематични програми, така и местната почва в Рилския мана-
стир отдавна е била подготвена за тях. При това, извън необароковата нравственост, тъй като проповедта е 
била важна част от възпитанието на миряните по нашите земи още от ХVІ в. чрез „дамаскините“2723. Сигурно 
е, че украинската проповедническа литература също е била директно позната в манастира може би дори без 
посредничеството на Русия или Сърбия, където подобни издания е имало през ХVIII в. в големи количе-
ства2724. Например в Рилския манастир се срещат екземпляри от книгите на Стефан Яворски (1658–1722), а 
настолни четива са били „Знамение пришествие антихриста“ и „Камень веры“, от които рилските монаси 
черпят вдъхновение и цитати за своите проповеди и ги сочат като репери на православната вяра и изкореня-
ване на заблужденията2725. В библиотеката се съхраняват книгите на Исая Копински, Алексей Могилянски, 
митрополит Платон и Теофан Прокопович с неговия „Духовен регламент“2726. Има екземпляр от „Руно Оро-
шеные“ (1702) и любимото на Неофит Рилски „Розыскь о брынской вере“ (1776), отпечатани в Киево-Печер-
ската лавра. Запазен е и „Жезл правления“ на Симеон Полоцки (1626–1686), с която се узаконяват реформите 
на патриарх Никон2727. Рилският монах хаджи Агапий и неговите събратя, пишещи проповеди, често използ-
ват и творенията на Дмитрий Ростовски2728. 

Тази библиотека е била налична, а може би и далеч по-богата в началото на ХІХ в., когато у нас проникват 
идеите на Западноевропейското просвещение, трансформирайки се съобразно конкретните условия на бъл-
гарската действителност. Ясно е, че в тази обстановка монасите в Рилския манастир отдавна са познавали 
добре функцията на притчите и на проповедта2729, тъй като те са част от просветната дейност на манастира 
поне още от ХVІІІ в., когато той се слави като средище на най-добрите проповедници, начело с Йосиф Брада-
ти2730. През ХІХ в. обаче се знае със сигурност, че след службите в църквите към манастира и в метосите вече 
са изнасяни и поучителни слова за борба срещу суеверията и са четени църковни проповеди в подкрепа на 
нравствените добродетели на човека2731. Това са били едни от най-ефикасните методи на въздействие върху 
миряните2732. Съществувало е дори специално правило да се изнася проповед винаги, когато в манастира е 
имало поклонници. Това е правено в съборната църква, където винаги празничните литургии са били след-
вани от поучения2733. Например за тази цел хаджи Агапий пише специално слово, наречено „нравоучение“, и 
многобройни проповеди на различни теми, като някои от тях се отнасят до Христовите притчи2734. По подо-
бие на барока в тях се правят директни паралели със стенописите, които служат за визуален еквивалент на 
думите от поучението.

Имало е немалко монаси, които са излизали и като проповедници сред народа, а други са изпълнявали 
тази дейност в манастира. Сред тях, изглежда, най-известен е Севастиан, който около 1820 г. е бил определен 
за общ духовник на цялото манастирско братство2735. Той е живял на една от манастирските постници, кръс-
тена на негово име2736, а по-късно се е прехвърлил при метоха „Пчелина“, където преди това се е подвизавал 
неговият духовен наставник Серафим Босненски2737. Севастиан е знаел и разбирал прекрасно евангелието 

Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 47–52.
2722 Сава Хиландарец. Историjа, 121.
2723 Тодорова, О. Православната църква и българите, 218.
2724 Костић, М. Српска штампана књига, 47–49; Бошков, М. Руска штампана књига у нашем ХVIII веку, 540–552.
2725 Така се изтъква например в словата на Агапий Рилец. Методиева, Л. Агапий Рылски, 178, 223.
2726 Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 94.
2727 Пак там, 92. Вж. и Симеон Полоцки и его книгоиздательская деятелность. Москва, 1982.
2728 Методиева, Л. Агапий Рылский, ХІХ.
2729 В манастирската библиотека днес са запазени над сто проповеди от рилски монаси. Вж. подробно у Денев, И., А. Александров. Възрожденски 
проповеди в архива на Рилския манастир. С., 2007.
2730 Радкова, Р. Неофит Рилски, 95.
2731 Климент Рилец. Духовник йеромонах Севастиан Рилец, кн. 5–6, 252.
2732 Радкова, Р. Неофит Рилски, 95.
2733 Игнатий Рилски. Откъслек, 75, бел. 1.
2734 Например за притчата за Митаря и фарисея или за тази за блудния син. Вж. Методиева, Л. Агапий Рылский, 14–17, 23–30, 131–140.
2735 Неофит Рылец. Описание, 43–44, 46.
2736 Намирала се е по-далеч и по-нагоре в планината от Старата постница.
2737 За тях вж. Върбаков, Б. Ктиторите на Пчелинската църква.
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и го е тълкувал, поради което е бил принуден от манастира да стане общ духовник и на поклонниците2738. 
Постепенно той е добил сред тях такава огромна популярност, че по думите на Неофит Рилски са почнали да 
идват отвън „стада християни“, колкото за да се поклонят на мощите на св. Йоан Рилски, толкова и за да си 
изповядат греховете на този духовник и да чуят неговите проповеди2739. Според х. Агапий той „много души 
е куртулисалъ от адскио волкъ, както духовни, така и мирски“2740. Документални данни за проповедническа 
дейност има и за духовника Теодосий, ученик на Исай щампаря и ктитор на църквата „Покров Богородичен“. 
Той също е изнасял проповеди, бил много образован и културен2741. А с нравоучения се е занимавал и Неофит 
Рилски, както показват трите тетрадки с проповеди, запазени днес в архива на манастира2742. Тези факти са 
достатъчно показателни за функцията на проповедите в Рилския манастир, но най-интересен е един пример, 
в който притчите са използвани именно по начина, възприет от барока в Сърбия. В едно Слово за милостиня 
за църкви и училища, писано около 1836 г. от Арсений, брат на х. Агапий, се цитира и тълкува притчата за се-
мето2743. Подобни примери са в изобилие от този период и показват сходство в общата функция на притчите. 

При формирането на бароковата програма в Сърбия изобразяването на притчите се придържа към някои 
правила, спазвани до известна степен и в рилската църква. Обикновено там те се разполагат на иконостаса, 
в певниците или над страничните врати на храма, като трябва да са част от неговия интериор2744. Така е и в 
рилската църква, където те са в интериора, над северната и южната врата на Повечерието, от които се излиза 
в нартиката и отстрани на централния вход. Тази тенденция се аргументира със схващанията от проповедни-
ческите сборници, където храмът се смята за изразител на идеите на църковната институция. Нейните цели 
са да поведе грешниците към покаяние и по пътя на спасението. В този контекст се изобразяват обикновено 
и притчите2745, а именно чрез подобни смисли те се включват в програмата на Повечерието и темата за за-
стъпничеството на Богородица.

Трудно е да се определи от какво е предизвикан конкретният избор на изобразените притчи в църквата. По 
принцип те са много трудни за класифициране, тъй като са полисемантични, а „класическият“ тип притчи 
са повече от 302746. Още по-сложно е да се уточни на какъв принцип, ако изобщо има такъв, те са подредени 
в храма. Ерминията на Дионисий предвижда за изобразяване 40 притчи2747. От тях във вътрешността на рил-
ската църква са изобразени цели 17, половината от които са по-често срещани и оттам – по-популярни, но, 
разбира се, има и такива, които не са известни от други стенописни паметници. Този подбор обаче не следва 
реда от ерминията, въпреки че там той се придържа донякъде към библейското разпределяне на притчите 
по хронология на изричането им в различни периоди от живота на Христос2748. Те не може да са подбрани 
и във връзка с евангелските четения, защото за тази цел е трябвало да не се отделят от другите деяния и 
чудеса на Христос, както е в сръбските паметници от ХІV в.2749 Застъпени са притчи от всички евангелисти 
и следователно не са подбрани и според евангелията, в които са разказани, най-малкото защото ерминията 
не предвижда подобно нещо, въпреки че например само у Лука са дадени цели 18 притчи2750. Притчите не 
са разпределени на „прости“ и „сложни“, на принципа на повечето или по-малкото теми, които се засягат 
във всяка от тях2751. Съставът им, но не и подреждането, може да се свърже донякъде само с конкретното им 
алегорично съдържание и изтъкване на определен смисъл. В този контекст притчите обичайно се делят на 
Галилейски и Юдейски, на основата на времето, когато са изказани, и по подобие на разделянето на деянията 
и чудесата, а в зависимост от значението им се определят като морализаторски, проповядващи милосърдие 
или прошка, и есхатологични, които се свързват със Страшния съд2752. 

2738 Климент Рилец. Духовник йеромонах Севастиан Рилец, 252–253.
2739 Неофит Рылец. Описание, 43–44.
2740 Спространов, Е. Материали, 18
2741 Радкова, Р. Рилският манастир, 52.
2742 За тях вж. Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като проповедник, 2–3; Радкова, Р. Неофит Рилски, 93, 95.
2743 Колева, М. Писма-послания, 31.
2744 Тимотиеjвић, М. Иконографиjа парабола, 185–186.
2745 Пак там, 185.
2746 По въпроса вж. основно Липеровский, Л. Чудеса и притчи Христовы. Пермь, 1962; Jeremais, J. The Parables of Jesus. London, 1958; Dodd, C. 
The Parables of the Kingdom. New York, 1961; Boucher, M. The Parables. Wilmington, 1981.
2747 Ерминiя, 521–534. Сред тях не се включва епизодът с лептата на вдовицата, защото това е едно от деянията на Христос.
2748 Библия. С., 1991, 1504–1511.
2749 Тодић, Б. Српско сликарство у доба краља Милутина, 322.
2750 Мень, А. Библиологический словарь, 221–222.
2751 За този принцип вж. Бломберг, К. Интерпретация притчей. Москва, 2005, 220–340.
2752 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 166.
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Вероятно, спазвайки това подразделяне, на южната стена в Повечерието са изобразени предимно притчи 
с есхатологичен характер, продължаващи темата за богоизбраните и богоотхвърлените от Полунощницата. 
Най-отгоре са Притча за поканения на царска вечеря2753 (Мат. 22:1–14; Лук. 14:7–24) и Притча за крайъгъл-
ния камък (Мат. 21:42–44). Под тях са Притча за строящите къща на пясък и камък (Мат. 7:24–27) и Притча 
за десетте деви (Мат. 25:1–13). Най-отдолу са Притча за семето (Мат. 13:3–8) и Притча за светлината и тъм-
нината (Йо. 3:19) (гр. схема VІ, 47–52).

Всичките шест притчи развиват есхатологичната тема, но най-популярна във връзка с това е Притчата за 
десетте деви, която е част и от службата на Страстната седмица2754. Тази притча призовава към постоянно 
бодърстване, защото не се знае часът на Страшния съд, когато ще дойде „Небесният жених“2755. Във връзка 
с това още от средновековната екзегетика тя третира най-общо въпроса за спасението и това, че то зависи 
от всеки поотделно. Притчата редовно се разбира като алюзия на Страшния съд2756, въпреки че може да има 
и евхаристиен подтекст, ако е изобразена в олтара, както е например в проскомидията в Хопово (1608)2757. 
Така разнообразието на нейните значения в отделните паметници2758 показва, че в рилската църква те не 
могат да се пренесат директно, а притчата функционира в контекста на останалите изобразени заедно с нея. 
Иначе Притчата за десетте деви и тук е традиционно разположена над вход – вратата от южната страна на 
Повечерието, като същевременно е един от примерите за връзките на целия тематичен кръг с Богородичния 
Акатист, тъй като е символ на Въплъщението на Логоса за спасяване на човечеството. 

На северната стена най-горе са изобразени Притча за силния (Мар. 3:27) и Притча за тесните врати (Мат. 
7:13–14; Лук. 13:24). Под тях, след сцените от поствъзкресния цикъл, са Притча за търсещия бисери (Мат. 
13:45–46) и Притча за митаря и фарисея (Лук. 18:10–14). Най-отдолу са Притча за богатството (Мат. 13:44) 
и Притча за светилницата (Лук. 8:16–17) (гр. схема VІ, 74–79).

Тук темата за богоизбраните и богоотхвърлените е продължена чрез смесване на есхатологични и 
морализаторски притчи. Притчите за богатството, за търсещия бисери и тази за митаря и фарисея продължават 
разтълкуването на Царството небесно, докато останалите акцентират върху моралните поуки. Същевременно 
всичките притчи, изглежда, са пряко свързани с темата за покаянието, а дори е възможно Притчата за силния 
да е специално разположена точно над Петдесетница (гр. схема VІ, 78, 82) заради връзката ѝ с тази сцена. 
Защото всъщност тя илюстрира Мар. 3:20–30, с паралелните пасажи у Мат. 12:24–37 и Лук. 11:15–26, в които 
се изобличава хулата против Светия Дух, който слиза над апостолите на Петдесетница.

На западната стена, точно под купола, е разположена Притча за двамата синове (Мат. 21:28–31). Отстрани, 
под северната арка, е Притча за блудния син (Лук. 15:11–32), а под нея – Притча за лицемера (Мат. 7:3–5). 
От другата страна, под южната арка, са поместени Притча за човека, насаждащ лозето (Мат. 21:33–41; Мар. 
12:1–9; Лук. 20:9–16) и Притча за безплодната смоковница (Лук. 13:6–9) (гр. схема VІ, 59–61, 72–73).

Притчите, подбрани тук, са предимно морализаторски, като сред тях изпъква тази за блудния син, попу-
лярна още от средните векове2759. Най-голям интерес обаче предизвиква темата за безплодната смоковница, 
която е изобразена във варианта ѝ на притча, докато в сцената в Полунощницата е представено Христовото 
деяние. Фактически това не е повторение на сцената, тъй като двете събития са различни2760, но още веднъж 
категорично потвърждава умишленото отделяне на притчите от Чудесата и Деянията на Христос. Тази прит-
ча е част и от богослужението на Страстната седмица. Нейното присъствие в този контекст отразява една 
промяна в православното богослужение от ХVI в. нататък, когато на утрената на Велики понеделник спира 
да се чете евангелието, а на литургията се възпоменава Притчата за безплодната смоковница и целомъдрения 
Йосиф. Това нововъведение се свързва със символиката на притчата, която се включва в темата за изкупи-
телната жертва2761. 

2753 За нея Semoglou, A. Le banquet parabolique dans l'iconographie tardive et post-byzantine. – В: Древнерусское и поствизантийское искусство. 
Вторая половина ХV – начало ХVІ века. Москва, 2005, 302–311.
2754 Никольский, К. Пособие, 240.
2755 Reau, L. Iconographie, 331; Покровский, Н. Евангелие, 309–311; Петковић, В. Парабола о десет девоjака у староj српскоj уметности. – В: 
Рашка баштина. I–1. Београд, 1929, 23–27; Пенкова, Б. К иконографии сцены „Притча о мудрых и неразумных девах“, 312–321
2756 Покровский, Н. Страшный судъ, 85. 
2757 Петковић, С. Зидно сликарство, 207.
2758 Подробно у Пенкова, Б. К иконографии сцены „Притча о мудрых и неразумных девах“, 312–321.
2759 За нея Михаjловић, Р. Иконографиjа параболе о блудном сина. – В: Српско народно позориште. 1861–1986. Нови Сад, 1986, 479–498. За по-
ранното развитие вж. Цветковић, Б. Христове параболи у Морачи. – В: Манастир Морача. Балканолошки институт САНУ. Посебња издања 90. 
Београд, 2006, 183–194.
2760 Притчата за безплодната смоковница е разказана у Лук. 13:6–9, а Христовото деяние – у Мат. 21:18–22; Мар. 11:12–14, 20–26.
2761 Дмитриевский, А. Богослужение в русской церкви въ ХVI веке. Москва, 1912, 208.
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Притчата за безплодната смоковница е единствената от останалите притчи, която е изобразена отново и 
в нартиката, където е в друг тематичен контекст. Иконографските варианти и в двата случая обаче са почти 
идентични, като следват описанието на сцената в ерминията на Дионисий. По неговите указания е изобра-
зена притчата още в църквата „Св. Лука“ (1798–1799)2762. Останалите притчи от рилското Повечерие също 
следват иконографски доста стриктно описанията в ерминията. Те са изцяло символични и рядко отразяват 
наративни детайли от евангелските разкази. Придържането към този наръчник е стабилно, в много случаи 
достигащо до детайли като например изписването на препоръчвания текст в евангелието на Христос в Прит-
чата за светилницата. Има само два случая, в които са изпуснати незначителни елементи от описанията. В 
Притчата за семето липсва покланянето на идолите, а в тази за крайъгълния камък не са включени воините, 
убиващи юдеи. Една сцена – за човека, насаждащ лозе – следва в общи линии ерминята, но прибавя и редица 
наративни елементи от разказа, изобразяващи пребиването на слугите и сина на господаря, както и брането 
на грозде по подобие на ранните западни примери или като по-късно изобразената сцена в Библия Ектипа 
(1695). Но пък на заден план е включен разпънатият Христос, за когото указва ерминията. Две сцени обаче 
изцяло нямат нищо общо с ерминията. Това са Притчата за блудния син и тази за митаря и фарисея. Към тях 
трябва да се прибави и Притчата за десетте деви, която не се откъсва напълно от описанието2763, но пропуска 
изобразяването на девите в гробницата и е решена в стария композиционен вариант, познат още от средно-
вековните паметници като например в Грачаница2764, който преминава и в ранните украински сборници от 
ХVІІ в.2765 Тези три примера свидетелстват, че за някои от по-популярните притчи2766, изглежда, зографите са 
предпочели готови модели, а не описанията на Дионисий. Може само да се гадае дали това предпочитание 
е заради наличието на други модели единствено за тези притчи, или това е умишлено направено с цел по-

2762 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 209.
2763 Сходно като схема, но с различно решение за мястото на Христос, е изображението на притчата от хилендарския параклис „Св. Сава и Симеон 
Сръбски“ (1779). Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 65, 181–185.
2764 Тодић, Б. Грачаница, 158–159.
2765 Свенцицки, И. Початки книгопечатания, табл. ХСVІІІ, 241.
2766 Точно тези три притчи илюстрират първите три подготвителни недели на Великия пост, поради което са по-често срещани в живописта. Вж. 
Пенкова, Б. К иконографии сцены „Притча о мудрых и неразумных девах“, 312.

321. Притча за безплодната смоковница. Рилски католикон. Западна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
322. Притча за безплодната смоковница. Северна нартика на католикона. Фасада на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1846
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добро изясняване на символиката на сцените. Иконографията на Притчата за блудния син също има далечен 
отглас от илюстрацията в Библия Ектипа, но видимо става въпрос за преработен след това модел. Изглежда, 
това действително се е случило, тъй като напълно идентичен на рилския иконографски вариант се намира в 
католикона на манастира Григориат (1779)2767. 

В крайна сметка чрез значението си притчите в рилската църква се свързват с дидактично-морализаторската 
поука, която е характерна за тяхната употреба през ХVIII–ХIХ в. и отговаря на преработените в Русия и 
Сърбия барокови схващания. Барокът идва у нас като вторична култура, която не е пряко, а косвено заета 
и се проявява в специфичен за този стил вариант, изразен повече като дух, отколкото като художествени 
модели, но присъстващ като прогресивна линия, която работи добре в контекста на социалните и духовните 
потребности в българските земи през първата половина на ХIХ в. Притчите, като част от тези нови идеи, 
обогатяват и разширяват тематичното съдържание на българската живопис от епохата на Възраждането. Но 
доколко внезапно те стават актуална част от нашите стенописи, свидетелства фактът, че за почти век развитие 
в сръбското бароково изкуство са познати илюстрации към общо 15 от притчите, описани при Дионисий2768. 
Само в интериора на рилския католикон те са 17, а в нартиката има още пет, четири от които не се повтарят 
с тези от наоса. Така, макар и закъснели като поява в стенописните програми по нашите земи, те са въведени 
категорично и отведнъж в рилския католикон, едва след който все по-често стават част от програмата на по-
късните възрожденски църкви. Чрез самоковските зографи те са „привнесени“ вече в ново количество и на 
Света гора, както показва например включването на повече от десет притчи от Захарий Зограф в нартиката 
на Великата лавра (1852)2769.

5.3. Цикълът на Поствъзкресните явявания на Христос

Между евангелските притчи в западната част на наоса са разположени няколко сцени, представящи 
събитията след възкръсването на Христос. Това е единственият цикъл в църквата, който е развит фризово по 
протежение на южната, западната и северната стена на Повечерието като естествен завършек на евангелския 
разказ, представен в предните две отделения на наоса (гр. схема VІ, 81-94).

Въпросът, който трябва да се разясни обаче, е дали всъщност цикълът не илюстрира утринните неделни 
евангелия, доста популярни сред духовния елит2770, към който през ХIХ в. може със сигурност да се причис-

2767 Καδάς, Σ. – Ζίας, Ν. Ι. Μ. Γρηγορίου, εικ. 70.
2768 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 186.
2769 Василиев, А. Стенописите на Захари Зограф, 43.
2770 За цикъла вж. Farioli, R. Elementi, 85–87; Петковић, С. Манастир Света Троjица, 59–60; Тодић, Б. Грачаница, 109; Геров, Г. Цикълът по ут-
ринните евангелия в Роженския манастир. Изкуство, бр. 9–10, 1990, 15–22.

323. Притча за блудния син. Западна стена на рилския католикон. Димитър Хри-
стов и Зафир. 1844

324. Притча за блудния син. Стенопис от католикона на 
манастира Григориат. Гавриил и Григорий от Костур. 1779
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ли и монашеското братство в Рилския манастир. Този въпрос възниква поради особеностите на представя-
нето на сцените, които често не се означават ясно, смесвайки се с цикъла на посмъртните явявания на Хрис-
тос2771. През ХІV в. утринните евангелия са популярни в манастирски и епископски средища като Богородица 
Левишка, Старо Нагоричино или Дечани2772. В поствизантийското изкуство и особено на Атон, откъдето би 
могъл да бъде възприет такъв цикъл в рилската църква, те вече губят популярност и често се редуцират до 
няколко сцени, допълващи разказа за живота на Христос2773. Въпреки това има достатъчно примери от това 
време, които показват, че в повечето случаи, изглежда, се илюстрират евангелията, а не поствъзкресният ци-
къл от живота на Христос. Като неделни евангелия са означени сцените в църквата „Св. Троица“ при Плевля 
(1594) и в манастира Озрен (1605–1606)2774. Може би така трябва да се тълкуват и случаите в Хопово (1608), 
в Баня Прибойска (1571), манастир Петковица в Срем (1588) и манастира „Арх. Михаил и Гавриил“ при Ту-
тин (70-те – 80-те години на ХVІ в.), където сцените са в олтара, без да са означени, а в Печката патриаршия 
(1561) са изнесени в притвора2775. Затова е трудно да се даде прецизен отговор дали и в рилската църква ци-
кълът трябва да се разглежда само като допълнение в историята на домостроителството, изложена в първите 
две богослужебни части на наоса, или, въпреки че не е сигниран, той е свързан с богослужебното значение 
на събитията след Възкръсването на Христос.

Несъмнено е едно. Цикълът е в притвора, спазвайки линията на развитие на стенописната програма от из-
ток на запад по богослужебни пространства. Както вече се спомена неведнъж, евангелският разказ, предаден 
по ерминията на Дионисий и отразяващ наративната страна на програмата, започва от Певницата с ражда-
нето, детството и общественото служение на Христос, преминава в Полунощницата, където са илюстрирани 
неговите страсти, и оттам достига до Повечерието, където естествено би трябвало да се поместят поствъз-
кресните му явявания. На пръв поглед тази цикличност би трябвало да реши проблема, тъй като обхваща 
и символичната страна на програмата, т.е. всяко от богослужебните пространства, които не са отделени 
структурно едно от друго, се отделят визуално в стенописите чрез разпределянето на части на общия хрис-
тологичен разказ. Като елемент от това разпределяне, явяванията на Христос след Възкресението обслужват 
и целта чрез стенописните теми да бъде посочено, че богослужебното пространство на Повечерието се схва-
ща като вътрешен притвор. Всичко това обаче става недостатъчно, когато се обърне внимание на състава на 
цикъла и неговото подреждане. Той се състои от девет сцени, включително и Петдесетница. Но фризовото 
им подреждане, което е единственият случай за представяне на цикъл в цялата рилска църква, предполага 
някаква посока на движение на разказа – начална точка, от която да започне, и крайна, в която да завърши. 
А това усложнява неговото тълкуване. Независимо дали това са поствъзкресни явявания или утринни еван-
гелия, цикълът в Повечерието би трябвало да започва от северната стена и оттам да се движи по западната 
и южната. Основанието за това твърдение е, че Петдесетница (Лук. 24–49; Йо. 14:16–17; 15:26; 16:7) е раз-
положена на северната стена (гр. схема VІ, 82). Тя може да бъде тълкувана като уводна сцена в цикъла, ако 
той е изложен като илюстрация на утринните евангелия, тъй като тяхното четене в богослужението започва 
на първата неделя след нея. Тя може обаче да бъде и последна, ако сцените се разглеждат като поствъзкресни 
събития, за които Петдесетница е крайният момент на образуване на Христовата църква и утвърждаването 
на свещеничеството2776.

Първо ще видим далеч по-логичния вариант – сцените да са илюстрации на поствъзкресните явявания. 
Подобно на останалите цикли в църквата, съставът на този също би трябвало да се придържа към ермини-
ята на Дионисий от Фурна и да я следва поне в преобладаващата си част, въпреки че тя не различава ясен 
поствъзкресен цикъл извън общия христологичен2777. Ако все пак се тълкуват указанията на ерминията, то 
началото на цикъла би трябвало да е от сцената Жените мироносици пред празния гроб, поместена в ъгъла 
на северната стена, а краят му да е отново на север, където до същата сцена е разположена Петдесетница. 
Следвайки този принцип, цикълът би трябвало да се движи от север към юг по западната стена, оттам – по 
южната и след това по западните страни на югозападния и северозападния сляп купол, където има по една 

2771 Петковић, С. Зидно сликарство, 100.
2772 Радоjчић, С. Старо српско сликарство, 90.
2773 Геров, Г. Цикълът, 19–20, където са посочени и примерите.
2774 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 60.
2775 Петковић, С. Зидно сликарство, 95, 100, 173, 185, 206.
2776 Скабалланович, М. Пятидесятница. Киевь, 1916, 2–3.
2777 Сцените, които трябва да съставят цикъла, са включени в ерминията като част от цялостния разказ за живота и смъртта на Христос, завърш-
ващ с Възнесение и Петдесетница. Ерминiя, 518–520.



334

сцена, да се върне отново на север. Нито съставът на сцените, нито тяхното подреждане обаче спазват напъл-
но указанията на ерминията. Що се отнася до състава, то в рилската църква са изпуснати само двете „мор-
ски“ сцени – Явяването на Христос на Тивериадското море и Петре, обичаш ли ме. Разбира се, тук няма и 
Възнесение, което вече е присъствало два пъти в църквата: веднъж – в олтара и втори път като мащабна ком-
позиция в зенита на северната певница. По-особено е положението с подреждането на сцените. При тяхното 
сравняване се вижда, че ако изобщо е следван, редът от ерминията е нарушен поне два пъти. Композицията 
Петър и Йоан на празния гроб е изместена след Вечеря в Емаус, а нататък подреждането съвсем губи връзка 
с наръчника, защото според него идват изпуснатите в рилската църква „морски“ сцени, за да се стигне чак 
накрая до ново съвпадение при разполагането на Явяването на Христос на Галилейската планина, което е 
последното преди Петдесетница. 

Тези несъгласувания с ерминията обаче изглеждат маловажни на фона на съвпаденията с нея, които сочат, 
че тя поне е консултирана в случая и следователно тук трябва да са илюстрирани именно поствъзкресните 
явявания. Първо – сред сцените са изобразени два пъти явяванията на Христос пред мироносиците и един 
път явяването му пред Мария Магдалена, докато в утринните евангелия явяването пред Мария Магдалена 
трябва също да бъде дадено в два варианта – по Марко (16:9–20) – отговарящо на трето евангелие, и по Йоан 
(20:11–18) – на осмо евангелие. Наистина Г. Мийе посочва, че при илюстрирането на утринните евангелия е 
честа практиката повтарящи се сцени от този род да се изпускат, както би могло да е и в рилския случай2778. 
Но следвайки тази логика, ако тук са поместени утринни евангелия, то би трябвало да се изпусне и една от 
сцените, илюстриращи мироносиците на гроба Господен, защото събитието по тях се илюстрира също два 
пъти по Марко (16:1–8) – второ евангелие, и по Лука (24:1–12) – четвърто евангелие, а това не е направено. 
В ерминията обаче тези сцени са указани точно така, както са илюстрирани в рилската църква. Два пъти се 
препоръчва изобразяването на Христос пред мироносиците и само веднъж явяването му пред Мария Магда-
лена. Освен този пример влиянието на ерминията личи добре в сигнирането на отделните сцени, съставя-
щи рилския цикъл. Според сведенията, които дава С. Петкович, обаче и този белег не може да разграничи 
със сигурност поствъзкресните явявания от утринните евангелия, защото рядко всяка сцена се означава с 
конкретен недвусмислен надпис, който да указва, че това са утринни евангелия, както е например в „Св. 
Троица“ при Плевля или в манастира Озрен2779. Третият, и вече безспорен, белег за използване на ерминията 
е следването на нейните указания за иконографията на сцените. Почти всички сцени съдържат съвпадения 
дори с отделните детайли от описанията в ерминията. Например в сцената с мироносиците ангелът на гроба 
е изобразен точно по ерминията с копие в ръка, а жените стриктно държат съдове с миро в ръцете си. Изцяло 
по ерминията са правени и явяванията на Христос пред Мария Магдалена и пред мироносиците, когато им 
казва „Радвайте се“, въпреки че явно поради механична грешка на зографите е разменена сигнатурата на 
двете сцени2780. Разбира се, има примери, в които се забелязват и различия. При Петър и Йоан на празния 

2778 Millet, G. Recherches, 35–40.
2779 Радоjчић, С. Старо српско сликарство, 68.
2780 Ерминията е иконографският източник за композицията, включена в индулгенцията на Йерусалимския патриарх Поликарп (1815) и в две 

325. Мироносиците на празния гроб и Петдесетница. Северна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
326. Неверие на Тома и Апостолите Петър и Йоан на празния гроб. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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гроб присъстват още апостоли, за които не се говори у Дионисий. За вечерята в Емаус пък е използвана ком-
позиция, традиционно представяща „трапезни“ събития, като например Старозаветна Троица. Това би тряб-
вало да се дължи на описанието в ерминията, което е доста лаконично и не дава детайли, които да отличат 
особено сцената. Неверие на Тома е в обичайния от Средновековието вариант, който съвпада и с описанието 
от ерминията. Само в нея обаче се препоръчва и текст в ръката на апостол Тома2781, който е изписан в случая. 
Единствено композицията Петдесетница е напълно различна от описанието на Дионисий, което дава препо-
ръки за традиционното изображение на сцената, позната още от византийската живопис. В рилската църква 
обаче е изобразен вариант, със западен произход, известен например още от Жан Таверние (1450–1460), в 
който всички персонажи са в динамични пози с погледи, отправени към небето. Подобни варианти се срещат 
сред протестантските майстори графици, а сходна е илюстрацията и в Библията на Вайгел (1695). По-късно 
този иконографски модел добива популярност чрез сръбския барок, от който например композицията на Йов 
Василиевич в олтара на Крушедол (1751) е сходна иконографски с рилския вариант2782. Така и тук, подобно 
на случая с евангелските притчи, основната група от сцени следват иконографските препоръки на ермини-
ята, с изключение на най-популярния сюжет, за който зографите, изглежда, умишлено са използвали друг 
източник.

Но фактът, че несъмнено ерминията дава иконографските модели за сцените, все още не пречи те да 
представят неделните евангелия, тъй като и в двата случая се илюстрират едни и същи сюжети. Затова 
последният пример за придържане към ерминията може би става най-важен. Той е свързан с разполагането 
на Явяването на Христос на Галилейската планина на западната страна на северозападния сляп купол, 
независимо дали сцената ще се тълкува като първа преди, или втора след Петдесетница (гр. схема VІ, 81). Това 
разполагане не само следва наставленията на ерминията и последователността на събитията в евангелския 
разказ, но би трябвало да е първият пример, който пречи на последователното излагане на сцените в рилската 
църква, ако те се разбират като утринни евангелия. Сега ще се види защо. 

След Петдесетница, започвайки от неделята на Вси светии, единадесетте евангелия се четат като зачала на 
утринните неделни служби през цялата година, с изключение на неделите, когато има Христов, Богородичен 
или храмов празник2783. В този контекст Петдесетница може да се разглежда само като уводна тема, пред-
ставяща богослужебното начало на четенето на утринните евангелия. Но тогава тяхното илюстриране ще се 
наруши още от Явяването на Христос на Галилейската планина, което представя първото утринно евангелие, 
а пък е поместено преди Петдесетница – на западната страна на северозападния сляп купол. Тъй като никоя 
от тези две сцени не би трябвало да е край на цикъла, то фактически движението му ще трябва да започва 
от Явяването в Галилея, след което неизвестно защо ще идва Петдесетница, а след нея изобразяването на 
утринните евангелия само наглед влиза в реда си на четене. Наистина, второто утринно евангелие – Жените 
мироносици на гроба Господен, е разположено на северната стена (гр. схема VІ, 85), а по западната стена са 
дадени следващите три четения, но в объркан ред. Най от север е четвърто евангелие – Христос пред мироно-
сиците им казва „Радвайте се“, в средата идва трето евангелие – Христос се явява на Мария Магдалена (Noli 
me tangere), а накрая е разположено пето евангелие – Вечеря в Емаус (гр. схема VІ, 86–88). Тук „подреждане-
то“ се разпада пак, защото по южната стена следва направо седмо евангелие – Петър и Йоан намират празния 
гроб, осмото, което илюстрира втори път Явяването на Христос пред Мария Магдалена по Йоан (20:11–18) 
се пропуска и идва направо деветото – Неверие на Тома (гр. схема VІ, 89, 92). И накрая, на западната страна 
на югозападния сляп купол е разположена сцената Христос яде мед и риба, която в утринните евангелия се 
чете шеста (гр. схема VІ, 93).

Може би вече е напълно излишно да се коментира как би изглеждал цикълът в този вид, защото отговорът 
е: никак! Но, както казва Мечо Пух – по следите съм на нещо2784, защото дори последователността на чете-
нето на утринните евангелия невинаги е белег, по който може да се разпознае цикълът в стенописта. Такива 
примери като притвора на Роженския манастир, където неделните евангелия не само са означени, но и са 
подредени едно след друго в ясно различим фриз от сцени в най-долния от трите хоризонтални пояса, са 

гравюри (1818) от Византийския музей в Атина, които са почти идентични на сцената в рилската църква. За тях вж. Гравюра Греческого мира в 
московских собраниях. Москва, 1997, 17, кат. № 8; Papastratos, D. Paper Icons, № 609, 751.
2781 Покровский, Н. Евангелие, 519.
2782 Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника, сл. 15.
2783 Мирковић, Л. Православна литургика, 288.
2784 Милн, А. А. Мечо Пух. С., 2003, 35.
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направо рядкост за поствизантийските паметници2785. Далеч по-често сцените не са поместени във фриз по 
стените и не са подредени, както е в „Св. Троица“ при Плевля2786. Затова се налага сцените да се огледат и във 
връзка с неделните евангелия.

Първо, цъкълът ще бъде в известна степен съкратен, защото включва само осем сцени от единадесетте 
утринни евангелия. Това обаче в никакъв случай не е причина да се отхвърли идеята, че те са илюстрирани 
тук. Подобни съкратени цикли не само са познати в традицията на изобразяване на утринните евангелия, но 
даже са и характерни за илюстрирането на цикъла в поствизантийския период. Много рядко той е в пълен 
или почти пълен вид, както е в „Св. Троица“ при Плевля или Роженския манастир2787. При това, трябва да се 
изтъкне, че богослужебната употреба на евангелията не изисква те да бъдат илюстрирани винаги като еди-
надесет, защото те се четат циклично през цялата година, започвайки от Неделята на Вси светии. Но какво 
значи циклично. Поне за ХIХ в. може да се види, че четенето се извършва по следния начин. Започвайки от 
неделята на Вси светии, се четат осем евангелия на утрената. В следващата неделя, ако няма Христов, Бого-
родичен или храмов празник, се продължава четенето на евангелията от там, където то е свършило предната 
седмица, т.е. от деветото, като се четат отново само осем2788. Следователно изобразяването на единадесет 
сцени, илюстриращи 11-те зачала (перикопи) от евангелията, четени на утрената в неделите, би трябвало да 
означава илюстриране не на тяхната конкретна богослужебна употреба, а на принципното им значение в бо-
гослужението. Тоест в такъв вариант те са разбирани като акт, изтъкващ не употребата, а присъствието им в 
ритуала на църквата. Трудно е да се каже дали това обяснява честото съкращаване на цикъла в поствизантий-
ските стенописи, тъй като не познаваме в тънкости богослужебната практика преди ХIХ в. и не знаем дали 
тогава също са се чели по осем евангелия на утринната служба в неделя. Не може да се посочат и стенописни 
паметници, в които цикълът да е сведен точно до 8 сцени, защото, както вече се каза, той е трудно различим в 
стенописите, а от сигурните му примери не ми е известен такъв с осем сцени. Но в рилската църква те са тол-
кова и макар да не са подредени последователно, все пак могат да илюстрират неделните евангелия. Обаче те 
не са подредени и по някакъв познат начин, който да сочи конкретната им богослужебна употреба, например 
както са в столповете на богослужебния устав2789, тъй като четенето им там може да не започне от първо, а 
и да пропусне три евангелия, но не е известен случай, в който те да се разместват така, както са изобразени 
в Повечерието – между първо и второ да е Петдесетница, след нея да се илюстрират размесено всички до 
пето, след което се прескача направо на седмо, пропуска се осмо и се изобразява девето, а цикълът се затваря 
чрез илюстрирането на пропуснатото шесто евангелие. Единственият подходящ пример за нарушаване на 
подреждането в богослужебното четене на евангелията през годината е за четирите подготвителни седмици 
на Великия пост и седмиците на самия пост, за които в евангелието не са указани конкретни зачала, по които 
те трябва да се четат на богослужението. Причината за това е, че от 32-ра неделя до неделята на Митаря и 
фарисея има различно количество седмици във всяка година. Затова в тези седмици трябва да се четат раз-
лични евангелия на богослужението във всяка отделна година. При това, изчисляването за четенето на еван-
гелията за всяка година е изключително трудно и се свързва с началото на четенето на всеки от столповете 
на Октоиха в конкретната година, които се сравняват с Типикона и с последованието на Псалтира2790. В този 
смисъл е не само невъзможно, но и абсурдно да се проверява какъв е бил редът на четене на евангелията за 
тези седмици през 1842–1843 г., когато е изписано Повечерието на рилската църква. Така се слага край на 
тези разисквания, за да се обърне внимание на един друг въпрос. Независимо дали ще предполагаме хипоте-
тично, че тук са илюстрирани утринните евангелия по начина, по който те са четени в периода на подготовка 
и на самия Велик пост, или това са обичайните поствъзкресни явявания, съотнасянето и на двата цикъла с 
Великия пост веднага насочва към причините за разполагането на сцените заедно с евангелските притчи и 
Акатиста в най-западната част на наоса. 

Първата връзка, която може да се посочи, е, че Великото повечерие се изпълнява само през четиридесетте 
дни на Великия пост, а в останалото време на повечерната служба се чете малкото повечерие, което е свър-
зано с Богородица2791. Великото повечерие е посветено на Слизането в Ада, на Кръстната жертва и Възкресе-

2785 Геров, Г. Цикълът, 15, 17; Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, схеми на с. 40–41, 44–45.
2786 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 54.
2787 Примерите вж. у Петковић, С. Манастир Света Троjица, 59–60; Геров, Г. Цикълът, 19–20.
2788 Никольский, К. Пособие, 287.
2789 Пак там, 287, бел. 1 – тук и номерата на столповете за четене на евангелията.
2790 Пак там, 288–289.
2791 Пак там, 237.
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нието, благодарение на което е отново „сътворен“ човешкият род, защото е изведен от Ада2792. Следователно 
това са главните теми по време на изпълнението на службата на Великия пост. Те могат да се свържат съвсем 
традиционно с утринните евангелия, които фактически представят събития от поствъзкресните явявания, 
тъй като техният смисъл е следният. Чрез Тайната вечеря и Разпятие Христос полага основните догми, а 
чрез Възкресението си, за което фактически свидетелстват тези явявания, той потвърждава Тайната вечеря 
и Разпятието2793. Така 40-дневният престой на Христос сред апостолите и обучението им да проповядват за 
него по света могат да бъдат продължение на темата за Възкресението, която е главна на Великото повечерие. 
Смисълът на тази връзка би трябвало да се търси в това, че явяванията на Христос след смъртта му доказват 
неговото Възкресение, а участието им в самата повечерна служба става единствено през 40-те дни на Вели-
кия пост, когато се чете Великото повечерие, и при това, в определените дни, когато повечерието и утрената 
се изпълняват заедно, какъвто например може да бъде денят на храмовия празник2794.

В реда на тези мисли за отношението между Възкресението на Христос и утринните евангелия е инте-
ресно да се проследят и движенията, които се извършват в храма. На Пасха се извършва обход в началото на 
утрената, който може би изобразява посоката на движение на цикъла по стените на Повечерието. В рилската 
църква той би трябвало да започва вътре в наоса пред вратите на храма, където идват свещенослужителите 
от олтара, знаменувайки, че апостолите и мироносиците са получили първата вест за Възкресението пред 
вратите на празния гроб. След това процесията излиза обикновено извън храма през северните врати в гале-
рията (където има такава) и обхожда храма, като литията се извършва в посока срещу слънцето и завършва, 
когато шествието влезе през южните врати в храма със затварянето на всички входове. Този обход като цяло 
изобразява мироносиците, ставащи сутринта да помажат тялото Христово2795. В рилската църква, изглежда, 
има съвпадение на изобразяването на цикъла с тази процесия. Тя би трябвало да е извършвана, излизайки 
от северните врати на Повечерието в нартиката на църквата, която се обикаля, като се влиза отново в храма 
през южната врата, проследявайки по този начин отвън фризовото разполагане на цикъла по северната, за-
падната и южната стена. Извършването на литията пък в началото на утрената в западната част на наоса е 
свързано с това, че Христос, слизайки в Ада и разрушавайки смъртта, е ходил в същата посока.

Посочените връзки дават основание да се смята, че независимо дали тук е илюстриран поствъзкресният 
цикъл, или утринните евангелия, то тяхното поместване в Повечерието има достатъчно богослужебни осно-
вания и в двата случая. Обаче, ако за поствъзкресните събития от живота на Христос е напълно резонно да 
се появят в тази част на църквата, следвайки принципа на последователно излагане на евангелския разказ, 
то евентуалното идентифициране на сцените като утринни евангелия би поставило по друг начин въпроса 
за тяхното разполагане в храма. Защото според традицията в изобразяването на цикъла той се помества 
най-често в олтара2796, където е и по-лесно да бъде разпознат, или се разполага в наоса, като вариациите са 
свързани както с мястото на четенето на евангелията пред царските двери, така и със смисъла, който се из-
тъква чрез тях2797. Но има и немалко примери още от ХІІІ–ХІV в., в които посмъртните явявания в различен 
състав се поместват също в олтара2798. Тогава рилският случай ще трябва да бъде причислен към не толкова 
разпространената практика цикълът да се помества в притвора2799, тъй като Повечерието изпълнява подобни 
функции в главната църква. 

Накрая се налага да се направят два извода. В крайна сметка изглежда, че единствената закономерност, 
която може да се посочи за случаите, в които се илюстрират неделните евангелия, е, че тогава в една сцена 
могат да се появят повече епизоди, както е в многократно цитираните притвори на Роженския манастир и 
„Св. Троица“ при Плевля2800, но не и в рилската църква. От друга страна, начинът, по който изобщо се разиск-
ва проблемът в литературата, оставя сериозно съмнение дали принципно трябва да се говори за два различни 
цикъла, или всъщност става въпрос за наративно и богослужебно представяне на една и съща тема, която, в 
зависимост от това дали носи евангелски или ритуален подтекст, се мести и в пространствата на храмовете.

2792 Пак там, 240.
2793 Тодић, Б. Грачаница, 123.
2794 За тези дни вж. Никольский, К. Пособие, 237.
2795 Подробно за него и значението му у Никольский, К. Пособие, 626–627.
2796 Тодић, Б. Грачаница, 156.
2797 Ђурић, В. Раванички живопис и литургиjа, 55–56; Геров, Г. Цикълът, 20.
2798 За тях вж. Тодић, Б. Иконографски програм фресака, 364–365. 
2799 За такива примери вж. Петковић, С. Манастир Света Троjица, 59–60; Геров, Г. Цикълът, 19–21. 
2800 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 60; Геров, Г. Цикълът, 19. 
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5.4. Южнославянските светци и Стематографията на Христофор Жефарович

Като основа на т.нар. „патриотични теми“2801 у нас обикновено се имат предвид образите на отделните 
светци, изобразявани в първия ред на храмовете, чийто състав всъщност се е обособил постепенно в една 
компактна група от светци с южнославянски произход. Култът към тази група е известен на Атон още от 
ХІV–ХV в., откъдето се разпространява в Московска Русия и става обект на особено почитание след помест-
ването им във Великите чети-минеи2802. Във формирания там вид те могат да се срещнат още от средата на 
ХVIII в. в някои паметници в Сърбия2803 и на Атон2804, а през ХIХ в. заемат най-долната зона, предназначена 
за изписване във възрожденските църкви у нас. Съставът им включва предимно светци със сръбски, руски и 
български произход.

Смисълът на появата им като обща група в българските паметници от Възраждането е определян невед-
нъж2805. Те са свързвани с националната идентичност, историята на общославянското християнско общество 
и религиозно-политическата борба против турците, все идеи, които фактически имат един и същ смисъл 
– да се изтъкне и защити православното християнство. Тази цел е обусловена на първо място от факта, че 
балканските християнски народи нямат държавни граници по това време, поради което локализирането и 
установяването на народностния произход на светците не е толкова актуално в етнически, колкото в общ 
верски контекст. Затова и формираната група общоправославни или южнославянски светци, в чийто състав 
влизат личности с различна народност, но с една вяра, се тълкува като пантеон на православието в неговата 
религиозна борба2806.

Тема с подобен характер е естествено да се появи сред стенописите в рилската главна църква. Там тя е 
прокарана като цялостен замисъл в декорацията на западната част на наоса, достигайки своята иманентна 
кулминация в реда на отделните фигури. В него са включени обширен кръг преподобни светци и светици, 
започващ от южната и северната стена, непосредствено след страничните параклиси, и развит по западната 
стена на наоса и странѝците на прозорците. Появата им в тази част на храма е напълно традиционна, но 
съставът им не съответства на тенденцията от ХVІ–ХVІІ в., сред тях да се появяват по-непопулярни светци, 
придружаващи най-изтъкнатите анахорети2807. Пак противно на поствизантийските паметници, но в унисон 
с отвореността на манастира към женския пол, тук са изобразени поне около десетина жени светици2808, въ-
преки връзката на манастира със Света гора, където те обичайно не присъстват още от средните векове2809. 
Сред светците са намерили място известни християнски пустиннослужители като Антоний Велики и Павел 
Тивейски, преподобни жени като Параскева или мъченици като Екатерина и Варвара, някои изтъкнати свето-
горски монаси като Атанасий или Петър Атонски, както и трима руски светци – Дмитрий Ростовски, Теодо-
сий и Антоний Печерски2810. Сред всички тях обаче се откроява една група, съдържаща предимно сръбски 
светци, разположени в югозападната част на наоса, чийто изобразителен модел представлява Стематогра-
фията на Христофор Жефарович, издадена във Виена през 1741 г.2811 

Култът към сръбските светци владетели има своя дълга история още от 1295 г., когато е създадена сръбската 
автокефална църква2812. Появата им в стенописите се дължи на факта, че всички сръбски средновековни 
крале, с изключение на Стефан Душан, са били канонизирани, образувайки компактна група от светци. Те се 
изобразяват рядко като иконографски мотив в първите векове на османската власт2813, но след обновяването 
на Печката патриаршия (1557) култът към тях се популяризира и разширява2814. Тогава започва да се възражда 

2801 Терминът у Василиев, А. Социални, 6–7.
2802 Поливянний, Д. Почитанието на св. Иван Рилски в Московска Русия, 50.
2803 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVIII веку. – В: Барок код срба. Београд, 1988, 43–61.
2804 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 139; Медаковић, Д. Манастир Хиландар, 109.
2805 Василиев, А. Социални и патриотични теми, 7; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 107.
2806 Стоянов, М. Български светии и мъченици от епохата на турското владичество. – В: Църквата и съпротивата на българския народ срещу 
османско иго. С., 1981, 168.
2807 Петковић, С. Зидно сликарство, 81.
2808 Шево, Л. Манастир Ломница, 163.
2809 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 102.
2810 Мавродинов, Н. Връзките между руското, 77.
2811 Иречек, К. Княжество България, 645; Иречек, К. Пътувания, 708; Иванов, Й. Св. Иван, 60.
2812 Медаковић, Д. Манастир Хиландар, 107.
2813 Петковић, С. Зидно сликарство, 81–83.
2814 За примерите, където са изобразени, вж. Петковић, С. Манастир Света Троjица, 55. За култа към тях вж. Павловић, Л. Култови лица; Груjић, 
Р. Старине манастира Ораховице у Славониjи. – Старинар, 14, 1939, 26.
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и мисълта за обновяване на сръбската държава, покрай която старите значения на светците владетели се 
актуализират бързо, за да се развият особено през ХVIII в. под влияние на политиката на Карловачката мит-
рополия. Светците и владетелите от рода на Неманичите, свързани с Патриаршията, както и новите култове, 
посветени на последните сръбски деспоти, се преработват постепенно през ХVIII в. в единствен изразител 
на модерните по онова време сръбски схващания за историята, националността и политическия възглед. 
Всички тези идеи намират най-пълен отзвук през 1741 г., когато е потвърдена юрисдикцията на Печкия 
патриарх Арсений IV Йованович Шакабент над цяла Илирия, а Христофор Жефарович издава във връзка 
с това своята Стематография. Създадена в услуга на политическите цели на сръбската църква в Австрий-
ската империя2815, тя е преиздадена три пъти и бързо добива огромна популярност2816. Стематографията 
има характер на политическа брошура, която показва значението и разширяването на властта на Арсений IV, 
дадени му от Австро-Унгария, като част от териториалните ѝ аспирации на Балканите2817. Главното средство, 
чрез което са изразени тези идеи в Стематографията, са образите на южнославянските светци. Те изказват 
на изобразителен език политическите идеи в Сърбия през ХVІІІ в.2818, като придават не само национален, но 
и общохристиянски смисъл на замислите на Арсений IV, стремящ се към единна православна цивилизация 
на Балканите, в която националните характеристики не са в противоречие2819. Появата им е с цел да се покаже 
и потвърди общославянското православно значение на Печката патриаршия, тъй като по първия надслов в 
Стематографията, Арсений е архиепископ на всички сърби, българи и останалите южнославянски наро-
ди2820. Чрез това и други подобни издания2821 сърбите придобиват обширна галерия от свои светци, а тяхното 
общо изобразяване се отразява и в монументалната живопис. Те стават особено популярни на територията на 
Карловачката митрополия. В различен състав илюстрирането им е осъществено в манастирите Драча (1737), 
Боджани (1737), Крушедол (1750), Сръбски Ковин (1756) и достига дори до Унгария, където в манастира 
Грабовци са изобразени през 1785 г.2822 Тяхното значение се съотнася с варианта на лозата на Неманичите, 
но те са включени активно и в борбата против ислямизацията, която по това време подрива националната 
идентичност на всички православни християни на Балканите. В този смисъл те се разбират като нови све-
тци, водещи духовна война против исляма, заради което техните образи преодоляват етническите граници 
на Сърбия2823.

В този процес на разпространение най-важна роля играе Атон. Там никога не е имало дисконтинуитет на 
православната духовност, а той носи стар наднационален характер, който се изразява особено силно през 
ХVIII в. По това време връзките на Света гора със Сърбия и Печката патриаршия разширяват и обогатяват 
тематиката на светогорското изкуство, където общото почитание към местните светци е отдавна установено 
в изкуството2824. В монументалната живопис това се изразява в разширяването на старата поредица от сръб-
ски владетели и светци, чийто обичаен ред още в Крушедол е увеличен със светците от рода на Бранкови-
чи2825 и със Стефан Шкрилянович, култът към когото възниква в Срем около 1631 г., когато му е написано 

2815 Тимотијевић, М. Serbia Sancta и Serbia Sacra у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије. – В: Свети Сава у српској 
историји и традицији. Београд, 1998, 406.
2816 Давидов, Д. Српска графика, 132; Стематогрифиjа. Приредио Д. Давидов. Београд, 1972; Христофор Жефарович. Стематография. С., 1986.
2817 Чурчић, Л. Жефаровиħева 1741 година. – ЗЛУ, 26 (1990), 279.
2818 Медаковић, Д. Историjске основе иконографиjе св. Саве, 138.
2819 Медаковић, Д. Идеj историзма, 90.
2820 Христофор Жефарович. Стематография, 19.
2821 Още през 1714 г. в манастира Раковица е извършено събирането на всички похвални песни за сръбските светци в една книга, наречена „Ср-
бљак“. Нейната ръкописна версия е послужила като основа на печатното издание, публикувано в Римник (1761) под редакцията на арадския 
епископ Синесий Живанович. То е преиздадено с някои редакции и във Венеция от пан Теодосий (1767). Медаковић. Д. Српска уметност у 
ХVІІІ веку, 157–158; Петровић, Д. Поjане у манастиру Хиландару. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 358. Паралелно с това, през 1763 г.  
хилендарският проигумен Даниил съставя, по молба на Тимотей Йованович, родословие на сръбските крале и архиепископи. Матеич, М. Ико-
номическото, 105.
2822 Медаковић, Д. Представа српских владара, 120.
2823 Пак там, 125.
2824 Например в поменика на Иверския манастир (1615) са изобразени всички атонски светци с много малки изключения. Успенский, П. Первое 
путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 184.
2825 Това са деспот Стефан Бранкович, жена му Ангелина и синовете Георги – в монашество Максим, и Йован. Те са последните феодални 
владетели канонизирани от сръбската църква. Разпространението на култа им тръгва от Крушедол, където за последно са пренесени мощите 
им. Изобразяват се заедно като семейство светци, но има и отделни образи, а най-често се представя св. Максим – Георги Бранкович. Култът 
им е много популярен, но ограничен в Срем, респективно в Карловачката митрополия. Радовановић, J. Прилог иконографиjи светих српских 
деспота Бранковића. – ЗЛУ, 7 (1971), 295–314; Тимотијевић, М. Сремски деспоти Бранковићи и оснивање манастира Крушедола. – ЗЛУ, 27–28 
(1991–1992), 127–150.
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похвално слово2826. На Света гора те се прибавят към южнославянските светци, сред които са най-почитаните 
атонски монаси, някои руски и български светци2827. Така част от тях могат да се видят например в наоса 
(1764) и притвора (1780) на църквата „Успение Богородично“ в манастира Зограф, а по-късно и в манастир-
ския католикон (1812–1817)2828. Но специална роля в това отношение играе Хилендар, чрез който основно 
проникват идеи от Сърбия на Света гора2829. През целия ХVІІІ в. Хилендар е в тесни връзки с Карловачката 
митрополия, която ползва и развива неговия духовен престиж като опора на тази част от сръбския народ, 
живееща под Хабсбургската власт и респективно срещу католическото влияние2830. Формиран по този начин 
като религиозно-етническо оръжие, обновеният в средата на века култ към сръбските светци придобива общ 
християнски смисъл и се прехвърля от борба срещу католицизма в борба срещу исляма. Резултат от тези 
взаимни връзки е, че именно на територията на Хилендар става преди всичко свързването на светците от 
сръбския кралски двор с останалите южнославянски светци2831. Още от параклиса „Св. Никола“ (1667) се 
забелязват първите опити за тяхното групиране2832, които придобиват ясни измерения век по-късно в програ-
мата на наоса на параклиса „Св. Сава Сръбски“ (1779), чийто втори ктитор е самият Печки патриарх Арсе-
ний IV2833. Смята се, че тук присъстват най-голям брой южнославянски светци преди появата им в главната 
църква на Рилския манастир2834. Но в католикона на Хилендар, и по-специално в притвора на княз Лазар 
(1803), се намира още по-обширна галерия от сръбски светци, някои като ктитори на църквата, а други като 
владетели и архиереи. Част от придружаващите ги южнославянски светци несъмнено трябва да се отнесат 
като поява само към живописта от ХІХ в., тъй като сред тях присъстват такива като Козма Зографски, чиито 
образи не могат да се свържат с ХІV в.2835 Общият им брой надвишава този от рилската църква, а съставът 
им е далеч по-разнообразен, включвайки дори някои не толкова популярни руски светци като Владимир, 
назован Василий, и Олга, наречена Елена руска, които рядко намират място в стенописите2836. Сходна като за-
мисъл програма се вижда и в западната част на църквата „Св. Василий“ в хилендарския пирг Хрусия (1810), 
където са изобразени отново светците от сръбския кралски двор2837. А подобна галерия от южнославянски 
светци, включително и сръбските, е изписана и година по-рано в хилендарския параклис „Св. 40 севастийски 
мъченици“2838. 

Тук обаче възниква въпросът какви са пътищата, по-които този култ е проникнал в Рилския манастир. 
Възможностите за това не са малко и се коренят в непоследователното стимулиране на култовете към бъл-
гарските светци, както и в размиването на границите между българската и сръбската културно-религиозна и 
историческа традиция, довело до възприемането и приобщаването към сръбските култове2839. Още от сред-
ните векове Рилският манастир е един от примерите на този процес не само защото в неговата библиотека 
се пазят множество ръкописи на средновековни сръбски писатели2840. Той е един от първите центрове, който 
възприема ресавските правописни норми, а сръбските духовни власти му правят подаръци, например през 
1550 г., когато Рашкият митрополит Симеон подарява епитрахил на манастира2841. По-късно, макар опитът 
на Паисий Хилендарски за разграничаване на българската история да намира широк отзвук в манастира, 
той е възприет по-скоро като пример за „българския“ принос към общата южнославянска цивилизация и не 

2826 Тимотиjевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у припрати манастира Крушедола, 109–125. Около 1545 г. неговите мощи се намират в 
манастира Шишатовци и оттук започва развитието на култа, като постепенно той се включва в галерията на сръбските светци. През ХVІІІ в. вече 
е означаван и като сръбски крал. Медаковић, Д. Представа српских владара, 118.
2827 Стоянов, М. Български светци и мъченици, 171.
2828 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 106–107, 109–110, 189.
2829 Макулевић, Н. Однос Србије и Хиландара у ХІХ веку. Студија из културне историје. – В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 139–153.
2830 Давидов, Д. Хиландарске χάρτινες εικόνες. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 323.
2831 Воjводић, Д. Ктиторски портрети. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 261–262. Отново на територията на Хилендар има една ката-
петазма (1556), която свидетелства за обединяването на южнославянските светци. Тя е донесена от Русия, а в един от надписите ѝ се споменава 
България сред различните руски владения. Сава Хиландарец. Историjа, 152–153.
2832 Петковић, С. Црква светог Николе у Хиландару. – ХЗ, 8 (1991), 125–162; Воjводић, Д. Ктиторски портрети, 259.
2833 Медаковић, Д. Манастир Хилендар у ХVІІІ веку, 185. 
2834 Пак там; Воjводић, Д. Ктиторски портрети, 260, Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 56. Пълен опис на 
светците у Сава Хиландарец, Историjа, 114–115.
2835 Марковић, М. Првобитни живопис, 221–242; Маркович, М., У. Хостетер. Прилог хронологиjе, 201–221; Тодић, Б. Фреска св. Никодима из 
Хиландара, 91–103. 
2836 Воjводић, Д. Ктиторски портрети, обр. на 261. Пълен опис на светците у Сава Хиландарец, Историjа, 88–89, 92–93.
2837 Воjводић, Д. Ктиторски портрети, 260; опис у Сава Хиландарец, Историjа, 125.
2838 Сава Хиландарец. Историjа, 121.
2839 Подробно у Тодорова, О. Православната църква, 272–273, с литература.
2840 Литературен архив, т. VІ, 33, 38–39.
2841 Радкова, Р. Историческата съдба, 27. За епитрахила вж. Генова, Е. Рилският манастир, 211–212.
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измества значението на сръбските светци. Красноречив пример за това представлява ръкописният сборник 
на рилския монах Никифор, който през 1764 г. включва в общо славословие както български, така и сръбски 
светци2842. Това е напълно закономерно, тъй като Рилският манастир е бил под юрисдикцията на Печката 
патриаршия от нейното възстановяване през 1557 г. до закриването ѝ през 1766 г., а тя съзнателно и целе-
насочено е утвърждавала култа към сръбските светци владетели2843. Нейното влияние трябва да се смята за 
официалния път, по който прониква илирийската идея в манастира2844, тъй като печките патриарси след края 
на ХVІІ в. възприемат титлата патриарси на Илирика и под различни форми се титулуват като такива2845. 
Техните имена, включително и това на Арсений ІV Шакабент, се откриват постоянно в множество приписки 
и в помениците от Рилския манастир2846. Те идват в манастира и за посвещаването на рилските братя в архи-
ерейски сан2847, а всичко това сочи, че илирийската идея е била отлично позната в манастира още от ХVІІІ в. 
Прякото познаване на замислите в Карловачката митрополия и общохристиянската пропаганда, провеждана 
от нея през целия ХVIII в., обаче е не само известна, но и постоянно поддържана в манастира през следващия 
век. За това има много свидетелства, но достатъчно е да се посочи само „Прославата на сръбските крале“, 
писана от рилския възпитаник Партений Павлович, самият той ревностен апологет на панславизма2848. Пак 
от него се узнава, че манастирът притежава и житията на сръбските крале светци2849. Връзката с Печката пат-
риаршия, разбира се, има и обратни измерения. Тя води до разширяване на почитанието към св. Йоан Рилски 
в Сърбия, за което има примери от литературата и живописта2850.

Сигурен изглежда и още един път за проникване на илирийските идеи в манастира – този чрез Света 
гора2851. Връзките на Рилския манастир с Хилендар, които биха посочили пътищата на разпространение на 
сръбската пропаганда и идеите на панславизма, са достатъчно ясни и проучени в това отношение2852. На пър-
во място, тук е средновековното почитание към св. Сава и Симеон Сръбски в Рилския манастир, което идва 
пряко от Хилендар2853. По-късно тази връзка укрепва чрез съдействието на Печката патриаршия2854, за да се 
достигне до ХVIII в., когато Хилендар е вече тясно свързан и с останалите български земи2855. Не само преоб-
ладаващият брой монаси, но и повечето начинания там са обвързани с българи по това време, а покрай това 
Хилендар се свързва в братство с Рилския манастир, като взаимно си разменят посвещаване на параклиси 
на своите патрони2856. Това обвързване е закономерно, тъй като много от монасите в Хилендар са родом от 
Самоков и околностите, откъдето са и преобладаващото число рилски монаси2857. По това време се появяват 
общи ктитори и епитропи, които даряват и подпомагат едновременно двата манастира. Такава е например 
фамилията на Хаджитошеви – Теодор и Димитраки от Враца, в чиято кореспонденция има много примери за 
техните връзки с Хилендар и Рила, като към тях се прибавя и покровителство към Зографския манастир2858. 

2842 Стоянов, М., Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3. С., 1964, 369.
2843 Веселиновић, Р. Историjа српске православне цркве са народном историjом. Књ. 1, Београд, 1966, 74.
2844 Подробно за това у Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 12–14.
2845 Медаковић, Д. Историjске основе иконографиjа св. Сава, 129.
2846 Радкова, Р. Рилският, 24; Дуйчев, И. Рилският, 337. За приписките на Арсений ІV в Рилския панегирик вж. Литературен архив, т. VІ, 47–48. 
За помениците вж. Gergova, І. Das älteste Gedenkbuch des Rila-Klosters, 164–179.
2847 Например посвещаването на Серафим Босненски от Печкия патриарх Кирил през 1753 г. или посещението на патриарх Калиник през 1766 г.,  
за да хиротониса рилския брат Никита за архиерей. Вж. Неофит Рылец. Описание, 108; Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 71.
2848 За него вж. Бояджиев, П. Партений Павлович. С., 1988.
2849 Литературен архив, т. VІ, 48.
2850 Рилският светец и неговото житие са включени в съчиненията на няколко сръбски автори. Например житие и пролог от свещеника Йован 
Призренец (1730–1740), тропар и кондак на Йоан Рилски в сборника на Гаврило Стефанович (1730–1740), ръкописно житие от манастира Шиша-
товац. Дилевски, Н. Великата лавра, 35; Иванов, И. Български дейци в Сърбия. – Миръ, бр. 7821, от 27.07.1926; Попгеоргиев, М. Богослужебна 
прослава, 21, с литература.
2851 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ в., 186.
2852 Хилендарската кондика от ХVІІІ век. Представена от Б. Райков. С., 1998; Тодоров, И. Хилендарският манастир като българско книжовно 
средище през Възраждането. – КМС, кн. 3, 1986, 166–168, 178, с литература; Захариев, В. 150 години от смъртта на Христо Димитров; Заха-
риев, В. Самоков и неговите стари майстори; Семеен архив на Хаджитошеви, т. І, 48, 61–62, 71–72, 74, 150–151; Прашков, Л., А. Шаренков. 
Паметници на културата, 50, 54; Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар, 467–475.
2853 Радоjчић, С. Хилендарске иконе Светог Саве и Светог Симеона-Стефана Немање. – Гласник српске православне цркве. ХХХІV, 2–3, 1953, 
30–31; Дуjчев, И. Свети Сава у бугарскоj историjи. – В: Св. Сава Немањић – Свети Сава, историjа и предање. Београд, 1979, 449–451.
2854 Петковић, С. Представе светога Саве Српског у бугарскоj уметности ХVІ и ХVІІ века. – В: Спаљивание моштиjу Светога Саве. Београд, 
1997, 235.
2855 Сава Хиландарец. Историjа, 171; Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 1, 22, 143–144; Хилендарската кондика, на много места; 
Тодоров, И. Хилендарският манастир, 166–168.
2856 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ в., 180–182.
2857 Захариев, В. 150 години от смъртта на Христо Димитров; Захариев, В. Самоков и неговите стари майстори.
2858 Семеен архив на Хаджитошеви, т. І, 48, 61–62, 71–72, 74, 150–151.
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Затова, тъй като от Хилендар тръгват идеите за национална идентичност и общославянско общество, изразе-
ни в живописта, изглежда логично да се мисли, че и оттам идейната програма на Карловачката митрополия 
също би могла да намери опосредстван израз в рилския католикон.

Преминаването под юрисдикцията на Цариградската патриаршия и развитието на Рилския манастир през 
ХІХ в. само изострят допълнително привързаността към идеята на панславизма. Дори директните контакти 
със Сърбия зачестяват и стават изключително разнообразни2859. Те се простират от печатането на манастирски 
издания в Белград2860, през личните връзки, роднинството и пътуванията на рилските монаси до Сърбия2861, 
кореспонденцията на игумен Йосиф с Милош Обренович и ктиторството на сръбския княз за новата рилска 
църква2862, както и службите, изпълнявани там в негова чест2863, до щампарската дейност на хаджи Исай2864 и 
почитанието към мощите на сръбски светци, които манастирът притежава2865. Всички тези сведения говорят 
красноречиво, че манастирът не само поддържа връзки със Сърбия по време на изписването на църквата, но 
и познава отлично сръбската история и пропаганда2866. Това важи особено за издания като Стематографи-
ята или Историята на славянските народи на Йован Раич, издадена във Виена (1794–1795), в които пряко 
се прокарва идеята за кръвно родство и преплитане на съдбата на всички южнославянски народи2867. За по-
знаването на тези идеи свидетелства огромният брой сръбски книги, съхранявани в манастира2868, но особено 
внимание в тази посока заслужава изключителната популярност на съчиненията на Дмитрий Ростовски, в 
чието творчество също са застъпени идеите на панславизма. Неговите трудове са използвани за съставянето 
на проповедите на рилските монаси и са основен източник на заемки2869. Не бива да се пропуска и фактът, 
че тези идеи намират реализация в живописта в границите на манастира преди появата им в главната рилска 
църква. Обединение на южнославянските светци се вижда например още през 1824 г. в параклиса „Св. Йоан 
Богослов“, където към най-почитаните анахорети са прибавени Сава Сръбски, Дмитрий Ростовски2870 и Те-
одосий Печорски. В тази привързаност към идеите на панславизма у рилските монаси трябва да се търси и 
основната причина за подбора на светците и използването на Стематографията като изобразителен модел 
в стенописите от рилския католикон2871. 

Стематографията е издание, в което на България е отделен герб и тя се посочва като част от общославян-
ското братство на Балканите. Затова е ясна целта на използването ѝ – балканските християни се възприемат 
като част от едно православно славянско братство, което е наследник на великата духовност на Византия и 
което, без оглед на териториалните амбиции на отделните църковни йерарси, се противопоставя на асимила-
ционните процеси2872. В този смисъл Стематографията става особено популярна и се разпространява като 
образец за изобразяването на южнославянските светци веднага след издаването ѝ през 1741 г., далеч преди 
появата на рилската църква. Сред многобройните примери, в които тя е използвана2873, се откроява една хи-
лендарска щампа с панорама на манастира, гравирана от Густав Адолф Мюлер още в 1743 г., в която са вклю-
чени и медальони с образите на Неманичите, изпълнени по гравюрите на Жефарович. Изобразяването на 
сръбския, българския и илирийския герб пък е ясно указание за обединяването им под знака на илирийската 
идея2874. От тук нататък Стематографията ще бъде използвана за изобразителен модел, винаги носейки и 

2859 Общо у Џамбазовски, К. Културно-просветне везе.
2860 Иречек, К. История на българите, 513; Граћа за историjу бугарског народа из Архива Србиjе. Т. І (1820–1856). Београд, 1987, 350–351, 355; 
Џамбазовски, К. Културно-просветне везе, 201; Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 73–74; Киряков, Б. Манастирите и българ-
ското книгопечатане, 202.
2861 Иванов, И. Български дейци; Баласчев, Г. Документи по сръбско-българските отношения, 30–33; Гонис, Д. Гръцки жития, 124.
2862 Игнатий Рилски. Откъслек, 61, бел. 1; Подробно у Џамбазовски, К. Културно-политичке везе Бугара, 70–75.
2863 Сведението е на д-р Ами Буе, който през 1838 г. присъства на такава служба в манастира. Френски пътеписи за Балканите, т. ІІ, 399.
2864 Захариев, В. Първото наше, 178.
2865 Манастирът притежава например част от ризата и кръв от княз Лазар Сръбски, с които йеромонах Доротей е пратен на таксид през 1840 г. 
Климент Рилец. Банско и Рилският манастир, 26; Генова, Е. Култът към мощите, 33–41.
2866 Подробно за това у Стоjновић, В. Милош Обреновић и његово доба. Београд, 1966. 
2867 Преработка на българската част от историята на Й. Раич е отпечатана в Будапеща още през 1801 г. от А. Нескович. Цанев, Д. Българската 
историческа книжнина през Възраждането. С. 1989, 69.
2868 Там е запазен например пълен екземпляр от октоиха, печатан през 1539 г. в Грачаница. Иречек, К. Пътувания, 703. Според Б. Цонев в библи-
отеката на манастира има най-много сръбски книги. Цонев, Б. Ръкописната сбирка, 90.
2869 Методиева, Л. Агапий Рылский, ХІХ.
2870 За образа на Дмитрий Ростовски е използвана гравюрата от първия том на неговите „Жития на светиите“. Атанасов, П. Руските старопечат-
ни книги в Рилския манастир, 93.
2871 Гергова, И. Култове, 248.
2872 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ в., 178.
2873 За примерите вж. Медаковић, Д. Представа српских владара, 119–120.
2874 Давидов, Д. Хиландарске χάρτινες εικόνες, 326.
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подобен политизиран смисъл. Тя е включена в ерминиите2875 и постепенно се превръща в основен наръчник 
за изобразявенато на славянските светци сред зографите от Сърбия, Света гора, а по-късно в България2876 и 
Македония2877. Нейният изключителен авторитет изиграва решаваща роля и за формирането на нов естетиче-
ски вкус, а обаянието на гравюрите и хералдиката се запазва дълго, даже и тогава, когато зографите имат вече 
натрупана практика и повече източници, водещи до по-точна и богата образна информация за светците2878.

Трудно е да се определи кога тази книга се появява в България2879, но нейните гравюри се използват пъл-
ноценно у нас чак до 1870–1878 г., защото заместват в някаква степен идеите за самостоятелна българска 
църква и държава. Известни са някои екземпляри у нас2880, а инспирирани от нея образи се срещат на различ-
ни места, но изглежда, тя добива най-сериозна популярност сред самоковските зографи, които я възприемат 
като допълнение към ерминията на Дионисий от Фурна2881. Известно е, че екземпляр от нея е притежавал 
Йоан Иконописец, който по-късно преминава в неговия син Никола2882, но най-вероятно това не е единстве-
ният екземпляр, използван от самоковските зографи2883. Доколкото може да се съди по познатите паметници, 
тя става техен наръчник още в началото на ХІХ в.2884, а поредицата от примери, в които е прилагана, показват, 
че Самоков има най-траен интерес към сръбските светци2885. Те са застъпени в иконите от Митрополитската 
църква в Самоков, датирани от 30-те години на ХІХ в.2886 След това отделни образи или групи се появяват 
в няколко паметника, свързани със самоковските зографи – църквата „Св. Никола“ в с. Локорско (1834)2887, 
параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ в Рилския манастир (1845–1846)2888, църквата „Св. Никола“ в с. 
Радуил, Самоковско (ок. 1848)2889, църквата в с. Сапарево (1864), църквата в с. Горни Окол (1866)2890 или 
църквата „Св. Никола“ в Рельово (70-те години на ХІХ в.), където заемат дори най-долната зона на олтарната 
абсида2891. 

Сред всички тези примери изображенията от главната църква на Рилския манастир се отличават преди всичко 
с това, че са най-коментирани, но и най-надценявани като присъствие и брой, а оттам и като смисъл и значение 
на Стематографията при подбора на светците от най-долната зона на църквата. Впрочем тя не е използвана 
изцяло в този случай, а е служила за модел на общо 16 светци, групирани в югозападната част на наоса, без да се 
следва редът им от изданието. Всички образи са изписани от Димитър Христов и сина му Зафир и са завършени 
през 1844 г.2892 Изображенията започват след прозореца на южната стена с образите на Давид цар Български, 
Стефан Първовенчани и св. Теоктист2893. След южния вход за нартиката следват Стефан Неманя-Симеон2894 

2875 Мутафов, Е. Поглед, 268–281 – за ерминията на Дичо зограф от 1851; Гергова, И. Култове, 242.
2876 Грозданов, Ц. Уметноста и културата, 245.
2877 За примерите в Македония вж. Грозданов, Ц. За влиjанието на Христофор Жефарович врз делата на Дичо зограф и Аврам Дичов. – В: Грозда-
нов, Ц. Уметността и културата на ХІХ в. во Западна Македониjа. Студии и прилози. Скопjе, 2004, 95–120; Тричковска, J. Српските владетелски 
портрети од нартексот на ц. Горги Победоносец во с. Раичица. – ЗСУ, 4, Скопjе, 2003, 61–75; Мутафов, Е. Поглед, 268–281.
2878 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 387.
2879 Мутафов, Е. Поглед, 268–281, с литература; Гергова, И. Култове, 96.
2880 Кръстев, С., З. Моллов, П. Петков. Елена. Пътеводител. С., 1989, 49; Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи, 267.
2881 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 387. Според Д. Медакович образите на южнославянските светци са били познати от 
ръкописния славянски превод на ерминията на Дионисий от началото на ХIХ в., в чийто първи текст ги няма. Той смята, че именно чрез нея те 
стават популярни и се разпространяват из целия Балкански полуостров. Медаковић, Д. Идеj историзма, 81. 
2882 Дилевски, Н. Три изображения, 127; Захариев, В. Нашите първомайстори, 72; Захариев, В. Българската възрожденска щампа. – Изкуство, 
бр. 1, 1964, 21, бел. 3; Гергова, И. Самоковската художествена, 43.
2883 Атанасов, П. Начало, 215. В архива на Захарий Зограф не е била намерена Стематография. Вж. Захариев, В. Захарий, 89.
2884 Атанасов, П. Начало, 116.
2885 Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 16–17. Този интерес се простира и върху регионалните паметници, независимо от народността на 
зографите, които работят там. Пример за това са стенописите на Кириазис Константину от църквата в с. Райово, Самоковско (1837). Вж. Гръцки 
зографи, 205–207. Специално за зографа у Мутафов, Е. Гръцката фамилия Константину и художествените процеси в Самоковската митро-
полия през първата половина на ХІХ в. – ПИ, бр. 4, 2010, 36–39.
2886 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 91.
2887 Пандурски, И. Църквата в с. Локорско, 5–6; Гергова, Култът към св. Крал Милутин, 16.
2888 Бакалова, Е. Житеjни циклус светога Саве, 489–494.
2889 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 40, 47; Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 16; Генова, Е. Второто поколение, 184.
2890 Василиев, А. Български светци, 119.
2891 Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 16.
2892 През 1845 г. В. Григорович посещава манастира и вижда образите им, като описва някои от тях. Вж. Григорович, В. Очерк, 128.
2893 Това е крал Драгутин. Той не е имал култ в традиционния смисъл, а е уважаван като част от сръбските светци владетели. Неговото свети-
телство не е потвърдено с икони или посветени нему църкви до ХVІІІ в. След това обаче култът добива нов подтик. Поповић, Д. Култ краља 
Драгутина – монаха Теоктиста. – ЗРВИ, књ. ХХХVІІІ, 1999–2000, 323, 325.
2894 В лявата си ръка светецът носи жезъл. Такъв пример преди Стематографията има само в една икона от Влашко (ок. 1520), за която се смята, 
че поради незнание излиза извън традиционната иконография на светеца. Петковић, С. Иконографиjа Светог Симеона Српског у доба турске 
владавине, 383–384. Вж. и Милошевић, Д. Срби светитељи у старом сликарство. – О Србљаку. Београд, 1970, 152–153; Пеjић, С. Манастир 
Пустиња, 88–89; Кукиjарис, С. Неколико представа српских светитеља у Грчкоj изван Свете Горе. – ЗЛУ, 27–28 (1991–1992), 68–69.
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и Сава Архиепископ Сръбски, означен като първи2895, а до тях е Методий Архиепископ Моравски. Оттам се 
прехвърлят на западната стена, където в странѝцата на прозореца един до друг са разположени св. Наум Чу-
дотворец и св. Никодим Мироточец. В отсрещната странѝца на прозореца са св. царица Анна, наречена Ана-
стасия, и св. царица Елена. Оттам, по протежение на западната стена, следват св. Владислав крал сръбски, 
Млади цар Урош Неманич, св. Йоан-Владимир Мироточец, св. Стефан Шкрилянович. Около централния 
вход редът им е прекъснат от образите на апостолите Петър и Павел и архангелите Михаил и Гавриил, а след 
вратата групата завършва с княз Лазар Сръбски и крал Милутин Мироточец „иже“ в София2896 (гр. схема VІ, 
19–20, 27–30, 33, 38, 40–42). От светците, намерили място в Стематографията, липсват точно 13, като сред 
тях има показателни имена на изобразявани в други случаи български светци. Тук не са включени вторият 
Сава архиепископ, крал Милутин ІV, Арсений Чудотворец, Никодим архиепископ Сръбски, Теофилакт Ох-
ридски, Ефрем Сръбски, Климент Охридски, Стефан Дечански, св. Максим, Стефан Рапави, св. Параскева 
– във варианта ѝ от Стематографията2897, и св. майка Ангелина. На практика от групата липсва и св. Георги 
2895 Св. Сава се изобразява заедно със св. Симеон още от началото на ХІV в. Образите им присъстват в почти всяка църква от ХVІ–ХVІІ в. в Сър-
бия. Най-често се разполагат в югозападната част на наоса, както е и в рилската църква. Петковић, С. Иконографиjа св. Симеона, 383, 386–387. 
Обикновено те предвождат групата на сръбските светци. Ђурић, В. Една антиисламска икона, 138–139; Суботић, Г. Иконографиjа светога Саве 
у време турске власти. – В: Св. Сава Немањић – Свети Сава, историjа и предање. Београд, 1979, 343–354.
2896 Името на Милутин се свързва с това на Йоан Рилски още от 1469 г., когато мощите на двамата светци са били положени заедно в църквата 
„Св. Георги“ в София. Стара българска литература, т. ІV, 388. Култът му не е особено развит, а пренасянето на мощите у нас допринася още 
повече за това. Включва се в лозата на Неманичите или в галерията на сръбските светци. Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 10–18, с 
литература. В Стематографията е изобразен два пъти, а това се отразява и в стенописите, както е например в манастира Крушедол (1750) или 
у нас, в църквата „Св. Никола“ в Радуил (ок. 1848) и в църквата „Св. Никола“ в с. Горно Белотинци, Видинско (1870). Петковић, С. Фреске 16 
века у цркви манастира Крушедола. – Саопштења, ХХХ–ХХХІ, 1998–1999, Београд, 2000, 135; Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 40, 47; 
Гергова, И. Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг. С., 1983, 15–17; Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 16.
2897 Св. Параскева е включена в Стематографията, защото погрешно се е смятало тогава, че е сръбкиня. Радовановић, J. Прилог иконографиjи 

327.  Светци от сръбския кралски двор. Църква „Св. Никола“, с. Радуил, Самоковско. Ок. 1848
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Нови Софийски, който е изобразен от Захарий Зограф в друга част на църквата заедно със св. Никола Нови 
Софийски (гр. схема ІІІ, 113), без да се ползва моделът от Стематографията, както отбелязва и И. Герго-
ва2898. Това обаче не е единственият случай на отделяне на светец, изобразен в Стематографията, от общата 
група. В параклиса „Св. Никола“ са включени образите на Ефрем Сръбски и Климент Охридски, а се пов-
тарят тези на Методий Моравски и Сава Сръбски (гр. схема ХІ, 96, 101–102, 120). Но там те са изобразени 
още през 1841 г. като част от самостоятелната програма на параклиса и в контекста на други архиепископи, 
които нямат връзка с програмата на наоса. И тези стенописи обаче са дело на Димитър Христов и сина му 
Зафир, което дава възможност за по-съществени сравнения. Въпреки че не може да се отрече напълно ка-
тегорично влиянието на Стематографията и за тези образи, те са достатъчно силно преработени, за да се 
види, че тук зографите не следват директно същия модел, както ще го направят в наоса. Особено впечатление 
прави образът на Климент Охридски, който се различава съществено от този в Стематографията. Като 
към това се прибавят и разликите в иконографско отношение между образите на Сава Сръбски, изобразен 
по Стематографията в наоса, а в параклиса – даден в типа, съставен в Хилендар и станал оттам традицио-
нен2899, става ясно, че Стематографията не може да се приеме като директно използван модел за четирите 
образа от параклиса „Св. Никола“. Това трябва да се разбира и като ясно указание, че изображенията от 

светих срепских деспота Бранковића, 295–314.
2898 Гергова, И. Култове, 250.
2899 Медаковић, Д. Историjске основе иконографиjа св. Сава, 132; Петковић, С. Иконографиjа св. Симеона, 384; Петковић, С. Свети Сава Српски 
у старом руском, румунском и бугарском сликарству, 357–374; Петковић, С. Представе св. Саве у бугарскоj уметности, 221–235.

328. Св. Наум и Никодим. Рилски католикон. Странѝца на прозорец на западната стена. Димитър Христов и Зафир. 1844
329. Св. Теоктист. Рилски католикон. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
330. Цар Урош, Йоан Владимир и Стефан Шкрилянович. Рилски католикон. Западна стена. Димитър Христов и Зафир. 1844
331. Св. Методий Моравски. Рилски католикон. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844

332. Св. Давид, Теоктист, Наум и Никодим. Гравюри от Стематография на Хр. Жефарович. Виена. 1741
333. Св. Йоан Владимир. Гравюра от Стематография на Хр. Жефарович. Виена. 1741
334. Св. Урош и Милутин. Гравюри от Стематография на Хр. Жефарович. Виена. 1741
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нея са използвани концептуално в наоса, а не са били единствените модели за изобразяване на сръбските 
светци, познати на самоковските зографи, поради което те винаги да се придържат към тях. Така появата на 
образите от Стематографията в наоса вече се обвързва директно със значението на самото издание, чрез 
илюстрацията на което е трябвало да бъде изразена определена верско-политическа идея. Затова наличието 
на тези светци трябва да се разбира само в комбинация с останалите южнославянски светци, а всички, взети 
заедно, да се тълкуват като „защита на целия православен народ“2900. Като припомним, че те са част от всички 
преподобни, намерили място в западната част на рилския наос, тогава и идеята за защита на панславизма 
придобива цялостния си вид. Тя е представена чрез най-популярните преподобни светци от различни кра-
ища на славянския православен свят, като при това не е загубена и връзката им с патрона на манастира св. 
Йоан Рилски, както показва например включването на тримата киево-печерски светци2901. Оттук неминуемо 
следва изводът, че в рилската църква изображенията от Стематографията се явяват в контекст – като модел 
само за една част от южнославянските светци. Щом е била подчинена и използвана с тази цел, не е било 
и нужно Стематографията да бъде сляпо следвана, а светците, представяни подред от нея, тъй като не е 
имало смисъл да бъдат включени всички образи в стенописите. Очевидно е било достатъчно да бъдат под-
брани определени светци, които да изразят нужните идеи. Тъй като тук не се е търсела директна прослава на 
Сърбия, изглежда логично да бъдат изпуснати светци като Сава Втори или Милутин ІV2902, чиито имена така 
или иначе се повтарят. От друга страна, светците в цялата западна част на храма са предимно преподобни, 
откъдето логично пък е можело да отпаднат някои архиепископи от Стематографията, които не са толкова 

2900 Ђурић, В. Една антиисламска икона, 138–139; Суботић, Г. Иконографиjа светога Саве у време турске власти, 343–354.
2901 Антоний и Теодосий Печерски се обвързват с Йоан Рилски още в изданието на житието му през 1671 г. в Киево-Печерската лавра, където има 
гравюра с техните образи. Вж. Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 87. Почитта към Дмитрий Ростовски (1651–1709) датира още от ХVІІІ в. 
и е засвидетелствана от йеромонах Спиридон, който го споменава няколко пъти в своята история. Златарски, В. История во кратце, 24, 27, 33; 
Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 92.
2902 Всъщност втори Милутин реално изобщо няма.

335. Св. Климент Охридски. Рилски католикон. Параклис „Св. Никола“. 1841
336. Св. Методий Моравски. Рилски католикон. Параклис „Св. Никола“. 1841
337. Св. Сава Сръбски. Рилски католикон. Параклис „Св. Никола“. 1841
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важни в случая, като например сръбския архиепископ Никодим, или пък такива, които се възприемат само 
като архиереи, например Климент Охридски, който се изобразява като архиепископ, съобразно схващанията 
на ХVІІІ–ХІХ в., че той е пръв архиепископ и основател на Охридската автокефална църква2903. Именно така 
той е изобразен и в Стематографията на Жефарович, където дели една страница с Теофилакт Охридски2904, 
който също отсъства, а това може да означава дори и че подборът е правен по страниците на Стематогра-
фията или пък, колкото и невероятно да звучи, че зографите не са разпологали с цялото издание. От друга 
страна, подбраните образи също дават възможност за разсъждения. Не е изпуснат нито един от преподобни-
те, изобразени при Жефарович, а за да бъде отразена заложената в Стематографията идея, е трябвало да се 
включат главно сръбски крале светци, което е и направено.

Доколко е възможно същите тези модели да се появят в друг контекст и да имат пряка връзка със 
Сърбия, която им се придава понякога и за рилския католикон, ясно показва програмата на най-долния ред 
в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ в Рилския манастир, работен през 1845–1846 г. отново от същите 
зографи. В най-долната зона на този параклис са изобразени общо 15 светци, които следват моделите от 
Стематографията и са само с един по-малко от тези в католикона. Това са Анастасия, Елена, Владислав, 
Стефан Дечански, Сава и Симеон Сръбски, Милутин, Урош, Йоан-Владимир, Арсений, Никодим, Стефан 
Първовенчани, Теоктист, Наум, Стефан крал Сръбски. В малкото пространство на параклиса фактически те 
заемат цялата долна зона и съставят програмата ѝ заедно с образа на Йоан Рилски, присъстващ тук напълно 
разбираемо като патрон на манастира2905. Тук вече имаме пример за следването на Стематографията като 
модел, съотнасящ се повече със Сърбия и Хилендар, отколкото пряко с идеята за панславизма. Това става 
ясно и като се види какви промени са настъпили в състава на светците. Логично са отпаднали Давид цар 
Български и Методий Моравски, а княз Лазар и Стефан Шкрилянович са сменени със Стефан Дечански и 
вероятно Стефан Рапави, означен като св. Стефан, крал Сръбски. Липсата на княз Лазар изглежда необясни-
ма, защото той е провъзгласен за светец много бързо след смъртта му на Косово поле (1389) и би трябвало 
да присъства най-малкото защото е мъченик, загинал в борба с иноверци. Освен това е особено почитан в 
Хилендар, където е ктитор2906. Затова може само да се предполага, че липсата му е поради някакви компози-
ционни причини, например, че той е даден в новия, популярен от ХVІІІ в. нататък вариант като кефалофорос 
в Стематографията, а в малкото пространство на параклиса не е имало място за цялото изображение или 
този тип не е харесан поради някаква причина2907. Прави впечатление, че и Йоан Владимир, въпреки че при-
съства, е лишен от този атрибут в случая, макар да е изобразен така в Стематографията. Не е ясно и защо е 

2903 Грозданов, Ц. Уметноста и културата, 241. Така е изобразен светецът и в църквата „Св. Никола“ в Елена. Нанков, С. Поглед върху иконог-
рафията на св. Климент Охридски. – ДК, кн. 2, 1958, 24–25.
2904 Иконографският вариант, който дава Жефарович, е съвсем различен от по-старите изображения на светеца, като например това в параклиса 
„Св Йоан Предтеча“ в Протатон (1526); Грозданов, Ц. За влиjанието на Христофор Жефарович врз делата на Дичо зограф, 114.
2905 Бакалова, Е. Житеjни циклус светога Саве, 490.
2906 Петковић, С. Култ кнеза Лазара и српско сликарство ХVІІ века. – ЗЛУ, 7 (1971), 85–103.
2907 И в параклиса „Св. Сава Сръбски“ в Хилендар той е изобразен със скиптър и кръст, а не като кефалофорос. Ракић, З. Цркве Светог Димитрија 
и Светог Саве Српског у Хиландару, 55.

338. Св. Никодим и Стефан Първовенчани. Параклис „Св. Сава и Симеон Сръбски“, Рилски манастир. Димитър Христов и Зафир. 1845–1846
339. Св. Милутин, Йоан Владимир и Урош. Параклис „Св. Сава и Симеон Сръбски“, Рилски манастир. Димитър Христов и Зафир. 1845–1846
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оставен св. Никодим Мироточец, който е родом от Берат, няма нищо общо със Сърбия, а е свързан със Света 
гора и Охридския диоцез, макар че след включването му в Стематографията, където, изглежда, е първият 
му образ, става популярен и се явява в същия вид в творчеството на Константин и Атанас от Корча – парак-
лисите „Св. Козма и Дамян“ във Виткук (1750), „Св. Сава Сръбски“ в Хилендар (1779) и в католикона на 
Ксиропотам (1783)2908. Можело е той да бъде сменен например със сръбския архиепископ Никодим. Но не е! 
Може би защото е новомъченик, свързан със Света гора2909. 

Пристъпвайки към конкретните иконографски сравнения между образите от рилския наос и 
Стематографията на Жефарович, се вижда, че зографите не са следвали напълно детайлно първоизточника. 
Заети са позите, атрибутите, общият вид на светците, следват се почти стриктно и сигнатурите, но понякога 
текстовете в свитъците са различни. Различен от Жефаровичевия текст има например при св. Теоктист2910 
и св. Давид цар Български, но засега не може да се каже доколко тези промени имат някакво по-особено 
значение, защото в параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ е наличен вариант на свитъка на св. Теоктист, в 
който е възстановен даденият при Жефарович текст, но например при св. Наум изобщо липсва свитък, докато 
в католикона той не само е с такъв, но и следва Стематографията. Някои други несъответствия между нея 
и образите от рилския католикон, като например „изваждането“ на всички фигури от архитектурния декор, 
на който те са изобразени при Жефарович, показват, че зографите са повлияни композиционно не от източ-
ника, а от изискванията и мястото за изобразяване на светците в най-долната зона. Тези фактори водят до 
леки разлики и в композицията на фигурите, огледални размени в ръцете, държащи атрибути, и в облеклото. 

Целта на използването на Стематографията прозира и в малкия брой български светци в рилския ка-

2908 Светецът е изписан и от сина на Константин – Търпо Зограф, в манастира „Св. Наум“ (1806). Грозданов, Ц. Уметноста и културата, 293–296.
2909 Никодим Мироточец е родом от Виткук, Албания. Потурчен е, но отива на Атон да търси един от синовете си и там се замонашва под това 
име. Живее на Света гора, връща се в Охридския диоцез и е убит в Берат, където са запазени мощите му. Канонизиран е преди средата на ХVІІІ в.  
Паметта му се чества на 11 юли, а става познат по неговата служба, издадена през 1742 г. в Мосхополе. Стоянов, М. Български светии, 171.
2910 Текстът е от образа на Никодим в Стематографията. Дилевски, Н. Три изображения, 131–132, 137, бел. 47.

340. Св. Козма Зографски. Рилски католикон. 
Олтар. Коста Вальов. 1841–1842

341. Св. Пимен Зографски. Рилски католикон. 
Олтар. Коста Вальов. 1841–1842
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толикон2911. Изключения правят единствено двойката Козма и Пимен Зографски, изобразени в олтара2912, и 
може би св. Никола Нови и св. Георги Нови, разположени в странѝцата на един от прозорците на южната 
стена в Певницата, чиито култове, възникнали в София, по това време са вече достатъчно побългарени от 
Паисий Хилендарски2913. Тази липса не би направила чак такова впечатление, ако през 1845 г. в притвора 
на рилския параклис „Св. Архангели“ отново същите зографи не бяха изписали цяла галерия от български 
и побългарени новомъченици2914. Не може да се каже дали групирането им отделно в параклиса е инспи-
рирано по някакъв начин от решението на Великата порта да не лишава от живот потурчените християни, 
които се връщат в християнството. Това решение е взето именно през 1845 г.2915, но доколко е било възможно 
мигновено да предизвика появата на стенописна програма, в която да се увековечат българските новомъче-
ници, пострадали до този момент от турците, е трудно да се определи. Но пък поне е изкушаващо да бъде 
споменато, като се има предвид, че след това решение на теория би трябвало да няма повече новомъченици. 
При всички положения обаче българските светци не са били възприемани като символ на идеите на пансла-
визма, нито са типичните образи, включвани в кръга на южнославянските светци. Би било трудно те да се 
присъединят към пантеона в защита на православието, защото чрез стенописите в главната църква рилското 
братство е трябвало да изрази принадлежността си към общия балкански православен дух, при това, правей-
ки го чрез познати и възприети идеи, каквато е тази за панславизма. В този смисъл книгата на Жефарович 
се оказва най-подходящият пример, с който е възможно будните и национално осъзнати рилски монаси да 
заявят своя славянски произход, а същевременно чрез застъпничеството на Богородица, която възстановява 
царства и древни християнски православни дворове, да изкажат своята вяра и надежда за възстановяването 
на българската държава. Затова се откриват и такива примери като изобразяването два пъти на Св. Методий 
Моравски, докато неговият брат Константин-Кирил Философ липсва изобщо, защото образът му не е даден 
в Стематографията2916. 

Придържането към книгата на Жефарович показва, че използването ѝ в рилския католикон трябва да се 
тълкува като верско-политически акт, пренесен в сферата на изкуството, а не като художествен избор, довел 
до този иконографски модел. Това от своя страна поставя с особена острота въпроса дали прилагането ѝ 

2911 Липсата им е отбелязана и коментирана у Гергова, И. Култове, 249.
2912 Образите им са разположени в странѝцата на страничния вход, от който свещенослужителите влизат направо в олтара. Несъмнено това е 
свързано с поръчка на монашеското братство. Двамата са популярни в манастира Зограф на Света гора, където традиционно се включват в много 
от околните църкви и някои от скитовете. Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 371. За тях вж. още Стоянов, М. Български 
светии и мъченици, 171. Захариев, В. Книжовник и светец преди отца Паисия. – Зора, 9.09.1941; Гергова, И., А. Куюмджиев. Новооткрити 
сцени, 53–59; Гергова, И. Култове, на много места.
2913 Връзката на двамата светци с Йоан Рилски е засвидетелствана в изкуството, както показва един кивот за мощи от Германския манастир (1793) 
и една икона от края на ХVІІІ в., където са изобразени всички заедно. Гергова, И. Култът към св. Крал Милутин, 16–17; Генова, Е. Кивот (ков-
чег) за мощи, 11–17. Жизненият път и мъченическа смърт на св. Георги Нови са добре познати, а неговите образи се срещат почти веднага след 
канонизирането му през 1516 г. и написването на житието му през 1521 г. Новаковић, С. Служба и житиjе светога Ђурћа Кратовца. – Гласник, 
ХХІ, 97–156. В Топличкия манастир (1536–1537) е най-старият му портрет. Суботић, Г. Наjстариjе представе Георгиjа Кратовца. – ЗРВИ, 32 
(1993), 167–202. За житието му вж. Динеков, П. Софийски книжовници през ХVІ век. С., 1939; Партений. Последования с житиям святых трех 
мучеников Софийских Георги и Никола. С., 1956; Стоjчевска-Антиќ, В. Локални хагиографии во Македониjа. Скопjе, 2003, 86–94, 196–223. За 
култа вж. Стоянов, М. Български светии и мъченици, 170; История на българската средновековна литература, 702–705, с литература. За изо-
бразяването му вж. Millet, G. Monuments de l’Athos, 155; Петковић, С. Зидно сликарство, 86–87; Петковић, С. Светитељски мощи и сликарство 
Хиландара. – В: Осам векова Хиландара. Б., 2000, 629–637; Грозданов, Ц. Уметноста и културата, 285–293; Николиќ-Новаковиќ, J. Живописот, 
41–46; Гергова, И. Култове, на много места. Светецът е редовно изобразяван от самоковските зографи. Вж. Велков, И. Старинни църковни ос-
танки в областта на язовир Сталин. – ДК, кн. 10–11, 1977, 31; Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 47. Той е специално почитан в Рилския 
манастир, в чиято библиотека се пази най-ранният препис на службата му, дело на поп Пейо. НМРМ, № 2/13; Христова, Б. Библиотеката, 37. 
Манастирът притежава и цели пет мощехранителници с части от негови мощи. Ковачев, Д. Описание на светите мощи, 29, 33, 53, 54, 71, 72; 
Планинска, Б. Кивоти за св. мощи, 30; Генова, Е. Култът към мощите, 38; Гергова, И. Култове, 160–161. Мощите на светеца буквално са раз-
хвърляни из различни манастири. Знае се, че част от тях са пренесени в Кремиковския манастир и се съхраняват в сребърно ковчеже от 1593 г.,  
което през 1804 г. е било притежание на йеромонах Христофор. Мутафчиев, П. Избрани произведения, т. ІІ, 278. Друга част от мощите се на-
мира в едно ковчеже в Хилендарския манастир. Сава Хиландарец. Историjа, 108. Още една мощехранителница има в църквата „Св. Георги“ в 
София. Иширков, А. Град София през ХVІІ век, 21. Главата на св. Георги Нови пък е в Дохиар според проскинитария на манастира, напечатан 
през 1843 г. в Букурещ. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 339. За св. Никола Нови вж. Станимиров, А. Свети мъченик Николай. 
С., 1931; Стоянов, М. Български светии и мъченици, 171; Гергова, И. Църквата на Арбанашкия манастир, 14, 18, бел. 36; Поповска-Коробар, В. 
Претставата на св. Никола Нови во Слимничкиот манастир. – ЗСУ, 5, Скопjе, 2006, 105–120, с литература; История на българската средно-
вековна литература, 705–707.
2914 Гергова, И. Стенописите в притвора на параклиса „Св. Архангели“ в Рилския манастир. (ръкопис).
2915 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 338.
2916 Гергова, И. Култове, 248; А. Божков се обърква, твърдейки, че Кирил е изобразен в наоса сред Сава и Симеон Сръбски. Божков, А., А. Васи-
лиев. Художественото наследство, 320. Всъщност там е Методий. Изглежда, за последен път в рилската църква той е изобразен отделно, тъй 
като през 1844 г. излиза Българският буквар, печатан в Москва, където той има вече обща гравюра с брат си Кирил. Божков, А., А. Василиев. 
Художественото наследство, 212–213.



350

трябва да се отдава на самоковските зографи, както смятат повечето изследователи, които са разглеждали 
проблема2917. Наистина това е изглеждало логично на фона на тяхната привързаност към Стематографи-
ята, засвидетелствана и в по-ранни паметници преди рилската църква. Не бива да се забравя също така и 
че южнославянските светци са разположени в най-долната зона на храма, а тя винаги е била най-свободна 
за тематичните предпочитания на зографите. Ако се приеме, че в рилската църква изобщо е имало такива 
предпочитания от тяхна страна, то тогава те би трябвало да се изявят най-силно именно в тази зона, защото 
изборът на светците там се е обуславял принципно още от древни времена единствено от общата мисъл на 
византийските теолози – по йерархия да се представят образите, които крепят земната църква2918. Не е из-
вестно нещо в тази „свобода“ да се е променило съществено през ХIХ в. и следователно пак може да се пред-
полага, че използването на Стематографията е свързано първо със зографите и чак след това с монасите, 
които евентуално може да са осмислили значението ѝ. Но трябва да се припомни, че образите на светците 
от Стематографията са само малка част от програмата на най-западния дял на наоса, която е замислена от 
монашеския кръг за собствените му нужди и за тези на миряните така, както е направено това в целия храм. 
Това провокира мисълта, че на монасите е била пределно добре позната Стематографията не само като 
образен модел, но преди всичко като верско-политическа доктрина и те не са имали нужда от подтика на 
зографите, за да я приложат в случая. Затова на манастирското братство трябва да се припише използването 
на Стематографията, сред чиито най-образовани и духовно просветени членове трябва и да се търсят със-
тавителите на стенописната програма в главната църква на манастира.

Още един довод в тази посока е, че образите на южнославянските светци, пропагандиращи панславизма, 
всъщност са част от цялостния идеен замисъл на стенописната програма в Повечерието, който предполага 
пряко познаване и излагане на идеите на Карловачката митрополия. Те са представени в контекста на темата 
за защита на православието, разбирана като идея за християнска идентичност, заместваща етническата. 
Разглеждани в този смисъл, светците от сръбския кралски двор явно представляват ключът за изясняване 
на смисъла на програмата в Повечерието. Техните образи имат едновременно исторически смисъл и са 
идейно свързани с Богородица. Тя е най-често изтъквана като посредница за въздигането им и защитата 
на тяхната власт. Подобни примери съществуват в изобилие още от Средновековието. При това, те се 
обвързват и директно с Богородичния Акатист. Такава е например грамотата на крал Душан за църквата 
„Св. Богородица“ в Тетово (ок. 1343), когато кралят се обръща към Богородица с думи, заети от 12 икос на 
Богородичния Акатист2919.

Най-близкият пример, който може да се посочи като изразител на тези обединени идеи за защита на 
православието чрез Богородица, нейния Акатист и сръбския кралски двор, е притворът на Крушедол 
(1750–1751). Там е изразена същата верско-политическа идея на Карловачката митрополия, която срещаме 
„присвоена“ и в рилската църква. Тя се състои в поместването на светците от сръбския кралски двор в най-
долната зона на притвора, над които „бди“ Богородичната защита, представена чрез нейния Акатист2920. В 
светлината на този пример смисълът на програмата в рилското Повечерие става повече от ясен. Появата на 
южнославянски светци, и в частност на тези от сръбския кралски двор, се разбира като начин да се легитимира 
православното християнство. Свързването им с Богородица и нейния Акатист подчертава едновременно 
закрилата, която тя дава на православието, и я хвали заради това. Разполагането пък на всички тези теми 
в най-западната част на наоса се включва в традиционното апотропейно значение, което има началото на 
църковния храм в защита на вярата и на самата Църква2921.

2917 Иречек, К. Княжество България, 645; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 107.
2918 Миљковик-Пепек, П. Делото на зографите, 73.
2919 Воjводић, Д. Прилог познавању иконографиjе и култа свети Стефана у Византиjи и у Сербиjи. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. 
Граћа и студиjе. Београд, 1995, 559.
2920 Тимотиjевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у припрати манастира Крушедола, 109–125; Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ 
веку, 27.
2921 Патерсон-Шевченко, Н. Иконы в литургии, 39. 
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342. Богородица Знамение и Богородичен Акатист. Западен купол на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1842
343. Южна част на западния купол. Димитър Христов и Зафир. 1842
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344. Богородичен Акатист. Западна част на южната напречна арка. Димитър Христов и Зафир. 1842–1843
345. Христос яде мед и риба. Западна стена на югозападния сляп купол. Димитър Христов и Зафир. 1844
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346. Богородичен Акатист. Западна част на южната напречна арка. Димитър Христов и Зафир. 1842–1843
347. Христос се явява на учениците на Галилейската планина. Западна стена на северозападния сляп купол. Димитър Христов и Зафир. 1844
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348. Общ изглед на северната стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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349. Притча за силния и Притча за тесните врати. Северна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
350. Евангелски притчи. Северна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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351. Преподобни светци и евангелски притчи. Северна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
352. Притча за светилницата. Северна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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353. Общ изглед на южната стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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354. Притча за поканения на вечеря и Притча за крайъгълния камък. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
355. Евангелски притчи и светци от първия регистър. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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356. Общ поглед към югозападния ъгъл на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
357. Общ поглед към северозападната част на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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358. Южна част на западната стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844

359. Стенописи от западната стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
360. Св. царица Елена и св. царица Анна, наречена Анастасия. Странѝца на южния прозорец на западната стена на Повечерието. 
Димитър Христов и Зафир. 1844
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361. Успение Богородично и сцени от поствъзкресния цикъл на Христос. Западна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844

362. Св. Зосим причестява Мария Египетска. Странѝца на северния прозорец на западната стена. Димитър Христов и Зафир. 1844
363. Св. цар Давид Български и св. Стефан Първовенчани. Южна стена на Повечерието. Димитър Христов и Зафир. 1844
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6. Цикълът на Великите празници

Една от съществените особености на стенописната програма в наоса е свързана с илюстрирането на най-
важните събития от християнската история, празнувани в църквата като Велики празници. Те са дванадесет 
на брой, а присъствието им в стенописта е свързано буквално с всеки храм2922. Проблемът в случая с рилската 
църква се състои в разпадането на този цикъл и включването на сцените от него в другите стенописни теми. 
Така повечето от Великите празници „придружават“ излагането на евангелския разказ, като само малка част 
от тях могат да се тълкуват и като „акценти“ в него. За обяснението на този факт е необходимо да се погледне 
назад в историята, още в началото на оформянето на цикъла. 

Цикълът, който илюстрира най-важните събития от живота на Христос и Богородица, се формира рано, а в 
стенописите е вече ясно отделен в началото на ХІV в.2923 Съществува обаче неяснота при идентифицирането 
на Великите празници в монументалната живопис, тъй като по принцип те не са формирани като компактна 
група, а кристализират с развитието на богословската мисъл и ритуалната практика. Според познатите пис-
мени извори има известни разлики в избора на събитията, които трябва да се включат в състава на Великите 
празници2924. В резултат на това никога не е могло да се определи точно кои дванадесет празника трябва да 
влязат в стенописния цикъл2925 и той традиционно не спазва някакъв абсолютно определен състав. Често в 
живописта не достига и до бройката дванадесет2926. Въпреки че няма текст, в който празниците да надхвърлят 
този брой, запазените примери сочат, че в стенописите той също не се възприема и цикълът се удължава с 
още няколко сцени, които могат да бъдат всеки път различни2927. Затова на практика е невъзможно чрез сте-
нописите да се прецизира съставът на цикъла, както и да се уточни принципно броят на сцените, включени в 
него. За да бъде разпознат в храма, е нужно преди всичко той да бъде отграничен в стенописната програма. 
Докато в богослужебните книги подобно отграничаване е задължително, историята на изобразяване на цикъ-
ла показва, че този белег дава възможност за идентифициране на сцените, които трябва да се разбират като 
Велики празници предимно в по-ранните времена. 

Независимо от състава на цикъла, в класическата византийска епоха той се е разполагал традиционно 
над цикъла на Страстите и Чудесата Христови, отразявайки различното ритуално значение на събитията 
от евангелската история. Според това значение цикълът на Великите празници е на най-високо сакрално 
ниво сред ритуалните събития в календара и затова се изобразява в най-горните части на стените или в 
по-усложнени архитектурни пространства – по сводовете и полетата на тимпаните на целия храм2928. Но 
дори и в ранните византийски паметници, цикълът много рядко се обособява като отделен в стенописната 
програма2929. Често неговите сцени се изобразяват разпокъсано из целия храм, а конкретният му състав е 
различен и винаги зависи от времето на създаване на паметника, идейния замисъл на стенописната програ-
ма, подчертаването на един или друг богословски смисъл и вероятно от богослужебното значение на всеки 
празник. В резултат от това изследователите на цикъла посочват като част от него най-разнообразни сюжети, 
които, ако бъдат събрани на едно място, ще съставят напълно нов цикъл от близо 20 сцени, невинаги обосно-
ван от богослужебна гледна точка2930.
2922 За цикъла вж. Kitzinger, Е. Reflections, 51–73; Петковић, С. Манастир Света Троjица, 59–60; Тодић, Б. Грачаница, 183–186; Lafontaine-
Dosogne, J. L'évolution, 192; Restle, М. Dodekaortion, 1207–1214; Lucchesi-Palli, Е. Festbildzyklus, 26–31; Бабић, Г. Краљева црква, 135–167; Babić, 
G. Quelques observations, 163–178; Марковић, M. Циклус Великих празника, 106–120; Тимотиjевић, M. Иконографиjа Великих празника, 95–133.
2923 Марковић, М. Циклус Великих празника, 107.
2924 За това вж. Тафт, Р. Теология на литургията. С., 1992; Скабалланович, М. Толковый типикон.
2925 Кitzinger, Е. Refleсtions, 51–52; Скабалланович, М. Толковый типикон, 214.
2926 Петковић, С. Зидно сликарство, 69.
2927 Kitzinger, Е. Reflections, 53.
2928 Тодић, Б. Грачаница, 185.
2929 Смята се, че например църквите, изписани при крал Милутин, съдържат такава отделна група. Вж. Тодић, Б. Српско сликарство у доба краља 
Милутина.
2930 Примерите за това са много. Например „Ангел Господен показва празния гроб на жените мироносици“ е една от темите, която често се тъл-
кува като част от Великите празници и даже се смята за особеност на поствизантийските цикли на Великите празници. Вж. например Шево, 
Л. Манастир Ломница, 152. Тя обаче може да се разглежда като такава единствено в случаите, когато в храма не са изобразени Слизане в Ада 
или Възкръсващият Христос от гроба, защото е най-ранният иконографски вариант за илюстриране на Възкресението на Христос, което се изо-
бразява и чрез горните два варианта. Петковић, С. Зидно сликарство, 69. И докато те могат да присъстват заедно, тъй като нямат друг смисъл в 
евангелието, освен като изображения на Възкресението, то Жените мироносици имат и друга основа в евангелието, където са част от разказа за 
намирането на празния гроб на Христос. Затова във всички случаи, когато присъства заедно със Слизане в Ада или Възкръсване от гроба, сцената 
с жените мироносици би трябвало да се тълкува като събитие, което равноправно спада към цикъла на поствъзкресните явявания на Христос 
или страданията му, а може и в друг контекст, но не и като Велик празник. За това вж. и Петковић, С. Манастир Света Троjица, 59–60; Пеjић, 
С. Манастир Пустиња, 110.



363

По времето на Палеолозите цикълът на Великите празници се разработва иконографски до такава степен, 
че в по-късните времена, единствената по-съществена възможност за изменения в него се свързва с промяна-
та в концепцията за разполагане на темите от Христовия живот в храма2931. През поствизантийския период се 
засилва тенденцията към по-голяма наративност на евангелския разказ, към повествователност в смисъл на 
„историзиране“, което се постига чрез подчиняване на разказа на хронологията, а не толкова на сакралната 
стойност на Христовите цикли. Това обаче не означава, че Великите празници като цяло губят местата си и 
се разместват напълно, тъй като голяма част от тях имат от много по-ранно време стабилни места в храма, 
които рядко се изменят. Като резултат от това празниците все пак спазват своето място в храма – най-горе 
по стените, но основно през ХVІ–ХVІІ в. се смесват със сцени от Страстния цикъл или Чудесата Христо-
ви, а това важи дори и за някои примери от големите манастирски църкви2932. Този процес по нашите земи 
е завършен вече към края на ХVI в., а през ХVII и началото на ХVIII в. става типичен за разполагането на 
циклите2933. Той се превръща в система на изобразяване, която свежда отделните цикли до един цялостен 
разказ за живота на Христос и поставя все повече акцента в програмата върху неговата смърт и Възкресение. 
Точно така е развита тази тема и в Полунощницата на рилската църква, където е представена като център на 
християнската мисъл, която даже е и предмет на сложно богословско и богослужебно съпоставяне, изразено 
в стенописта.

От друга страна обаче, поствизантийската традиция на смесване на Христовите цикли вече е видоизмене-
на в рилския католикон. Тук сцените от Великите празници запазват като цяло разполагането си в най-гор-
ните зони на храма, макар и с някои изключения. Тяхното местоположение, както и в предходните векове, 
отново е свързано с излагането на евангелската история за живота на Христос, но тук те не са отделени като 
цикъл, нито са смесени с останалите цикли, участващи в разказа, а фактически стават част от тях, защото 
в рилската църква са изцяло възстановени цикълът, илюстриращ Чудесата и Деянията на Христос, както и 
този, изобразяващ неговите Страсти. Те са разположени не от горе надолу във вертикална йерархия, а от из-
ток на запад по богослужебни пространства и в тази последователност съставят евангелския разказ, завърш-
ващ в най-западната част на наоса. 

Тази съществена особеност в изобразяването на Великите празници в рилския католикон се дължи и на 
характера на цикъла, който не е съставен от последователни събития от живота на Христос или Богородица, 
а изтъква най-важните моменти от тях. Затова, когато в рилската църква се възстановяват циклите, посветени 
на Христос, цикълът на Великите празници, който не е хронологично последователен като група, не се обо-
собява отново, а се разпада окончателно, и сцените, които обикновено са част от него, заемат хронологични-
те си места в евангелския разказ, като по този начин изпадат в подчинена роля. В резултат на това възникват 
и такива примери като разполагането на Преображение Христово в най-долния ред, непосредствено над 
фриза с правите светци на южната стена, където сцената недвусмислено се разбира преди всичко като едно 
от Чудесата на Христос. 

Разбира се, има и други примери, подкрепящи това твърдение. Най-показателният сред тях е разполагането 
в олтара на няколко сцени, които трябва да бъдат част от цикъла на Великите празници. В абсидата са 
изобразени Възкресение Христово във вариант на излизане от гроба, Слизане в Ада и Възнесение, а на стената 
над нишата на дяконикона е Петдесетница. В появата на тези сцени в олтара, където са част от догматичната 
и евхаристийната тематика, няма нищо особено, освен това, че всички те се повтарят още веднъж и в наоса на 
църквата, където вече са част от евангелския разказ. Няма паметник, в който да съществува подобно повтаряне 
на сцени от един цикъл в отделните пространства на храма и в същото време да е съхранен единният смисъл 
на този цикъл. Съвсем друг е въпросът, че това повторение в рилската църква има своето значение и сочи 
обособяването на олтара и наоса като пространства със самостоятелни стенописни програми.

Втори важен пример за разпадането на цикъла на Великите празници е разполагането на празничните 
сцени в наоса така, че в тяхното подреждане да не може да се намери последователност, която да ги обедини 
като цикъл. Те са разпределени в цялото пространство, като най-много сцени, които в традицията на изобра-
зяване са били част от цикъла на Великите празници, са поместени в южната певница. Там те започват още 
от източната стена над иконостаса, където традиционно от север и юг е поделеното на две Благовещение, 

2931 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 67.
2932 Петковић, С. Зидно сликарство, 67, 72, 91.
2933 Пенкова, Б. Българската стенопис през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ век (ръкопис). 19–20.
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което бележи началото на процеса на Въплъщението и защитава Богородичното зачатие2934 (гр. схема ІІ, 31, 
75). В люнета на певницата е изобразено Рождество Христово, илюстриращо самото Боговъплъщение2935 (гр. 
схема ІІ, 64). Под него е Кръщение, което и в този случай традиционно е групирало около себе си сцени от 
живота на Йоан Предтеча2936 и същевременно поставя началото на общественото служение на Христос (гр. 
схема ІІ, 77). В сводовата арка над певницата са поместени Сретение2937 и Обрязване2938 обаче несъмнено 
като част от цикъла, посветен на детството на Христос (гр. схема ІІ, 65, 69). Въпреки че тези две сцени още 
от ХII в. са включени в състава на Великите празници2939, причината за тяхното отделяне в случая е може би 
и фактът, че колкото и да е странно поне за Сретение, то например в „Богослужебния устав“ от ХІХ в. те вече 
са отпаднали от този състав2940. В най-долната зона на певницата непосредствено над фриза със светци воини 
са разположени и две Богородични сцени, които също се тълкуват като Велики празници. Това са Рождество 
Богородично и Въведение в храма2941, които в рилската църква всъщност са част от съкратения житиен цикъл 
на Богородица, разположен в двете певници (гр. схема ІІ, 85, 89). Същият хронологично-евангелски прин-
цип обслужват и сцените от Великите празници, разположени в средната част на храма. Там към Страстите 
Христови са включени Възкресение на Лазар, Влизане в Йерусалим, Разпятие, Слизане в Ада и Възкресе-
ние от гроба. Първите две са в полусвода над параклиса „Св. Йоан Рилски“, където бележат началото на 
Страстния цикъл (гр. схема ІV, 27–28). Изобразено в този контекст, Възкресението на Лазар потвърждава 
възможността и действителността на общото Възкресение. В богослужебните песнопения то се явява или 
негов прообраз, или прообраз на тридневното възкресение на Христос2942. Освен това сцената се свързва и 
с есхатологичната тематика на Полунощницата. Тя показва божествената сила на Христос, демонстрирана 
преди страданието и смъртта му, което уверява вярващите в истинноста на Възкресението на всички мърт-
ви2943. Входът в Йерусалим също е свързан със Страстния цикъл, тъй като изобразява шествието на Господа 
за принасянето му в жертва за греховете на света2944. Над тези две сцени е Възкресение Христово, а отдолу 
– вляво и вдясно – са Слизане в Ада и Жените мироносици на празния гроб, означено като “АΝΑΣΤΑΣΙΣ” 
(гр. схема ІV, 30–32). Това сигниране на сцената обаче не бива да се разбира като указание, че тя трябва да 
се тълкува в смисъла ѝ на Велик празник, а е свързано с нейното приобщаване към цикъла на Страстите и 
разполагането ѝ в Полунощницата, защото темата има връзка с учредяването и смисъла на полунощната 
служба, при която човек насочва сърцето си към Създателя и Промислителя, за да му благодари, задето го е 
въздигнал от сянката на смъртта2945. За подобно приобщаване на сцената в случая говори и повторното ѝ изо-
бразяване в Повечерието вече под обичайното ѝ име и в контекста на цикъла на поствъзкресните явявания на 
Христос. Към тази част от цикъла на Страстите, която е разположена в напречната сводова арка, е включено 
и Разпятие, заемащо хронологичното си място в разказа (гр. схема ІV, 18). Присъединяването на сцената 
към цикъла на Страстите не е необичайно, тъй като тя се съотнася към тях и като евангелско събитие, и като 
литургична основа2946. В най-западната част на наоса са намерили място Петдесетница – разположена на се-
верната стена като част от темата за събитията, илюстриращи последните дни от живота на Христос2947 (гр. 
схема VІ, 82), и Успение Богородично – традиционно поместено на западната стена над входа в църквата2948 
(гр. схема VІ, 65). Единствената празнична сцена, която рязко нарушава евангелския разказ е Възнесение 

2934 За сцената вж. Покровский, Н. Евангелие, 16, 89–130; Марковић, М. Циклус Великих празника, 107, бел. 4, с литература.
2935 Покровский, Н. Евангелие, 138–190; Millet, G. Recherches, 93–169; Марковић, М. Циклус Великих празника, 108, бел. 9, с литература.
2936 Тодић, Б. Грачаница, 252; Покровский, Н. Евангелие, 251–284; Millet, G. Recherches, 186–210; Марковић, М. Циклус Великих празника, 109, 
бел. 16, с литература.
2937 За темата вж. Maguire, H. The Iconography of Symeon with the Christ Child, 261–269; Марковић, М. Циклус Великих празника, 108–109, бел. 12.
2938 Покровский, Н. Евангелие, 191–204.
2939 В група миниатюри от псалтирен ръкопис. Вж. Кitzinger, Е. Reflections, 62.
2940 Никольский, К. Пособие, 518.
2941 За тях вж. Babić, G. Sur l'iconograhie de la composition „Nativite de la Vierge“. – ЗРВИ, 7 (1961), 169–175; Grozdanov, C. Sur la composition de 
la présentation de la Vierge au temple dans le peinture byzantine a la fin du XIII et vers 1300. – Зограф, 26 (1999); Lafontaine-Dosogne, J. Iconographie 
de l'enfance de la Vierge, 89–121.
2942 Покровский, Н. Евангелие, 339–346. За иконографията вж. Марковић, М. Циклус Великих празника, 110, бел. 23, с литература.
2943 Никольский, К. Пособие, 98.
2944 Пак там, 599; Покровский, Н. Евангелие, 347–352; Millet, G. Recherches, 206–268; Марковић, М. Циклус Великих празника, 110.
2945 Чифлянов, Б. Литургика, 166. Вж. и Kartsonis, А. Anastasis, The Making of an Image; Покровский, Н. Евангелие, 482–519; Радовановић, J. Jе-
динствене представе Васкресења Христовог, 34–47; Марковић, M. Циклус Великих празника, 112–117.
2946 Thoby, Р. Le Crucifix des origines au concile de Trente. Nantes, 1959, 79–80; Покровский, Н. Евангелие, 401–476; Millet, G. Recherches, 396–460; 
Марковић, М. Циклус Великих празника, 111–112.
2947 Покровский, Н. Евангелие, 538–554; Грабар, А. Иконографическая схема Пятидесетници. – Seminarium Kondakovianum, II, Praha, 1928, 
223–237; Марковић, М. Циклус Великих празника, 119, с литература.
2948 Wratislaw-Mitrovic, L., N. Okunev. La dormition de la Sainte Vierge, 134–173.
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Христово, разположено в зенита на северната певница (гр. схема ІІ, 29). То е поместено там преди всичко 
във връзка с темата за Въплъщението, но същевременно трябва да се разбира и като най-великото от всички 
Христови чудеса, сред които е и разположено2949.

Изглежда, в рилската църква съществува и още една закономерност, свързана със сцените, илюстриращи 
събитията, познати като Велики празници. Тя се отнася до мащаба на всяка отделна композиция, който явно 
нараства в съответствие с по-разширеното значение, което се отдава на някои от тези сцени. Така например 
сигурен признак за разбирането на събитията само като част от евангелския разказ са всички сцени от 
Великите празници, които не само са дадени на хронологичните си места, но и закономерно са с еднаква 
големина на съседните им, без да имат отличителни белези. Някои сцени обаче са несравнимо по-големи 
от останалите и именно те са разположени в по-високите части на храма. Тук най-характерен пример се 
явява разполагането на мащабните композиции Рождество Христово и Възнесение в люнетите на южната 
и северната певница, което недвусмислено сочи, че те носят по-дълбок теологичен смисъл и са съотнесени 
една спрямо друга на принципа на антитезата. 

7. Антитези в стенописната програма на наоса

Рилският католикон принадлежи към типа на обществените манастирски църкви, изключително харак-
терни за периода на Българското възраждане2950. Повечето от тях са строени не само с монашески средства, 
но и с помощта на високопоставени и заможни за времето си светски личности. Затова се смяташе, че сте-
нописите в този тип църкви са представителни за естетическите вкусове на тогавашното светско общество 
и дълго време тази част от облика на рилската църква беше популяризирана като най-важна в изкуствовед-
ската литература2951. Днес обаче вече не може да се пропуска фактът, че, на първо място, рилската църква е 
манастирски католикон, който съдържа не само характерни за монашеските общности стенописни теми и 
цикли, но закономерно представя и тяхното усложнено догматично тълкуване. Присъствието на подобни 
богословски смисли трябва да се свърже с влиянието на манастирското братство при съставянето на стено-
писната програма. А подобно влияние неизбежно пък отпраща към средновековното разбиране за избор и 
съдържание на тематичния кръг на стенописните програми в храмовете и свидетелства, че прокламираната 
в миналото всеобща секуларизация на религията през Българското възраждане, ако не е мит, създаден от сте-
реотипа на тогавашното мислене, има поне едно, но много ярко изключение в лицето на рилския католикон. 
Два примера от неговата стенописна програма потвърждават този възглед.

Още архитектурното решение на храма води до появата на няколко точки в неговия интериор, които се 
оказват много важни за вертикалната йерархия на стенописите. Това са люнетите на двете певници и стените 
непосредствено над двата параклиса в средата на църквата. Тези пространства са разположени симетрично 
от юг и север, като образуват фактически най-високите стенни плоскости в източния дял на храма, в които 
могат да бъдат изписани сцени една срещу друга. Там са поместени две тематични двойки, във всяка от които 
на принципа на антитезата е осъществена смислова връзка между отделните сцени. Така в рилската църква 
се появяват две основни антитези – между „Рождество Христово“ и „Възнесение Христово“, разположени 
в най-високите точки на южната и северната певница, и между „Възкресение“ и „Оплакване на Христос“, 
разположени съответно на юг и север над полусводовете на страничните параклиси в средата на църквата.

Присъствието на стенописни антитези в църковното пространство изобщо не е характерен белег за въз-
рожденската стенопис. Затова е нужно да се проучи накратко историята на тяхното прилагане в стенописта.

Още от най-древно време отците на църквата свободно са използвали антитезата, за да изразят 
парадоксалната природа на Христовата инкарнация и спасително дело. С такава цел тя е била често 
употребявана и особено популярна като фигура на речта. Например през IV в. Григорий Назиански в края на 
своята трета теологична реч, насочена пряко срещу еретика Евномий, посочва редица антитези, за да изрази 
по-добре своите мисли за Христос. Сред огромния брой антитези, с които си служи Григорий, той определя 
Христовата смърт и Възкресение така – „Той умира, но дава живот и чрез смъртта разрушава смъртта“2952.

2949 Покровский, Н. Евангелие, 520–537. За иконографията на сцената вж. Марковић, М. Циклус Великих празника, 118, бел. 87, с литература.
2950 Миятев, К. Декоративната система на българската стенопис, 135–149.
2951 Вж. например Мавродинов, Н. Изкуството; Цончева, М. Българско възрожденско изкуство.
2952 Maguire, H. Art and Eloquence in Byzantium. Princeton, New Jersey, 1981, 53.
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Постоянното повтаряне на антитезите в хомилиите и литургията на византийската църква се е отразявало 
още тогава в стенописите и най-вече върху тяхното подреждане в църквите2953. Смисълът на така използвани-
те антитези пък се е определял от значението им в литературата. По принцип те са два вида. Първият се ос-
новава на простото противопоставяне като опозиция на контрастни теми, например светло-тъмно, а вторият 
вид е по-сложен. При него се свързват понятия с противоположно съдържание чрез сходни по състав думи, 
или в изобразителното изкуство – с визуални аналози, например Рождеството на Христос и Рождеството на 
Предтеча. Принципът на разпределяне на така описаните антитези в пространството на храма не става по 
един-единствен начин, когато те са визуализирани и са част от стенописната програма. Познати са доста раз-
нообразни примери, при които сцените се разполагат една до друга или от двете страни, като лице и гръб на 
една и съща стена, та дори и една в друга. Но класическият начин на разполагане се придържа към принципа 
на контраста – изобразяване на сцените една срещу друга в симетрични пространства2954, както е и в рилския 
католикон. Примерите за такова контрастно разполагане, и то на антитези от първия вид, които посочва Х. 
Макгуайър, са доста отдалечени във времето и не са подходящи за сравнения с антитезите в рилската главна 
църква. Те се обвързват или с надписи, или с частни и по-маловажни теми.

7.1. „Рождество Христово“ – „Възнесение Христово“ 
 
Сцените, съставящи тази антитеза, са разположени в люнетите на двете певници непосредствено след 

иконостаса, като Рождество Христово е в южната певница, а Възнесение – в северната и следва иконографската 
схема, позната от сръбските и украински примери (гр. схема ІІ, 29, 64). Смисълът на антитезата може да 
бъде подразделен на три нива. Първото отразява нейното значение в контекста на евангелския разказ, развит 
по стените на храма, второто е свързано с ритуалите, извършвани в богослужебното пространство, където 
са изобразени, т.е. изтъква литургичния смисъл на антитезата, и третото засяга религиозно-догматичните 
схващания, които се съдържат в темата за Боговъплъщението, развита в стенописната програма, заобикаляща 
антитезисните сцени. 

На първото ниво антитезата между двете сцени трябва да бъде разбирана съвсем просто. С Рождеството 
започва земната история на Христос, а с Възнесението тя завършва. Това е най-популярният, ясен и достъ-
пен антитезисен смисъл между двете теми, базиращ се на евангелския разказ, в който тези събития поставят 
началото и края на присъствието на Христос на земята. Тази връзка обаче не излиза извън наративността 
на стенописната програма и не може да бъде достатъчен повод за прилагането на образната антитеза между 
сцените в рилските певници. Затова е нужно да се види второто смислово ниво на антитезата, което отразява 
литургичния ѝ смисъл.

Идеята за Въплъщението е свързана с причастието, извършвано пред олтара, а следователно и антитезата 
е свързана с литургията и движенията при нея. Макар и не така съществено, както в олтара, Въплъщението 
се възпроизвежда символично и под най-източния купол на наоса пред иконостаса, където свещеникът, по-
добно на Бог Слово, проповядва и поучава от солея по време на литургията2955. Във връзка с това в източния 
купол на рилската църква е разположена Небесната литургия, която на практика прокарва литургичния кон-
текст на антитезата между Рождество и Възнесение. Небесната литургия съдържа всички елементи на зем-
ната, като единствената разлика е, че участниците в нея са ангели. Затова тя антиципира земната литургия, 
а единството между двете се установява като връзка между Христовото рождение и Възнесението му2956. В 
литургията Рождество и Възнесение отразяват символичното начало и край на Великия вход. Според Симе-
он Солунски излизането и влизането в олтара при Великия вход означава, че с тези два акта свещеникът, т.е. 
Христос, е осветил и възвисил човешката плът и човека изобщо, т.е. той се е родил при първото и възнесъл за 
второто2957. Така сцените придобиват литургичен смисъл, който ги обединява в антитеза, целяща да изтъкне 
характера на личността, извършила акта на Възкресението, който се изразява в Догмата за Въплъщението. 
По този начин антитезата добива и евхаристиен подтекст. Рождението има паралел в евхаристията, където 

2953 Пак там, 55.
2954 Пак там, 56–58.
2955 Krautheimer, R. Early Christian, 76.
2956 Bornert, R. Les commentaires, 177.
2957 Вениамин. Новая Скрижаль, 103.
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364. Рождество Христово. Южна певница. Захарий Зограф. 1842
365. Възнесение Христово. Северна певница. Димитър Христов и Зафир. 1842
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претворяването на даровете в мистичното тяло и кръв на Христос се разбира като претворяването на Гос-
пода, а смисълът на Възнесение е Христовата жертва, която мистично е обожествила човешката природа, 
защото Христос се възнася, след като е дал безсмъртност2958.

Антитезата Рождество – Възнесение може да се проследи и в богослужебните канони, изпълнявани на 
празниците, най-вече в антифоните, което отпраща към смисъла на разполагането им в певниците. Антифонното 
пеене е обвързано с певниците като богослужебни пространства, които са запазили своята функционална 
роля в многолюдната монашеска среда, както показва дългата история на светогорските манастири2959. Освен 
това конхите имат и добра акустика, която също е пряко свързана както с изпълнението на литургията, така 
и с антифонното пеене. То е въведено още във II в. от Игнатий Богоносец, видял откровение, в което анге-
ли, разделени на два хора (певници), възпявали славата Божия. По подражание на това Игнатий въвежда в 
църквата пеене на два хора2960, което днес може да се види в богослужебните канони2961. Това са празнични 
песнопения, изпълнявани на литургиите в деня на самия празник. При утрената на празника Рождество се 
чете ангелска песен за рождението на Христос2962, а богослужебните канони разкриват важността и вътреш-
ното значение на празнуваното събитие. В тях най-често се има предвид песента на Авакум, предсказваща 
Въплъщението, в която, между другото, се казва, че „Бог от юг ще дойде“2963. Принципното значение на това 
предсказание е залегнало в основата на разполагането на сцената в източноправославните храмове като пър-
ва от юг, от което рилският случай не прави изключение. 

На празника Възнесение се слави фактът, че то се извършва в плът, която е приета при Въплъщението, 
а то е станало при Рождеството на Христос. Идеята на тази прослава е да покаже, че Възнесението прави 
плътта способна да се възнесе дори над небесните сили и да седне отдясно на Отец2964. Тук може да се съзре 
и едно по-сложно теологично отношение на антитезите, което се изразява в прилагането им към основната 
християнска антиномична идея за отношението между трансцендентност и иманентност като отношение 
между Рождество и Възнесение. В този смисъл антитезата Рождество – Възнесение е антитеза между небето 
и земята, а смисълът на обвързването им е да разтълкува същността на изкупителната жертва и акта на Спа-
2958 Lane, B. G. The Altar and the Altarpiece. New York, 1984, 50–60.
2959 Кораћ, В. Црква Краља Милутина, 145.
2960 Обьяснение литургии, 31.
2961 Ловягин, Е. Богослужебные каноны, 4.
2962 Никольский, К. Пособие, 270.
2963 Ловягин, Е. Богослужебные каноны, 3.
2964 Пак там, 75–76.

366. Възнесение Христово. Икона от ДХГ, Пловдив. Захарий Зограф. 1834
367. Възнесение Христово. Икона от манастира Беочин. Янко Халкозович. 1759
368. Възнесение Христово. Гравюра от Киево-Печерската лавра. 1804
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сението, т.е. да покаже как трансцендентът се „сваля“ на иманентно ниво. При раждането на Христос Бог 
се очовечава, т.е. сваля се трансцендентът, а при Възнесението, което символизира величието и славата на 
Христос, се реабилитира човешката природа, която се издига до небесата и сяда отдясно на Отец, т.е. издига 
се иманентът. 

Тук е моментът да се коментират така посочените антитези в контекста на появата им в рилската църква. 
Основната мисъл, която обединява Възнесение и Рождество като антитези, е целта им да покажат в крайна 
сметка, че Христос е истинският Божи син, единороден от Отец, истинският Бог, който спасява човечеството. 
На тази мисъл е подчинена и цялата програма на певниците в рилската църква. Но на нея е подчинена и една 
от най-популярните книги в манастира – Псалтирът на Ефрем Сирин. Този автор е изключително почитан в 
Рилския манастир. За влиянието на неговите произведения сред братството многократно свидетелства Нео-
фит Рилски, който се занимава и с тяхното издаване2965. Самият Неофит неведнъж привежда в своите съчи-
нения цитати от Ефрем Сирин, за да подкрепи силата на мислите си2966. Подобни позовавания на по-стари 
богослови, влезли в лоното на църквата, е нещо типично за по-късните автори не само на богословски съчи-
нения, но и на текстове от всякакъв характер. Позоваването на традицията има силата на доказателство, на 
потвърждаване на истинността на разсъжденията, които се излагат. В този контекст съчиненията на Ефрем 
Сирин са може би най-употребяваните текстове в манастира и се използват не само от Неофит Рилски. Затова 
може да се предполага, че Псалтирът на Ефрем Сирин, в който се говори за Богочовечеството на Спасителя 
е един от възможните подбудители за появата на подобни сложни антитезисни съотнасяния в стенописната 
програма на рилската църква. В Псалтира подробно и последователно се изброяват като доказателства за 
Въплъщението събитията от детството и общественото служение на Христос, които са залегнали в основата 
на програмата на Певницата, и се подчертава мисълта, че Христос е Бог и плът едновременно2967. Този факт, 
разбира се, не дава основание да се обясни само с него появата на образната антитеза между Рождество и 
Възнесение. Защото тя изразява основна теологична мисъл на християнството, която няма как да не е позна-
та на рилските монаси и от много други източници. По-любопитното е, че тя се появява през ХIХ в., когато 
подобен сложен маниер на изразяване е нетипичен за църковната стенопис. Но „антитезата“ като средство 
в литературата е добре позната в Рилския манастир. Например тя е използвана в редица от словата и поуче-
нията на х. Агапий2968. Затова начинът, по който са съпоставени сцените в рилската църква, както и смисълът 
на стенописната програма там, свидетелстват за цялостна концепция, за смисъл, който в никакъв случай не 
може да бъде случаен или резултат от традиционни разполагания на сцени при изобразяването на най-попу-
лярните и важни християнски догми. 

Какво дава основание да се мисли така. Обикновено Възнесението на Христос (Мар. 16:19; Лук. 24:51; 
Деян. 1:9–11; 2:33) се разполага в олтара на църквите2969. В символичната топография на храма изобразяване-
то на сцената се свързва с Горното място в олтара, разположено на изток от престола. То означава небесния 
престол, на който е седнал Господ след Възнесението и откъдето управлява църквата. По време на литурги-
ята на него отива архиереят заедно със свещеника, а по време на четенето на Апостола те сядат там, за да 
изобразят Възнесението и управлението на църквата от Христос2970. Във връзка с този смисъл например от 
църквата „Св. София“ в Охрид нататък Възнесението обикновено се разполага в свода на олтара. В рилската 
църква композицията е изобразена два пъти. Един път в най-горната зона на олтара, където заедно с още три 
празнични сцени с евхаристиен характер явно е във връзка с посочения смисъл. Втория път обаче сцената е 
изобразена в зенита на северната певница, където е отделена от последователността на евангелския разказ. 
Като най-голямото чудо, извършено от Христос, там тя е обкръжена от Деяния и Чудеса Христови и е съпос-
тавена срещуположно с неговото Рождение. 

И без да бъдат обстойно издирвани подобни паралели в стенописните програми на поствизантийската 
стенопис, могат да се посочат два примера, без да е съвсем сигурно обаче, че те имат подобен антитезисен 
смисъл като този в рилската църква. Първият е крайно отдалечен хронологично и териториално. Той е от 
ХIV в. в Русия, във Волотово, където Рождество и Възнесение са разположени в южния и северния люнет 

2965 Вж. Шишманов, И. Нови студии, 233–235 – за тази дейност на Неофит.
2966 Най-вече в описанието си на Рилския манастир. Например Неофит Рылец. Описание, 3–4.
2967 Псалтирь на Ефрем Сиринь. Москва, 1837, 89–91.
2968 Методиева, Л. Агапий Рылский, ХХХІХ.
2969 Вж. Покровский, Н. Евангелие, 439 – за развитието на сцената и за нейното място в храма.
2970 Обьяснение литургии, 8–9.
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369. Оплакване Христово (Надгробно ридание). Северна стена на Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
370. Възкресение Христово. Южна стена на Полунощницата. Захарий Зограф. 1844
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на напречния кораб в наоса на църквата2971. Сцените Рождество и Възнесение са разположени една срещу 
друга и в един много по-близък хронологично паметник – олтара на параклиса „Св. Архангели“ в Хилендар 
(1718)2972. Тези примери не могат да се тълкуват като доказателство, че антитезата Рождество – Възнесение е 
популярна и типична в църковната стенопис, но те поне свидетелстват, че тя не е непозната. Затова появата 
ѝ в главната църква на Рилския манастир през ХIХ в. не трябва да се разглежда като нововъведение, а като 
специфичен начин да се изразят в стенописите определени богословски и литургични смисли.

7.2. „Оплакване на Христос“ – „Възкресение Христово“
 
Втората антитеза в католикона е между сцените Възкресение и Оплакване. Те са разположени в полусво-

довете над страничните параклиси в средната част на наоса. Възкресение е изобразено в южния полусвод над 
параклиса „Св. Йоан Рилски“, а Оплакване – в северния, непосредствено над параклиса „Св. Никола“ (гр. 
схема VІ, 3, 32). Главната стенописна тема, развита в средата на храма, е изкупителната жертва на Христос, 
като антитезата Възкресение – Оплакване подчертава както догматичния, така и конкретния ритуален сми-
съл, заложен в богослужебните действия, които се извършват на Велика събота. За да се вникне в смисъла 
на съпоставянето между двете сцени, е нужно първо да се разгледат накратко иконографските им варианти. 

Възкресението на Христос, за вида на което няма конкретен разказ в евангелието (Мат. 28:1–7; Мар. 16:1–
6; Лук. 24:1–10; Йо. 20:1), е представено в триумфален вариант на излизането му от гроба с развято знаме в 
ръка, съобразно указанията на ерминията на Дионисий от Фурна. Това е най-късният вариант за илюстрира-
не на събитието със западен иконографски произход, който става популярен и влиза в обичайна употреба на 
Изток някъде от ХVII в. нататък2973. Напълно в духа на късната традиция сцената е изобразена като средищна 
композиция в рилската църква2974.

Оплакването на Христос обаче няма такъв статут. Тази сцена е продукт на химнографската и хомилетичната 
риторика2975, а появата ѝ в стенописите се дължи на византийското изкуство и първите наченки на идеята за 
театрализиране на сюжетите от религиозната история2976. Тя представя целуването на Христос от Богоро-
дица и последните прегръдки, описани в апокрифното Никодимово евангелие2977. Иконографският вариант, 
изобразен в рилската църква, е „Надгробно ридание“2978. Това е видоизменена форма на Оплакване, форми-
рана под влияние на деветата песен на ирмоса на канона на Велика събота „Не плачи за мен, майко“, която 
представя Христос в гроба, поддържан от Богородица2979. Този тип се среща често в атонските паметници от 
по-късните времена, например в католиконите на манастирите Каракал и Зограф2980, където схемата е доста 
сходна с рилската2981 и отговаря на апокрифните текстове, споменаващи Христос в гроба и всички, които го 
оплакват начело с Богородица2982. Като иконографски произход сцената се родее не само с ерминията на Ди-
онисий, но и с щампата Погребение/Оплакване Христово (1820), отпечатана от х. Исай във Виена2983. 

Разглеждана в контекста на тези иконографски варианти, антитезата Възкресение – Оплакване вече се 
изяснява по-добре. Тя е свързана не само с опозицията смърт – живот, чрез която се изтъква изкупителната 
жертва на Христос, но и подчертава конкретни нюанси в тази опозиция – скръбта заради смъртта на Хрис-

2971 Вздорнов, Г. Фрески церкви Успения на Волотовом поля близ Новгорода. Москва, 1989, 43. Авторът не коментира това съпоставяне, поради 
което не може да се каже със сигурност дали то има подобен смисъл.
2972 Медаковић, Д. Манастир Хилендар, 133.
2973 Подробно у Покровский, Н. Евангелие, 44–45; Шелмић, Л. Иконе манастира Бођана, 420–421.
2974 Тимотиjевић, М. Иконографиjа Великих празника, 114.
2975 За нея Belting, Н. Das Bild, 150–154; Maguire, H. The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art. – DOP, 31 (1977), 160–164.
2976 Петковић, С. Манастир Света Троjица, 62.
2977 Reau, L. Iconographie, 514.
2978 За различните варианти вж. Джурич, В. Византийскиe фрески, 14.
2979 Под това име в руската литература се означава сцената В гроба плътски, а на Запад се нарича Pieta. Покровский, Н. Евангелие, 390; Пеjић, 
С. Pieta у зидном сликарство ХVII века у Србиjи. – Лесковачки зборник, ХХХIII, 1993, 175–179. В рилския случай канонът на Велика събота 
е обвързан с Оплакване и няма нищо общо със сцената В гроба плътски, която се илюстрира обикновено в протезисната ниша в олтара, а със 
самата тема за погребението на Христос.
2980 Покровский, Н. Евангелие, 30.
2981 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, обр. 76.
2982 Текстовете са в Никодимовото евангелие и съчинението на Григорий Никомедийски от ХI в. Подробно у Кесић-Ристић, С. Циклус Христових 
страдања, 129.
2983 Щампата има два варианта, все от същата година. Захариев, В. Първото наше, 162. По нея е създаден и антиминс за манастира, пак от 1820 г.,  
осветен през 1858 г. Гошев, И. Антиминсът, 118; Планинска, Б. Щампарницата, 44, 46.
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тос и радостта от неговото победоносно възкресение. Този смисъл на антитезата е провокиран от самото 
богослужение, което се извършва на Велика събота. Тогава сред останалите служби се изпълнява и канонът 
на Велика събота. Този канон заема едно от най-важните места в съботната служба. Той е написан в първата 
половина на VIII в. от Козма Маюмски и допълнен около 150 години по-късно от монах Марко по заповед 
на Лъв VI (886–912)2984. В него могат да се намерят богослужебните основания за появата на антитезата в 
рилската църква. Те съставляват ирмоса на 9 песен на Богородичния канон и последващия я тропар, който е 
последен в канона на Велика събота. Текстовете създават диалог между Богородица и Христос, подобно на 
„диалога“, който се осъществява в стенописните сцени в рилската Полунощница, където над Възкресение 
е изобразен Христос във варианта Ecce Homo, а над „Надгробно ридание“ е Богородица Скърбяща. Самите 
текстове са следните. На ирмоса се пее текстът „не ридай меня мати, виждаща ме в гроба. Ще стана и ще се 
прославя...“ (Лук. 23:28)2985, който фактически съдържа в себе си смисъла на антитезата. В последващия тро-
пар Богородица се обръща към Христос с думите: „видях те бездиханен, и бях жестоко пронизана от меча на 
скръбта, но възкресни, за да се възвеличея“ (Лук. 1:48; 2:35), а отговорът на Христос е: „и ще възкръсна“2986.

Този диалог е не само достатъчно красноречив, но и напълно съответства на смисъла на разполагането 
на Възкресение и Оплакване като антитези в църквата заедно с образите на Христос и Богородица над тях. 
Той категорично подчертава и факта, че богослужебната практика и нейните значения са имали определящо 
място при съставянето на стенописната програма на католикона. Дори нещо повече. Антитезата Възкресение 
– Оплакване, подобно на тази между Рождество и Възнесение, е обвързана със стенописната тема, развита 
в прилежащия между двете сцени среден купол, където е изобразена Новозаветна Троица в тронен вариант. 
Тази връзка идва първо от смисъла на канона на Велика събота. Той отразява същността на доктрината за 
спасителната смърт на Христос и слизането му в ада. Доктрината се изразява във възгледа, че Христос само 
телесно е присъствал в гроба, докато душата му е била в ада, а божествената му природа е била на трона при 
Отец и Светия Дух2987. Така изглежда, че и тази мисъл е ясно изразена в рилската църква, защото Новозавет-
ната Троица, разположена в купола, е изобразена в характерния за късните времена тронен иконографски 
вариант, който илюстрира именно небесното седалище на Отец и Син и присъствието между тях на Светия 
Дух.

Втората богослужебна връзка между сцените идва от изпълняването на канона на Велика събота, който 
се пее или на утрената, или в самото начало на пасхалното бдение на полунощницата2988. Тази вариативност 
добре отразява настроенията на клира и миряните в този ден. Великата събота не е ден за оплакване, а за 
велика радост, затова във втората половина на деня всички се радват, или, с други думи, на вечернята, пред-
пасхалното бдение и полунощницата, се слави Възкресението. В първата половина на деня обаче всички 
скърбят и оплакват Христос, защото на нея се изпълнява утрената, която се свързва литургично с предния 
ден – Разпети петък, и с мисълта за Оплакване2989. Това противопоставяне на смисъла на службите, настро-
енията и двете половини на деня, отразява и смисъла на антитезата, в която Оплакване образно илюстрира 
първата, „скръбна“ половина на деня, а Възкресение втората – „радваща се“. 

И тази антитеза, подобно на първата, не може да бъде отнесена към традиционно противопоставяните 
теми, намиращи място в стенописните програми на християнския храм. Подобен пример, макар и в други 
иконографски варианти, се открива като украса на двете страни на обкова на едно четвероевангелие отпреди 
1370 г. от библиотеката на Зографския манастир. На него отпред е изобразено Слизане в Ада, а отзад – 
Полагане в гроба, които са по-старите иконографски варианти на Възкресение и Оплакване, но идентични 
по богослужебно значение с тях2990. Възможно е да съществуват и други подобни изобразителни примери, но 
по-важно е да се подчертае, че тази рилска антитеза противопоставя не само богословските теми за смъртта и 
възкресението на Христос, но и конкретните иконографски варианти – „Надгробно ридание“ и „Възкръсване 
от гроба“. Този избор не може да е случаен, тъй като отпраща към много конкретни богослужебни текстове, 
илюстрация на които би трябвало да е посочената стенописна антитеза.

2984 Марковић, М. Прилог проучавању утицаjа каноне Велике суботе на иконографиjу средњовековног сликарства. – В: Друга Jугославенска 
конференциjа византолога. Манастир Студеница. Београд, 1997, 2.
2985 Текстът в Осмогласник. Москва, 1858, 115–116.
2986 Ловягин, Е. Богослужебные каноны, 295–296.
2987 Ильин, А. Запечатанный гроб. Пасха нетления. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи. Paris, 1926, 73–87.
2988 Марковић, М. Прилог проучавању, 2.
2989 Ильин, А. Запечатанный гроб, 73–97.
2990 Успенский, П. Второе путешествiе, 148–149.
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VІІІ. СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА НА ВЪНШНАТА ГАЛЕРИЯ

1. Обща характеристика на пространството

Липсата на цялостно изследване, посветено на стенописната програма във външните галерии, както и 
оскъдно запазеният материал не дават възможност да се представи ясна концепция за тематичния кръг, кой-
то е бил в обращение в тази част на храма2991. Затова общият поглед върху развитието на иконографските 
програми в това пространство има нужда от предпазливост и уточнения. Все пак в процеса на изследване са 
се разкривали различни значения, които могат да носят стенописните теми в галериите. Историята познава 
много примери, при които сцените от фасадата изпълняват функцията на посредник към темите вътре в 
църквата2992, но не по-малко са и тези, в които е обратното – те са епилог на останалата част от стенописната 
декорация2993. Възможно е също програмата в галерията да не е свързана с тази вътре в храма. Най-често това 
зависи от времето на изписването ѝ, което може да е много преди или след вътрешността на църквата. И в 
двата случая, за които могат да се посочат множество примери, галерията е пространство с отделна концеп-
ция, а темите в нея по-често нямат пряка връзка с тези от вътрешността на църквата2994. 

Определяща роля за стенописната програма може да има и ритуалното значение на пространството. Из-
вестно е, че „нартиката“, като в случая под този термин разбираме външната част на храма, е била предназ-
начена за каещите се като място за молитва и покаяние2995. Във връзка с това там се изпълняват множество 
различни обреди2996, които също влияят върху стенописната програма2997. Тя може да носи и евхаристиен 
смисъл2998, да отразява някакви фунерарни функции2999 или да се концентрира върху есхатологична тема-
тика3000. Изглежда обаче, има най-много примери за стенописни програми, които се обясняват предимно в 
богословски контекст, тъй като в тях е надделял догматичният характер3001. 

Трябва да се има предвид също, че галерията не е задължителен елемент от храмовото пространство3002. 
Този факт не само е повлиял значително върху формирането и развитието на стенописна програма в нар-
тиката, но и обрича на неуспех опитите за неговото самостоятелното типологизиране извън контекста на 
общата храмова декорация. Оттук дори става още по-трудно да се посочи единна концепция на стенописите 
в галерията, защото и от тематична гледна точка стенописната програма на пространството се е съставяла 
по пътища, които водят отново до разбирането ѝ като „начало“ или „край“ на храма. Първата посока е била 
преместването на някои цикли и изображения от притвора в галерията. Това е свързано с разширяването на 
второстепенната тематика, особено по времето на Палеолозите, която намира място в галерията с цел да на-
сочва към главните цикли, т.е. като част от идеята, че темите там са предвестник на тези от вътрешността на 
храма. Но нартиката е мястото, което служи и за въвеждане на нови теми в стенописната програма3003. Заради 
това там, където има и външна галерия, и притвор, движението на темите е двупосочно, т.е. и притворът, и 
галерията съдържат притворни теми, които се смесват и могат да се появят както в едното, така и в другото 

2991 За програма на галериите вж. Grabar, А. L'origine des façades peintes des églises moldaves. – In: L’art de la fin, 903–910; Бабић, Г. Иконографски 
програм живописа у припратима цркава краља Милутина. – Във: Византиjска уметност почетком ХIV века. Београд, 1973, 105–126; Hadermann-
Misguich, L. Une longue tradition Byzantine. Lа décoration extérieure des églises. – Зограф, 7 (1977), 5–10; Gavrilović, Z. Divine Wisdom as Part of 
Byzantine Imperial Ideology. Research into the Artistic Interpretations of the Theme in Medieval Serbia. Narthex Programmes of Lesnovo and Sopoćani. 
– Зограф, 11 (1980), 44–53; Tomeković, S. Contribution à l’étude du programme du narthex des églises monastiques (ХI–première moitié du ХIII siècle). 
– Byzantion, LVIII (1988), 140–154; Bache, F. La fonction funéraire du narthex dans les églises byzantines du XIIe au XIVe siècle. – Histoire de l'art, t. 7, 
1989, 25–33; Орлова, М. Наружные росписи; Геров, Г. „Време“ и „история“ в стенописите  от галерията на църквата „Рождество Христово“ 
в Арбанаси. – ПИ, бр. 4, 1996, 3–14; Todić, B. L’influence de la liturgie sur la décoration peinte du narthex de Sopoćani. – ДИ, 1997, 43–58.
2992 Hadermann-Misguich, L. Une longue tradition Byzantine, 9–10.
2993 Војводић, Д. Зидно сликарство цркве Светог Ахилија, 104–105.
2994 Петковић С. Сликарство спољашње припрате Грачанице. – Във: Византијска уметност почетком ХІV века. Београд, 1973, 201–212.
2995 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 181.
2996 Чифлянов, Б. Литургика, 315–361.
2997 Бабић, Г. Иконографски програм, 124; Gavrilović, Z. Kingship and Baptism in the Iconography of Dećani and Lesnovo. – В: Дечани и византиjска 
уметност средине ХІV века. Београд, 1989, 297–306.
2998 Todić, В. L’influence de la liturgie, 43–58.
2999 Bache, F. La fonction funéraire, 25–33.
3000 Геров, Г. Фрески 1476 года в нартексе церкви Драгалевского монастыря. Тематическая программа и иконографические нововведения. – В: 
Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина ХV – начало ХVІ века. Москва, 2005, 65–75.
3001 Миљковик-Пепек, П. Велјуса, 192–196; Gavrilović, Z. Divine Wisdom, 44–53; Војводић, Д. Зидно сликарство цркве Светог Ахилија, 105.
3002 Геров, Г. „Време“ и „история“, 9.
3003 Бабић, Г. Иконографски програм, 116.
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пространство в зависимост от идейния замисъл на всяка програма. 
Отделно от това, не бива да се забравя, че спрямо останалата част на храма програмата на галерията се 

влияе най-често от историческите събития и контекста на конкретната епоха. Като последствие, програмата 
на всяка галерия може да се промени поради желание за актуализирането ѝ спрямо съвременната религиозна 
обстановка. Тази промяна може да се дължи и на архитектурно-строителни причини или нов статус на от-
делния църковен храм, а зависи силно и от регионалните особености, или, с други думи, се променя спрямо 
отношението център – периферия, което в исторически контекст също се оказва крайно непостоянен фактор. 
Най-често желанието за промяна води до преизписване на стенописите, което е особено характерно за гале-
риите и още веднъж затруднява формирането на представа за типичната стенописна програма на това прос-
транство3004. При това, не са малко случаите, в които не само изписването на галерията не съвпада по време с 
останалата част на храма, но и в нея съжителстват различни слоеве живопис, както е например в пристроена-
та през 1614 г. галерия на светогорския манастир Ивирон, където включените през 1795 г. последни псалми 
на Давид и Богородичният Акатист са съвместени с цикъл по Апокалипсиса, датиращ от преди 1744 г.3005

На този фон вече е важно да се каже, че все пак има някои теми, които не участват толкова активно в дви-
жението на цикли между пространствата и по-често запазват местата си, след като веднъж са ги определили. 
Те би трябвало да представляват основата, около която ще се развие спецификата на всяка програма в гале-
рията. Тези теми се определят поради честото им присъствие в галериите и могат да се смятат за типични 
в програмата на това пространство. Такива са Дърво Йесеево, Вселенските събори, Свише пророци, някои 
старозаветни цикли и сюжети, свързани с литургичната типология, Менолог, илюстрации на химнографски 
произведения и църковните обреди, а също есхатологични теми и ктиторски портрети3006. Обаче разноо-
бразният контекст, в който се появяват, свидетелства, че идейният замисъл на стенописите в нартиката на 
всеки отделен паметник е определящ за присъствието или неприсъствието на конкретни теми и цикли. Оттук 
единственият извод, който видимо се налага, е, че галерията представлява пространството в храма, чиято 
програма е най-обвързана със спецификата на всеки отделен паметник. 

От друга страна, за типологизирането на програмите пречи и още един фактор. Изглежда, вековната тра-
диция за украса на това иначе „произволно“ появяващо се пространство е много ясно указание, че дори в 
специфичните условия на отделните паметници то невинаги се схваща цялостно – като пространство с еди-
нен смисъл на стенописната програма. Нерядко програмата се поделя между отделните части на галерията, 
следвайки например архитектурното ѝ разчленение и създавайки отделни тематични групи, които винаги 
биха могли да се свържат от изследователите на богословско, ритуално или абстрактно-философско ниво, 
но които реално по-скоро изглеждат като самостоятелни сюжетно-тематични пространства, част от самата 
галерия. Например, както може да се говори за програма на входовете, така е възможно да се открояват и 
програми на всяка от двете, трите или повече части на галерията, ако тя е Г или П-образна, или пък е по-
усложена като архитектурно решение. Съвсем закономерно ефектът на подобно тематично раздробяване на 
програмата се забелязва в по-големите паметници, без да се влияе от тяхната хронология. Колкото по-голяма 
е галерията и колкото повече теми намират място в нея, толкова по-често не може да става въпрос за конкре-
тен общ идеен замисъл, прокаран във всички теми, съставящи програмата на цялото пространство, дори и 
то да е изписано едновременно. Подобно на различните части в наоса, и тези от галерията могат да добиват 
самостоятелен смисъл, при това, невинаги пряко съотносим с общата тематика на цялото пространство. 
Причината за това са две главни особености, които притежава нартиката. Първо, това е най-свободната тери-
тория в храма в теологично отношение заради граничния ѝ смисъл, който по своята същност е двупосочен – 
той може да е увод, но и епилог към тематиката на храма. Второ, защото често отделните части на нартиката 
са напълно отделени визуално, тъй като например гледащият северната страна на галерията няма представа 
какво е изобразено в южната ѝ част, а това дава принципна възможност там да се види и друг замисъл за 
стенописна програма, макар наглед да става въпрос за едно и също църковно пространство. Оттук може би 
идва и обяснението за многобройните трудности, които срещат изследователите в непрестанните си опити 
да обяснят цялостната концепция в галерията на всеки отделен паметник, съчетаваща понякога необвързани 
пряко сюжети. При тези опити неизбежно започват да се преплитат нарация, символика, догматика, дидакти-
ка, богослужебен смисъл и местни ритуални практики. На различни нива на обяснение тези понятия наисти-

3004 Орлова, М. Наружные росписи, 166.
3005 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 186–190.
3006 Бабић, Г. Иконографски програм, 112–125; Орлова, М. Наружные росписи, 87.



375

на могат непрекъснато да се съпоставят едно с друго, когато се разглеждат в контекст на по общи теми като 
Инкарнацията или Евхаристията, но на практика това са алюзии, които невинаги отговарят на принципа, в 
който всяка страна на галерията може да е замислена преди всичко като самостоятелна програма.

Точен пример за такова разбиране трябва да е рилската нартика. Макар и обединена по много показатели 
и съответстваща в много отношения на традицията, тази програма, изглежда, е съставена точно на три части 
– север, юг и запад, изписани последователно и от едни и същи зографи. Несъмнено това подразделяне има 
пряка връзка и с трите входа от галерията към храма, които позволяват достъп до него от всяка страна. Това 
предопределя пък възможността при влизането на вярващите в храма видима да остане само една страна, 
което логично води след себе си самостоятелна програма на тази страна и обяснява защо тук няма толкова 
голяма нужда от последователност в излагането на стенописна програма, която да се развива постъпателно в 
някаква посока, обхващайки цялата галерия. Тук може да се извлече и типологичен принцип за програмите 
на галериите, а именно, че те се влияят и от броя на входовете към църквата, които, ако са малко, могат да 
„принудят“ мирянина да обиколи галерията, а това, разбира се, ще води след себе си и стенописна програма, 
която да се „развива“ или „разгръща“ по този път.

Северната част на нартиката в рилския католикон е свързана предимно с есхатологичната тематика. Тук 
водещ компонент в програмата е Страшният съд, разположен в западната половина на стената, около който 
се развива и темата за Второто пришествие. Появата му тук, а не на западната фасада, намира обяснение в 
светогорската богослужебна практика от ХVІІІ в., според която редовен обред, изпълняван в тази част на 
храма, е раздаването на коливо3007. Явно тук се е раздавала храна на задушница, за което указва наличието 
на столове за сядане и приемане на коливото от северната страна в галерията, а това обичайно води след 
себе си и поместването на Страшния съд, който има дидактична функция в този контекст3008. Южната част 
на нартиката представя инкарнацията и защитава историята на православната вяра чрез последователното 
разполагане на Свише пророци, Дърво Йесеево и Вселенските събори в трите слепи купола на тази страна. 
Западната част пък отразява спецификата на местните ритуали. Там програмата е организирана преди всич-
ко във връзка с местния ритуал по изнасянето на чудотворната рилска икона, чиято стенописна реплика е 
изобразена на фасадата. Трите страни на галерията се свързват помежду си в две „възлови точки“3009, които 
в случая представляват северозападният и югозападният сляп купол на нартиката. Там са изписани съответ-
но Символът на вярата и Водосветният цикъл, които представляват ключовите акценти в обединяването на 
програмата на галерията. Водещите теми в стенописната програма са придружени от още сюжети, които ги 
допълват със смисли, придават им нюанси и осъществяват препратки на различно догматично, ритуално и, 
разбира се, на характерното за времето дидактично ниво. Всички те са обвързани и от задачата в галерията 
да се концентрира по-важният тематичен репертоар от околните църкви, прилежащи към манастира, за да 
бъде достъпен на едно място за поклонниците.

Поради спецификата в организацията на стенописната програма в рилската нартика, съществуващата тра-
диция в изписването на галериите може само да подпомогне разбирането на нейните функции и предназна-
чения, но не и да даде готови отговори, въпреки че можеше да се очаква нещо подобно, тъй като става въпрос 
за последния мащабен паметник, увенчаващ поне хронологично източноправославната традиция. Разбира 
се, той не може и да е откъснат от нея, а това личи най-вече в подбора и подреждането на стенописните теми. 
Както е обичайно, те се определят от архитектурната типология на пространството и са свързани преди всич-
ко с теологичното значение на тази част от храма и най-важните ритуални процесии, които е трябвало да се 
извършват там. Изборът на темите е обвързан и с тези на наоса, както и самата галерия е свързана с храма. 
В този смисъл откритата нартика в рилската църква се превръща в неделима част от целия храм и нейните 
стенописи са замислени първо като „теологичен увод“ в общата декорация. Заради това тук присъстват теми 
от началото на християнската история, теми, които въвеждат в нея като Дърво Йесеево, Свише пророци, 
Вселенските събори. От богословска гледна точка П-образната форма на галерията, която опасва тялото на 
църквата, „защитава“ сакралното пространство на „храма“ от това на външния свят. По това си значение тя 
напомня донякъде иконостаса, отграничаващ в храма земята от небето. Това означава, че в галерията ще се 
откриват и теми, които по някакъв начин трябва да отразяват тази посока на граничния смисъл, което не из-
ключва и възможността от пряко пренасяне на теми от иконостаса в галерията, какъвто пример може да бъде 

3007 Барский, В. Второе посещение Святой Афонской горы. Спб., 1887, 85, 96.
3008 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 47–48.
3009 Терминът у Геров, Г. „Време“ и „история“, 10.
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цикълът по Грехопадението, разположен във втория сляп купол на северната стена на нартиката. 
От друга страна, галерията също така е разбирана от рилските монаси и като пространство, което е из-

вън „рая“3010, и затова там присъстват традиционни есхатологични теми като Страшният съд, мъчения на 
грешниците, притчите за безплодната смоковница и богатият и бедният Лазар, към които са добавени по-
новите за монументалната живопис теми като Апокалипсис, Ходене на Богородица по мъките или Архангел 
Михаил вади душата на богатия. Взети заедно, те трябва да се тълкуват като последствие на това, което се 
е „случило“ вътре в храма. Фактически, те са в края на християнската история и заради това намират място 
в края на храмовото пространство. Развитието на тази тематика, макар и концентрирана в северната част на 
галерията, се прокрадва в програмите и на останалите ѝ части. Несъмнено нейното трайно присъствие е и 
в пряка връзка с многобройните гробове на монаси, разположени от север и юг на галерията, чиито имена в 
по-голямата си част личат и днес на плочите в двора. От надписите става ясно, че там са положени всички 
по-видни рилски игумени от ХІХ в.3011, начело с гроба на игумен Йосиф, който е в самата южна нартика. 
Подобно разполагане на гробове около църквата или в нартекса има дълга традиция във византийския и 
поствизантийския свят3012, а специално този на Йосиф съвсем точно съчетава двете практики – гробовете на 
ктиторите да се разполагат от юг в западната част на храма, а тези на монасите да са в нартиката3013, тъй като 
той е архимандрит и основен инициатор за появата на тази църква.

Така двупосочният характер на галерията е представен чрез двойствен характер на стенописната темати-
ка, за да може основната част от програмата да се явява едновременно символичен увод и епилог на хрис-
тиянството, защото засяга неща, които са били преди събитията от Новия завет, и неща, които ще се случат 
след края на света. На границата между сакралното и профанното, галерията остава извън есхатологичното 
време, а нейните теми са символични, защото отразяват вечното, това, което е било, и това, което ще бъде. 

Но стенописните теми в подобно пространство през ХІХ в. традиционно имат преди всичко превантивна 
функция. Обичайно те служат за предупреждение, а в рилската нартика тяхната нравоучителност е изведена 
и прозира в почти цялата тематика. Дидактиката на изображенията се потвърждава категорично и в много от 
изворите от периода. Например в едно свое слово, предназначено за четене пред поклонниците след праз-
ничната литургия в църквата, хаджи Агапий оприличава вътрешността на храма на рай, в който е разказана 
цялата история и подвиг на Христос, Богородица и светците, а галерията – като място, където може да се 
види съдбата на грешниците, наказанието на Содом и Гомор, страшната смърт на тайноядеца и Второто 
пришествие. Хаджи Агапий приканва поклонниците да „смислят митарствата, щото са описани“ в рилската 
нартика. Той казва: „Загледувайте се по церквата и питайте. Ще се научите кое е хубаво и кое е лошо и тогава 
ще се уплашите, и ще возлюбите Бога“3014. Тези думи, писани през 1855 г., са достатъчно красноречиви за 
предназначението на стенописите в нартиката и обясняват защо дидактичната тематика владее и обединява 
цялата програма на галерията. Тя обхваща различни нива в тълкуването на стенописите. Показана е чрез ди-
ректни нравоучителни сюжети като Ходене при врачката за цяр, в ясни опозиции като Смъртта на праведния 
и на тайноядеца или Праведно и Грешно изповядване и в есхатологичен план – чрез Притчата за богатия, 
който си строи житница, или Притчата за работниците на лозето, на която е отреден дори цял сляп купол в 
западната част на нартиката. Не е пропуснат и алегорично-поучителният смисъл, който носят старозаветни-
те сцени и персонажи, които също са използвани директно, като например Падането на Содом и Гомор, или 
метафорично, при това, със специална насоченост отделно към миряните и към местния монашески клир 
като Ной насажда лозе и Пророк Даниил в ямата с лъвовете. 

Що се отнася до старозаветните сцени, трябва да се припомни, че когато те са извън наоса, обикновено 
носят и мариологичен смисъл3015. В този контекст програмата на рилската галерия вече придобива завършен 
вид, тъй като появата на немалко старозаветни сцени би могло да се тълкува и като начин да се подчертае 
значението на Богородица, тъй като не бива да се забравя, че рилският католикон е посветен на нейното Рож-
дество. Освен патронната сцена, разположена над централния вход, тази тематика е застъпена и в северната 
нартика, където са поместени няколко от Чудесата на Богородица, описани от Агапий Ландос.
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3012 Bache, F. La fonction funéraire, 25–33; Сава Хиландарец. Историjа, 110; Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 221; ч. ІІ, отд. ІІ, 196; 
Успенский, П. Второе путешествiе, 77.
3013 Поповић, Д. Српски владарски гроб у средњем веку. Београд, 1992, 176.
3014 Методиева, A. Агапий Рылский, 135.
3015 Nersessian, S. Program and Iconography, 313.
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2. Значение на ритуала за стенописната програма. Изнасяне на чудотворната 
икона на Богородица и ритуалът на водосвета

 
 Сложният теологичен смисъл, който определя основната част от темите, присъстващи в нартиката, не би 

могъл да обхване тематичното разнообразие на пространството и в същото време да изрази богослужебните 
движения, които се извършват там. За да се изпълни тази задача, по принцип се намесва ритуалът. Ритуалът 
винаги е в тясна връзка със стенописните изображения и определя тяхното разполагане в храма. Тази зависи-
мост е особено характерна за стенописите в откритите галерии, които по правило се съобразяват още повече 
с ритуалните движения, отколкото стенописите от вътрешността на храма. Следователно за стенописите е 
важно точно какво ритуално движение ще се извършва в галерията. То се определя най-вече от местната ри-
туална практика и включва посоките на богослужението, местата през които ще мине то и крайната му цел, 
която най-често е близо до входовете или в ъглите, образувани от дъното на коридорите3016. Имайки предвид 
всичко това, е необходимо да се знае кой е най-важният местен ритуал, изпълняван в галерията на рилската 
църква, за да се види дали и как той се е отразил върху стенописната програма. За щастие, изворите са запа-
зили сведения, че такъв ритуал в манастира е изнасянето от храма в галерията на чудотворната Богородична 
икона реликвиар на Велик водосвет3017. 

2.1. Чудотворната икона

Самата икона е един от най-важните компоненти на култовата атмосфера в манастира3018. Произходът 
ѝ не е напълно уточнен3019. Според местна легенда, на която трудно може да се има доверие, тя е подарена 
от византийския император Мануил І Комнин (1143–1180), който при едно от идванията си в Средец, най-
вероятно това през 1173 г., получил болки в ръката и се излекувал, благодарение на миро, взето от мощите 
на св. Йоан Рилски, а в замяна дарил иконата3020. Тази легенда не може да намери основание дори когато се 
приема от изследователите, че споменаването на Богородица Осеновица в надписа от Хрельовата кула ви-
зира името и присъствието на чудотворната икона още през ХІV в. в манастира, което, между другото, също 
не е вярно3021. Неофит Рилски разказва и друга легенда за произхода на иконата, която може да се смята за 
по-достоверна. Според него тя е дар на манастира от царица Мара (Бранкович), жена на султан Мурад ІІ3022. 
Явно тази версия датира от преди ХІХ в., защото е записана и от Партений Павлович3023. Като се имат пред-
вид връзките на манастира със Сърбия по време на възобновяването му в средата на ХV в., фактът, че Мара 

3016 Геров, Г. „Време“ и „история“, 7–8, 10.
3017 Неофит Рылец. Описание, 98.
3018 Генова, Е. Култът към мощите, 33.
3019 Основно за иконата вж. Неофит Рылец. Описание, 95–99; Климент Рилец. Чудесата на св. Иван Рилски и чудотворната икона на Пресв. 
Богородица „Осеновица“ в Рилския манастир. С., 1978 (последно издание с ръкописно продължение); Bakalova, E. La vénération des icônes 
miraculeuses en Bulgarie, 261–274; Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 193–228.
3020 Неофит Рылец. Описание, 25; Дуйчев, И. Рилският, 55, бел. 297; Нестор. Поглед върху скилицовото житие, 10, бел. 10. Доводите против 
достоверността на тази легенда вж. у Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 218–221.
3021 Климент Рилец. Чудесата, 187; Милетич, Л. Спомен, 8; Милетич, Л. Рилският, 108; Иванов, Й. Св. Иван, 34. Свързването ѝ с това име обаче 
идва чак от ХІХ в., когато се смята, че „старците“, приели я от Мануил Комнин, са я нарекли „Осеновица“. Вж. Методиева, Л. Агапий Рылский, 
254–256. В края на същия век иконата явно се е намирала за кратко време в параклиса в кулата, както посочва Иречек, К. Пътувания, 700, което 
още повече е допринесло за разпространението на легендата. Киселков, В. Безименното, 103; Нестор. Поглед върху скилицовото житие, 10; 
Архимандрит Николай. Рилската света обител, 42. Всъщност не може да се докаже дали става въпрос за същата чудотворна икона, която се 
намира днес в католикона, нито дали тя се е нарича Осеновица преди ХІХ в. Вж. Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 200–201. 
За произхода на името вж. и Kirin, А. The Cult of the Mother of God Осеновица, 25–31. Освен това най-вероятно посвещаването на кулата трябва 
да се свърже с името на светеца и първоначалното място, където е бил основан манастирът, а не с чудотворната икона. За това вж. Спространов, 
Е. Два надписа, 802; Неофит Рылец. Описание, 24–25, бел. 1; Дуйчев, И. Осеновица-Асеновица, 102–103; Баласчев, Г. Словенски надписи, 42; 
Прашков, Л. Хрельовата кула, 11; Иванов, Й. Св. Иван, 11, 33–34; Енев, М. Рилският, 48, бел. 14. Тезата на И. Добрев, че Богородица Осеновица 
е името на друга още по-стара чудотворна и „императорска“ икона, която е от „най-стария Рилски манастир“, и едновременно не се е запазила, 
а на нея е била посветена Хрельовата кула, а пък е изобразена в щампите от края на ХVІІІ в., е компилация между изворите от ХІХ в. и надписа 
от Хрельовата кула, в който изобщо не става въпрос за икона. Вж. Добрев, И. Свети Иван, 399–403.
3022 Неофит Рылец. Описание, 24–25, 96.
3023 Приписка от 12 септември 1734 г. върху хрисовула на Иван Шишман от Партений Павлович, в която се казва, че е целунал мощите на Йоан 
Рилски и други разни мощи и една икона дар на манастира от блажената царица Мария (Бранкович), съпруга на султана турски. Вж. Ангелов, Б. 
Съвременници на Паисий, ІІ, 27–28; Неофит Рылец. Описание, 24–25; Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІ–VІІІ, 618, 709; Варлаам. Св. Иван Рилски, 
59; Иванић, Б. Мара Бранковић, 341.
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Бранкович е била ктитор и покровител на манастира, както и обстоятелството, че иконата съдържа мощи на 
светци от цариградски произход3024, може да се смята, че разказът на Неофит отразява най-вероятната версия 
за произхода на иконата. Интересна хипотеза за нея се намира и в едно описание на манастира от Янко х. 
Агапиев, писано през 1864 г. Според него и двете версии за произхода на иконата са верни, тъй като тя е била 
подарена от византийския император около 1150 г., след неговото изцеление. Тогава са я нарекли Осеновица, 
но в смисъл на осенителка и покровителка, а по-късно на нея е посветена и Хрельовата кула. При разорение-
то на манастира иконата е била взета от турците и отнесена на султан Мурат, а впоследствие Мара Бранкович 
я върнала на манастира при възобновяването му3025. Колкото и наглед да успява да намести всичко известно, 
тази версия предполага значителна историческа памет, за да бъде поддържан произходът на иконата, докато 
се е намирала в Цариград и освен това, изисква съществуване на Рилския манастир през ХІІ в., връзка между 
него и Средец и най-вече присъствие на мощите на св. Йоан Рилски там, за да са достъпни за византийския 
император. Но не може да отговори на въпроса защо след изцелението си Мануил Комнин ще дари иконата 
на Рилския манастир, а не на този в Средец, където са мощите. Разбира се, всичко това е напълно невъзмож-
но, поради което тази версия остава единствено любопитен опит да се примирят двете хипотези. Наскоро бе 
направено и още едно предположение за произхода на иконата. На базата на стилово-пластичната ѝ украса и 
наличието на мощи на повечето от светците от реликвиара на Света гора, се смята, че тя може да е обкована и 
комплектована на Света гора през ХVІІ в., откъдето да е попаднала в Рилския манастир3026. Но тази хипотеза 
няма подкрепата на никакъв исторически извор, дори и на косвен от ХІХ в., не обяснява как и защо реликви-
арът достига до манастира, нито поради каква причина този му произход е останал неизвестен до днес, което 
засега я прави само занимателно хрумване.

Иконата представлява реликвиар, съхраняващ мощите на 32 светци, поставени в специални ниши. В цен-
търа ѝ е разположено изображението на Богородица Одигитрия3027. Иконата има нов обков3028, на който са 
издълбани имената на светците, чиито мощи се съдържат в реликвиара, а Богородица е наречена Помощница 
и Застъпница, влизайки във връзка с няколко икони от манастира, които носят подобни епитети3029. Най-ве-
роятно тези имена са свързани с функцията на иконата, която тя придобива покрай ритуала, в който участва, 
и би трябвало да означават, че датирането на новия обков може да обозначи и времето, в което иконата-ре-
ликвиар вече се е утвърдила като застъпница и покровителка, повлиявайки и върху разпространението на 
тези епитети сред останалите художествено-култови обекти в манастира – икони, мощехранителници и т.н. 
Най-старите части от украсата на иконата датират вероятно от ХVІІ в.3030, но целият реликвиар е основно об-
новен в края на ХVІІІ в.3031, което би трябвало да е указание пък за датирането на ритуала по освещаването на 
водата с нея някъде през втората половина на ХVІІІ в. Социалното съдържание на ритуала и пряката му на-
соченост към поклонниците също провокират мисълта, че той се появява във време, когато манастирът става 
център на поклонническо движение. Тоест отново ритуалът не би трябвало да е по-стар от втората половина 
на ХVІІІ в., откогато датират първите данни за разразстване на поклонничеството3032, макар чудотворната 
икона да е била в манастира и по-рано. Така ритуалът би трябвало да е имал подобен вид на изпълнявания 
през ХІХ в., още от края на ХVІІІ в., най-вероятно, когато старата Хрельова църква е била разширена със 
странични параклиси и външна галерия. Разбира се, възможно е той да е извършван в манастира и по-рано, 
но тогава все още са липсвали важни компоненти от варианта му от ХІХ в., като външна галерия на католи-
кона или фиала, разположена в нея. Освен това липсата на сведения за него в изворите от ХVІІІ в. показва, 
че ако е съществувал по онова време, то ритуалът най-малкото не е бил достатъчно популярен и не може да 
е имал тази тържественост и социално предназначение, характерни за него през ХІХ в.

Не се знае къде е била съхранявана чудотворната икона в стария рилски католикон, но в новия тя е поста-
вена в специален проскинитарий, разположен на западната страна на третата колона от север, непосредстве-

3024 Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 193–228.
3025 Методиева, Л. Агапий Рылский, 254–256.
3026 Гергова, И. Чудесата на Пресвета Богородица, 141.
3027 Подробно у Неофит Рылец. Описание, 96, Климент Рилец. Чудесата, 187; Ковачев, Д. Описание на светите мощи, 21–24; Варлаам. Св. Иван 
Рилски, 200–202; Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 201–207.
3028 Неофит Рылец. Описание, 95.
3029 Тези епитети са известни и от изворите от ХІХ в. Вж. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1519.
3030 Генова, Е. Култът към мощите, 38
3031 Гергова, И. Чудесата на Пресвета Богородица, 138.
3032 Спространов, Е. Материали, 5–6; Радкова, Р. Рилският, 20, 37; Дуйчев, И. Рилският, 335, 346–347.
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но до параклиса „Св. Никола“3033. Пред нея непрекъснато горят две кандила, въпреки че тя стои в специално 
чекмедже на проскинитария и е държана заключена в по-старо време. Ключът е бил у еклисиарха, който е 
трябвало да я отключва само в празнични дни. Поради това на проскинитария е изобразена икона, възпро-
извеждаща чудотворния реликвиар, на която фактически са се покланяли богомолците. Тя е изписана от Ди-
митър Христов през 1843 г.3034 В ктиторския надпис е посочено, че дарители са Пенчо поклонник и Теодора 
поклонничка от Пирдоп, за които има сведения в манастирската кондика и епитропските тефтери. Те дори 
позволяват да се определи и цената на иконата. В един епитропски тефтер за 1844 г. има два записа – „400 
гр. от Пирдопъ ктитория за иконата“, и друг запис – „100 гр. от баба хаджийка от Пирдопъ за иконата и 400 
дала напредъ“3035. Несъмнено те се отнасят до иконата на Димитър Зограф и явно са платени от х. Теодора 
от Пирдоп. В манастирската кондика за приходите между март 1843 – март 1844 г. също са отбелязани 400 
гроша, дадени от „баба за икона“, а на друга страница, където са посочени приходите до 20 март 1844 г. са 
посочени „100 гр. от баба хаджийка“3036. Така става сигурно и че парите са платени най-късно до март 1844 г.

2.2. Значението на ритуала и отражението му в стенописите

Процесията, в която участва иконата, обединява два ритуала – този на почитанието към нея с този на 
водосвета, като иконата е служила за освещаване на водата, с която са ръсени християните. Сведенията 
за този обединен ритуал дава Неофит Рилски. Според него на Велик водосвет и в петъка на Светлата 
седмица движението на процесията започва от средата на храма, където е проскинитарият с иконата. Тогава 
двама йеромонаси и един дякон, в присъствието на всички миряни и цялото църковно настоятелство, 
изнасят иконата тържествено през главния вход в нартиката и я поставят на прозореца южно от входа3037. 
Непосредствено до прозореца, в самия югозападен ъгъл на галерията, е разположена фиалата, където след 
това се е извършвал ритуалът на водосвета3038. Във всички тези пространства е развита стенописна програма, 
която е пряко свързана с общия ритуал. В средата на храма, на северната стена до проскинитария, в който 
стои заключена иконата, е изобразена композицията Богородица Живоносен източник. В най-южната част 
на западната стена на външната галерия, точно до прозореца, на който се поставя иконата реликвиар, е 

3033 Неофит Рылец. Описание, 99, определя мястото като иконостас до амвона от лявата страна.
3034 Атрибуцията е на Генова, Е. Култът към мощите, 33.
3035 АРМ, а.е. 3244, л. 4а, 5б.
3036 Манастирска кондика, л. 30б, 31б, с. 64, 66.
3037 Неофит Рылец. Описание, 98.
3038 За съвременното изпълнение на ритуала вж. илюстрации и описание у Bakalova, Е. La vénération des icônes miraculeuses, 267–270; Бакалова, 
Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 214–215.

371. Чудотворната рилска иконa – реликварий 372. Проскинитарий с чудотворната икона в наоса на рилския католикон
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разположено фреско-иконното ѝ изображение. Така 
чудотворната икона и нейното стенописно повторение 
са непосредствено до фиалата, където ще се извърши 
ритуалът на водосвета. Обвързването между ритуал и 
изображение продължава и в стенописната тематика 
на югозападния ъглов сляп купол на галерията, 
разположен над фиалата, където е изобразен 
Водосветният цикъл в съответствие с мястото на 
извършване на самия ритуал. Така описаният ритуал 
и неговите отражения в стенописната програма 
пораждат множество въпроси, на които трябва 
да се отговори последователно. Първият от тях е 
каква е причината за обединяването на ритуалите? 
Този въпрос е съществен, защото водосветът е един 
от обичайните обреди на православната църква, 
а почитанието към чудотворната икона и нейното 
изнасяне вън от храма не са част от традиционното 
богослужение, въпреки че се извършват и днес. Затова 
е важно да се разбере какво е накарало манастирското 
братство да обедини двата ритуала в един. Изглежда, 
основната причина за съединяването им е, че те имат 
практическа насоченост към миряните и са свързани 
с Богородица, а общият ритуал най-добре задоволява 
едновременно нуждите на християнина в църквата 
и изтъква специалната заслугата на Божията 
майка. Това личи в най-важните действия, които се 
извършват по време на ритуала. След поставянето 
на иконата на прозореца във външната галерия се 
извършва ритуалът на водосвета пред фиалата. В 
края на ритуала миряните един по един се поръсват 
с осветената вода от свещенослужителя, след което 

целуват чудотворната икона и взимат нафората3039. Тук изключително съществен става функционалният 
смисъл на общия ритуал, а той е свързан преди всичко с изцелителната сила, заложена в него. Великият 
водосвет е обред, който се извършва в навечерието на Кръщение, като на него се освещава водата, за да 
придобие тя божествена сила да пречиства, възражда и изцелява хората3040. Водосветът има и дълбоко 
теологично значение. След Грехопадението и небесното проклятие над човека всичко, до което той се е 
докосвал, е ставало нечисто. Боговъплъщението обаче очиства и осветява човешката плът, а очистването на 
водата става на река Йордан, където Христос кръщава водата. Този акт Светата Църква изразява с ритуала на 
Кръщението. При него за пръв път след падението на човека се осветява водата, която заедно с всичко друго 
е била станала нечиста след грехопадението. Така Кръщението е универсален акт на пречистване на водата, 
който обаче не е достатъчен, защото хората винаги до самата си смърт носят в себе си семето на първородния 
грях и в съответствие с това непрекъснато съгрешават. Затова водата трябва да бъде освещавана наново, 
за да може човекът непрестанно да се пречиства до идването на Христос в деня на Страшния съд. Това 
пречистване на водата е и основният ритуален смисъл на водосвета. Той е продължение, разпространение 
на освещаването на водата от Христос при Кръщението и действа като пречистващ филтър за човека вътре 
в житейското му време, чиято цел е непрекъснато да се актуализира актът на тържественото пречистване на 
водата при р. Йордан. Практическите ползи за християнина от осветената вода са, че тя служи за изцеления на 
различни болести, за изгонване на нечисти духове и въобще за освещаване на душата и тялото на мирянина3041. 
Това предназначение на ритуала е много важно, защото показва социалните измерения, съдържащи се в 

3039 Куюмджиев, А. Ритуал и стенопис, 52–57; Бакалова, Е. Рилската чудотворна икона-реликварий, 213–218.
3040 Чифлянов, Б. Литургика, 322–323; Значението на водосвета в православната християнска църква. С., 1903, 2–5. 
3041 Значението на водосвета, 7.

373. Схема на процесията по изнасянето 
на чудотворната икона
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местните богослужебни последования, изпълнявани в манастира. Той е посещаван непрекъснато от голям 
брой поклонници именно с цел да бъдат излекувани, пречистени или за да бъде изпълнена някаква друга 
тяхна молба. В този смисъл на водосвета трябва да се търси и неговата връзка с Богородичната чудотворна 
икона. Тази връзка е основана на изключително древни богослужебни последования, защото по принцип 
чинът на водосвета има Богородичен характер. Историята на ритуала показва, че той води началото си от 
водосвета в къпалнята във Влахерна, който е пряко свързан с едноименния култ към Богородица3042. От друга 
страна, основното предназначение на чудотворните икони в очите на миряните е тяхната изцелитена сила, 
която се „задейства“ най-често при молба и допир до тях3043. За подобна функция на рилската икона има 
много свидетелства3044. По време на чумната епидемия в Самоков в края на 30-те години на ХІХ в., през 
1835 г. в Копривщица3045, както и при голямата епидемия от холера през 1848 г. иконата е била изпращана в 
Самоков3046, Дупница, Разлог3047, Рила и дори в Пазарджик, за да се освещава водата с нея3048, която е ставала 

3042 Чифлянов, Б. Литургика, 323.
3043 Cormack, R. Miraculous Icons in Byzantium and their Powers. – Arte christiana, 76 (1988), 55–60.
3044 Методиева, Л. Агапий Рылский, 257.
3045 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1519.
3046 Самоковци са може би най-редовни в използването на чудотворната икона, както показват редица извори. Вж. АРМ оп. 1, а.е. 1027; Мана-
стирска кондика, л. 13б, 46б, с. 30, 96.
3047 Манастирска кондика, л. 46б, с. 96.
3048 ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1519; Неофит Рылец. Описание, 96–98; Климент Рилец. Чудесата, 40.

374. Фреско-иконна реплика на чудотворната рилска икона. Западна нартика. Димитър Христов и Зафир. 1843
375. Фреско-иконна реплика на чудотворната рилска икона. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1843
376. Икона – реплика на чудотворната рилска икона от наоса на католикона. Димитър Христов. 1843
377. Водосветен цикъл. Югозападен сляп купол в галерията. Димитър Христов и Зафир. 1843
378. Общ план на мястото, където се извършва ритуалът на водосвета
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лечебна. От едно писмо на Неофит Рилски до Захари х. Гюров от 5 август 1862 г. се научава, че обикалянето 
с иконата по селищата е била твърдо установена традиция3049. В такива случаи тя е съпровождана от двама 
йеромонаси и един дякон, като преди изнасянето ѝ от манастира е извършвано бдение, водосвет и ръсене от 
измитите свети мощи, придружено с молебен към Богородица3050. Явно в същата връзка иконата се изнася 
от манастирския храм в деня на водосвет, за да подсили и сакрализира ефекта от ритуала с осветяването 
на водата за миряните, т.е. иконата осъществява и подкрепя извършването на чудото на освещаването на 
водата3051. Осъществяването на това чудо е от съществена важност, защото само тогава поръсването с вода 
би могло да донесе изцеление или пречистване на богомолеца. При това Богородичният характер на двата 
ритуала подчертава нейната заслуга за извършването на чудото. Така обединяването им с чисто практическа 
цел води до създаването на нов, специфичен ритуал в Рилския манастир, който е в услуга на поклонниците 
и в същото време им припомня огромното значение на Богородица, чието застъпничество е способно да 
изцели всякаква болест.

 Изглежда, важността на този ритуал е нараствала непрекъснато през ХІХ в., което оказва влияние и 
върху все по-честото му извършване. Така според игумена на манастира, Варлаам, иконата е участвала във 
водосвет не само на конкретни дати, а и на всички „големи празници“ след литургията, когато се прави ли-
тия. Тогава шествието е излизало от Дупнишката врата, минавало е покрай южното крило и е влизало през 
Самоковската порта, като литията пак е завършвала с водосвет, за да може всеки отново да целуне иконата 
и след това да отиде да се поръси с вода при игумена3052. Към литията Неофит Рилски прибавя, че иконата 
се вади и на други молебствия, а по негово време тя е вадена винаги, когато в манастира е имало повече 
поклонници3053. През 1864 г. Янко хаджи Агапиев също посочва, че в манастира е имало различни ритуали, 
свързани с посещението на поклонниците, при които е използвана и чудотворната икона. Той споменава, че 
при пристигане на поклонниците те са поканвани в църквата, където е отслужван молебен. На другия ден 
се е вършела лития извън манастира с икони и кръстове, като са се спирали на три места и са правили екте-
ния, споменавайки царя и патриарха, свещеническия чин и всички православни християни. След влизането 
в манастира игуменът освещавал водата във фиалата с иконата и тогава се вадели дори мощите на св. Йоан 
Рилски3054. Тези извори показват, че иконата е използвана за освещаване на водата във всички случаи на во-

3049 Михайлов, Г. Д. Принос към биографията на Неофит Рилски. – ДК, кн. 9–10, 1961, 52.
3050 Неофит Рылец. Описание, 97.
3051 По подобен начин на манастирските таксидиоти са давани мощи, за да освещават с тях водата на християните в местата, където проповядват. 
В този случай обаче явно става въпрос за чин на умиване на мощите, с която вода по-късно се ръсят и помазват християните. Неофит Рылец. 
Описание, 98.
3052 Варлаам. Св. Иван Рилски, 200–202; Митрополит Пимен буквално преписва тази информация и я отнася към днешно време, което е невъз-
можно, тъй като от юг на манастира сега няма как да се мине вече. Вж. Пимен. Света Богородица, 292.
3053 Неофит Рылец. Описание, 98. Тази традиция се запазва и в края на ХІХ в. Вж. Пътеводител за Рилский манастир. С., 1891.
3054 Методиева, Л. Агапий Рылский, 253–255.

379. Съвременен вид на ритуала от 1999 г. 380. Съвременен вид на ритуала от 1999 г.
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досвет и свързването на ритуала по нейното изваждане с конкретна дата от църковния календар през ХІХ в. 
изглежда безсмислено, тъй като постепенно той се е превърнал в основно богослужение, обвързано с водата, 
извършвано на всеки голям празник и предназначено за поклонниците. Разбира се, трябва да се има предвид, 
че иконата не е стояла непрекъснато в манастира, а се е изпращала в различни селища за освещаване на вода-
та, така че в това време ритуалът не може да е извършван. Но тогава иконата е носела още по-големи приходи 
и популярност на Рилската обител, което трябва да се смята и за първопричината за нейното включване в 
местната ритуална практика. Много показателно в това отношение е, че тя остава единственият важен култов 
обект, на който рилските монаси не са направили щампа с цел да бъде популяризиран. Този факт намира ясно 
обяснение в чудотворната функция на иконата, чиито графични изображения неизбежно са щели да „иззе-
мат“ част от лечителната ѝ сила. Иконата вече не би могла да се разнася със същия успех по околните центро-
ве за освещаване на водата, а наличието на „чудотворящи“ екземпляри в дома на християнина би възпряло 
може би и част от поклонничеството в манастира, от което пък ще пострадат приходите и популярността му. 
Оттук се достига и до причината изображенията, свързани с този ритуал, да са „статични“, оставайки само 
в рамките на католикона3055 и намирайки отражение в стенописната му програма, която допълнително разяс-
нява основните места в храма, свързани с него. Например оформянето на пространството, където е изписано 
фреско-иконното изображение на чудотворната икона, а под прозореца до нея е изрисувана „подеа“, подсказ-
ва, че то трябва да се схваща и като проскинитарий, където вярващият също отправя своята молитва, когато 
няма богослужение, както и при чудотворния оригинал вътре в храма. Защото „подеата“ под прозореца, на 
който се поставя чудотворната икона в галерията, няма фунерарно значение както в диаконикона на Морача 
или в притвора на Станичане3056, нито може да се схваща в принципния ѝ за поствизантийските паметници 
декоративен смисъл, както е в манастира Пустиня. С примера от Грачаница, където драперия има само в ол-
тара обаче, идва идеята, че чрез „подеата“ се изтъква сакрално пространство3057, което би трябвало да важи 
и в случая в рилската нартика, където подобно решение има единствено на този прозорец, а то несъмнено 
маркира пространството, в което се поставя чудотворната икона по време на ритуала.

2.3. Композицията Богородица Живоносен източник и връзката ѝ с ритуала

Известни са много примери за обвързване между водата, чудотворните икони и изображенията. Според 
една легенда от Бачковския манастир, където, между другото, също е изобразен Водосветният цикъл, мина-
ващата наблизо река била маловодна и водата в манастира не достигала. След пристигането на Бачковската 
чудотворна икона, водата потекла в изобилие. Оттогава се смятало, че водата е добила чудотворна сила, по-
ради което поклонниците често си миели лицата и пиели от нея3058. И тук иконата е участвала в лития, при 
която е извършван молебен и водосвет3059, а на мястото, където е намерена тя и където се извършва ритуалът, 
е изобразено нейно копие на самата скала3060. Интересен е случаят и със старата църква „Св. Параскева“ в 
Пловдив, в чийто двор се е намирало гробище за починалите от чума и холера и кладенец, чиято вода се е 
смятала за лековита. С него е била свързана пък икона на Животворящия източник3061. Подобен тип обвърз-
ване се среща и в манастира Пречиста Кичевска в Македония, където поклонниците участват в ритуал, при 
който целуват тамошната чудотворна икона на Богородица, след това биват поръсвани с вода от аязмото, 

3055 В този контекст е важно да се отбележи, че това не пречи на идеята в ритуала да са участвали и други изображения, както например се пред-
полага за една икона Издигане на Честния кръст. Вж. Moutafov, E. Eine falsche Übersetzung – eine neue Ikonographie – ein nicht bestimmter Ritus. 
De Sturolatria Orthodoxa. – Scripta & e-Scripta, 2, 2004, 155–169. Съвсем друг е въпросът, че такива икони не биха могли да заместят като функ-
ция в ритуала рилския реликвиар, най-малкото, защото не са чудотворни. Специално иконата Издигане на Честния кръст е във връзка с темата 
единствено по съвпадение на датата 1 август. Иначе тя най-вероятно е била част от празничен иконостасен комплект икони, а иконографският 
ѝ вариант е сравнително сходен с едноименната стенописна композиция в параклиса „Покров Богородичен“ в Хилендар (1740), където четири 
ангела издигат Честния кръст, като моделът за това изображение идва от украинския сборник „Царский путь креста господня воводящий в жи-
воть вечный“ (1709). Вж. Ракић, З. Црква Покрова Пресвете Богородице у Хиландару. – Четврта казивања о Светоj гори. Београд, 2005, 178–179.
3056 Поповић, М., С. Габелић, Б. Цветковић, Б. Поповић. Црква Светог Николе у Станичењу, 180.
3057 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 84–85.
3058 Станимиров, С. Чудотворната икона „Света Богородица Петричка“. – ДК, кн. 5–6, 1939, 153, 156; Иванов, Й. Асеновата крепост над 
Станимака и Бачковският манастир. – ИБАД, II (1911), 219–225. За връзката на легендата с Водосветния цикъл вж. Геров, Г. И вод освяти, 20. 
3059 Станимиров, С. Чудотворната икона, 155.
3060 Бакалова, Е. В търсене на чудото: поклонничество при чудотворни икони. Исторически аспекти и съвременни практики. – В: Любен Праш-
ков – реставратор и изкуствовед. С., 2006, 50.
3061 Моравенов, К. Паметник, 252; Москова, С. Зографии Захариеви, 10.
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което се намира в самия храм до иконата. Целта на ритуала и в този случай е да даде здраве и изцеление на 
богомолците3062. Доста сходен пример за участието на чудотворна икона в освещаването на водата е и ритуал-
ът в Хилендарския манастир, където чудотворната икона Богородица Троеручица се изнася на Богоявление 
и участва в най-важната хилендарска лития за освещаване на водата3063. Водата в аязмото на св. Атанасий 
близо до Лаврата също се нарича „светена“, тъй като освещава и изцелява поклонниците, приемащи я с вяра. 
Там има и църква, посветена на Богородица Живоносен източник, където има икона на Богородица със св. 
Атанасий, илюстрираща чудото на избликването на водата от камъка, ударен от светеца по повеление на 
Богородица, публикувано за пръв път от Агапий Ландос през 1641 г., макар че е засвидетелствано по-рано в 
изображението на Богородица Икономиса от Лаврата от 1578 г.3064

В случая с Рилския манастир нагледна илюстрация на подобна ритуална връзка в стенописите е сцената 
Богородица Живоносен източник3065. Култът към нея е цариградски и произхожда от едноименния манастир, 
който е обновен през ХІІІ в. след латинското нашествие3066. Изобразителните примери от Византия са мал-
ко3067, но от ХІV в. нататък култът се популяризира на Света гора, откъдето се разпространява и в останалия 
православен свят. Това е една от композициите, които подчертават значението на Богородица като чудот-
ворка. Тази тема става особено популярна през ХVIII–ХIХ в., когато придобива окончателен и най-пред-
ставителен вид. Още от най-стари времена с нея са свързани представите за участието на Богородица при 
извършването на чудотворни изцеления на болести с вода3068. През ХVII–ХVIII в. има вече и ясно изграден 
практически култ – Богородичен чин на водата, чийто произход е свързан с времето, когато са се случвали 

3062 Манастир Света Пречиста Кичевска. Скопjе, 1990, 144.
3063 Сава Хиландарец. Историjа, 162.
3064 Подробно вж. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 300–305.
3065 За нея вж. Медаковић, Д. Богородице Живоносни източник. – В: Трагом српског барока. Београд, 1976, 262–263; Kretzenbacher, L. Bilder und 
Legenden, 112–128; Tatić-Djurić, M. Image et message de la Théotokos “Source de vie”. – Bulletin de L'assоciation Internationale d'Études du Sud-Est 
Européen 19–23, 1–2, 1993, 31–47; Поповић, А. Богородица Ζωοδόχος πηγή. Од маjке Богова до маjке Божиjе. – В: Трећа jугословенска конфе-
ренциjа византолога. Крушевац, 2000, 107–118; Магловски, J. Богородица Живоносни источник. Драгуље jедне касно и поствизантиjске теме. 
– ЗЛУ, 32–33 (2003), 183–192; Ракић, З. Бококоторски сликар Димитриjе, 213–241. В българските паметници тя е рядко срещана в стенописите 
преди ХVІІІ в. За примерите вж. Гергова, И. Църквата „Св. Никола“ в с. Железна, Чипровско, 356–359.
3066 Talbot, A. Epigrams of Manuel Philes on the Théotokos tes Peges and its Art. – DOP, 48 (1994), 135.
3067 За тях Velmans, T. L'iconographie de la “Fontaine de vie” dans la tradition byzantine à la fin du Moyen âge. – In: Synthronon. Paris, 1968, 128–131.
3068 Кондаков, Н. Иконография Богоматери, т. І, 374.

381. Богородица Живоносен източник. Стенопис от северната стена на католикона. Захарий Зограф. 1843
382. Богородица Живоносен източник. Икона от Пловдивската митрополия. Захарий Зограф. 1838
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първите събития, свързани с построяването на едноименния храм в Константинопол3069. Поради това сцената 
е традиционно включвана в стенописните програми на фиалите на Атон, например в манастирите Хилендар 
(1847) и Зограф (1848)3070, а в католикона на Кутлумуш тя, заедно с Кръщение, са единствените две сцени, 
изобразени над фиалата. За Захарий Зограф, който я изписва в рилския католикон, подобно значение едва ли 
е било непознато, тъй като една от иконите му с този сюжет от 1839 г. е правена за църквата „Св. Богородица 
Рибна“ в Асеновград, наречена така заради аязмото в нея3071. Сцената от рилската църква не излиза извън 
рамките на утвърдената чрез ерминиите иконография, възприета от Захарий още в по-ранните му икони с 
този сюжет3072, като и тук не присъства например мотивът на жената с детето, характерен за сръбските икони 
от това време3073. Същевременно обаче композицията не губи своята символична страна3074 и остава илюстра-
ция на лечебната сила, която е притежавал чудотворният воден източник, открит от византийския император 
Лъв Македонец през V в.. Никифор Калист предава разказа за това събитие, довело до издигането на храм, 
посветен на Живоносния източник на същото място, който по-късно станал и главният център, свързван 
с чудните изцеления, извършвани с помощта на осветената от Богородица вода3075. През VI в. император 
Юстиниан се излекувал от същия източник и в чест на това събитие построил към църквата манастир със 
същото име3076. Чудесата, които са се извършвали там, са били толкова многобройни, че е учреден специален 
празник, наречен Богородица Живоносен източник и посветен на чудотворната сила, която е притежавала 
водата, изтичаща от ръцете на мраморния релеф на Богородица3077. Празникът се е формирал през ХIV в., а 
службата за него е написана от Никифор Калист и се е отнасяла за петъка на Светлата седмица3078, или по-
точно именно за втория по важност ден, в който чудотворната икона в Рилския манастир е била изнасяна от 
съборния храм3079. Това съвпадение не е случайно, тъй като историята на цариградската църква, посветена на 
Живоносния източник, е била добре позната в Рилския манастир, а малко по-късно е преведена от Неофит 
Рилски3080. Тук трябва да се търси и причината, поради която стенописната композиция е разположена до 
проскинитария с реликвиара в рилската главна църква, без да е във връзка с останалите изображения или да 
носи някое от познатите ѝ символични значения3081. По този начин съставителите на стенописната програма 
са искали да посочат конкретните основания за обединяването на ритуала на водосвета с този на изнасянето 
на Богородичната чудотворна икона, като подчертаят древния произход на връзката, която съществува между 
тях. 

2.4. Фиалата

Сега е нужно да се прехвърлим навън в галерията, за да се проучи смисълът на обвързването между риту-
ал и стенопис около фиалата. За тази цел е необходимо да се разбере защо второто място, където се осъществява 
връзката между ритуал и стенопис, е именно там. Този въпрос е предпоставен от традицията ритуалът на 
водосвета да се извършва извън границите на храма или в нартекса3082 и е свързан с положението на фиалата 
в манастирското пространство. По принцип тя е основният елемент на водосвета, който обикновено е извън 
църквата и би трябвало да привлече съответно целия ритуал навън. Така е при повечето от фиалите на Атон, 

3069 Чифлянов, Б. Литургика, 164.
3070 Сава Хиландарец. Историjа, 112.
3071 Москова, С. За първите стенописи, 27, 30.
3072 Захарий рисува тази сцена на няколко пъти в периода 1836–1839 г. преди Рилския манастир. Вж. Москова, С. За първите стенописи, 27–30.
3073 Медаковић, Д. Богородице Живоносни источник, 12.
3074 Според А. Божков във възрожденските примери сюжетът губи символичното си значение за сметка на реалистичното повествование. Вж. 
Божков, А. Иконографските типове, 22.
3075 Сказание о земной жизни пресветой Богородици. Москва, 1869, 225–226.
3076 Пак там, 258. По-късно този храм бил разрушен от турците, а през 1830 г. патриарх Константий I успял да издейства разрешение да възстано-
ви древната църква. На нейно място е издигнат малък храм с аязмо. За храма вж. Janin, R. La géographie ecclésiastique de l'Empire byzantine. T. 3, 
Paris, 1969, 236. Вж. също Cameron, A. The Theotokos in Sixth-Century Constantinople. – Journal of Theological Studies, 29 (1978), 79–108. 
3077 Janin, R. La géographie ecclésiastique, 169.
3078 Talbot, A. Epigrams, 136.
3079 Куюмджиев, A. Ритуал и стенопис, 52.
3080 Цялото заглавие на превода от гръцки е „Кратко описание на храма Живоносен източник в Цариград“. Цариград (1869). Вж. Йосиф. Йеромо-
нах Неофит Рилски, 17.
3081 Композицията може да бъде в евхаристиен, фунерарен контекст или в програмата на входа. Може да е в олтара, наоса или притвора. Вж. 
Геров, Г. Водата – граница. – ПИ, бр. 1, 2002, 34–35, с литература.
3082 Чифлянов, Б. Литургика, 322–323.
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където те са отделени от храма и са разположени в дворовете на манастирите като самостоятелно съоръже-
ние със собствен купол, изписан съответно с Водосветен цикъл3083, тъй като там е извършван голям водосвет 
на Богоявление, а в началото на всеки месец е правен и малък водосвет3084. Следователно присъствието на 
фиалата в Рилския манастир трябва да се свърже с атонския произход на рилското богослужение, въпреки че 
фиали са познати от различни паметници, намиращи се във византийския културен кръг3085. Но тук обичай-
ната атонска традиция е леко модифицирана, тъй като фиалата е разположена във външната галерия на съ-
борния храм, докато в светогорските манастири тя по-често е отвън, въпреки че има примери като фиалата в 
манастира Кутлумуш, която е разположена на абсолютно същото място като рилската. Обаче при прегледа на 
щампите с изображения на Рилския манастир от периода 1834–1839 г., когато новата църква все още не е 
достроена или е току-що завършена, може да се види изненадващата поява на едно съоръжение, представля-
ващо камбанария3086, в чиято долна част е разположена фиала със собствен купол, напълно по подобие на 
атонските манастири. Така е например във всички щампи, изработени със средствата на хаджи Исай3087, да-
тиращи от 1839 г., където съоръжението е разположено отделно от новата църква, макар и непрекъснато да 
променя мястото си. На по-старите щампи тази камбанария не е отразена. Тя се появява за пръв път в щам-
пата, изработена със средствата на рилския дякон Сергий от 1836 г., където обаче липсва фиалата. Смята се, 
че тази щампа, на която за пръв път е изобразен и новият католикон, отразява неточно и условно вида на 
преустройствата3088. Несъмнено това е така, но фактът, че това е първата щампа, на която е изобразен католи-
конът още докато е бил в строеж, подсказва, че нейната цел е да отрази настъпващите промени в манастира 
вероятно с цел тяхното популяризиране. Обстоятелството, че на щампата се появява и отделна камбанария, 
дава основание да се смята, че в периода след събарянето на старата Хрельова църква и по време на градежа 
на новата в манастира е било издигнато такова съоръжение, което е било разположено в двора вероятно във 
връзка с непрекъснатото изпълнение на посочения по-горе ритуал. Отделно от това, за нуждата от нова кам-
банария свидетелстват и изворите. Описвайки щетите от пожара през 1833 г., хаджи Агапий споменава, че 
камбаните са се стопили като восък и че те са били откъм Дупнишката порта, където дотогава е била камба-
нарията3089. Оттук става ясно, че камбанарията, появяваща се в цитираните щампи, наистина е била издигна-
та след пожара. Не е случайно и че тя се появява именно в щампите, чийто дарител е хаджи Исай. Постоян-
ното ѝ присъствие там е свързано с факта, че именно той издейства „три камбани от сръбско“, които са дар 
за манастира от сръбския княз Милош Обренович3090, а след това показва и увековечава своя принос на 
щампите, правени с негово иждивение. По този повод изключително интересно се явява съществуването на 
още една щампа, правена отново със средствата на хаджи Исай и отново през 1839 г.3091 Сходна в общи линии 
като описание с останалите Исаеви щампи, и тук камбанарията с фиалата присъства също, като пак е отде-
лена от църквата. Обаче за разлика от другите примери тук по средата под камбанарията с фиалата, явно по 
указание на х. Исай, е поместен надпис, който гласи: „Крестилница и звони и звонарна и шарените пенджу-
ри се е на х. Исайа ктитория“3092. Този надпис говори, че освен на прозорците и камбаните за новата църква 
х. Исай е станал ктитор на нова фиала, която е била разположена в звънарната, докато е траел строежът на 
новата църква. Възможно е тази фиала да е устроена в долния етаж на камбанарията след 1836 г. и затова да 
не е отбелязана в щампата на Сергий. Но по-вероятно е тя да е била вече там тогава, а да е пропусната в 
щампата, както са пропуснати и камбаните, което ще означава, че изображението наистина е било схематич-
но и условно и не е имало конкретната цел да покаже в детайли новите манастирски придобивки. В. Захари-
ев смята обаче, че във всички тези щампи е сгрешено местоположението на фиалата, а новите промени в 
манастира и църквата са дадени най-вярно в иконата „Св. Йоан Рилски с житийни сцени“ на Йоан Иконопи-

3083 Jовановић, М. Фиала у манастиру Хиландару. – ХЗ, 2 (1971), 172–186; Геров, Г. И вод освяти, 19.
3084 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 211.
3085 Jовановић, М. Фиала у манастиру Хиландару, 175. Вж. и Kandić, O. Fonts for the Blessing of the Waters in Serbian Medieval Churches. – Зограф, 
27 (1998–1999), 61–78.
3086 Използването на камбани в християнските храмове по принцип е било забранено до Гюлханския хатишериф (1839). Тодорова, О. Православ-
ната църква, 63–64. В Рилския манастир обаче е имало камбани в употреба много преди това. Неофит Рылец. Описание, 61.
3087 Всички щампи са изработени най-вероятно в Пеща. Две от тях са гравюри на мед, а една е гравюра на стомана. Атанасов, П. Начало, 134–138; 
Захариев, В. Първото наше, 165–169.
3088 Захариев, В. Първото наше, 162–163; Генова, Е. Новооткрити творби, 25; Радкова, Р. Рилската щампарна, 191.
3089 Спространов, Е. Материали, 15. Според сведенията на Неофит Рилски камбаните са били от южната страна на Хрельовата кула още от старо 
време. Неофит Рылец. Описание, 61.
3090 Неофит Рылец. Описание, 62.
3091 Zachariev, V. Graphische Arbeiten der Schule von Samokov. 1968, обр. 7.
3092 Захариев, В. Първото наше, 165.
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386. Фиалата в манастира Зограф

389. Св. Йоан Рилски. Детайл от щампа, печатана със средствата на х. Йсай. 1839 390. Новата камбанария в двора 
на манастира. 1844

387. Св. Йоан Рилски. Щампа, 
печатана със средствата 
на х. Исай. 1839

388. Св. Йоан Рилски. Щампа, 
печатана със средствата 
на х. Исай. 1839

384. Фиалата в манастира Хилендар 385. Фиалата в манастира Ксенофонт
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391. Св. Йоан Рилски. Риломанастирска щампа. 1844 392. Св. Йоан Рилски. Риломанастирска щампа. 1866

сец от 1838 г., намираща се в храма „Св. Богородица“ в Копривщица3093. Но е точно обратното. Тук, както и 
в по-късната икона на Йоан Иконописец от 1843 г., фиалата просто е изпусната и не е изобразена изобщо – 
нито отделно от храма, нито във външната му галерия. Но тя присъства в следващите гравюри с образа на 
новата църква от 1844 г. и 1866 г., като в тях цялата камбанария изчезва изведнъж и фиалата, макар и много 
трудно различима, вече може да се види, поставена в ъгъла на галерията, където е и днес. Така е и в щампата 
от 1847 г., работена от Тома Сидер по поръчка на йеромонах Евгений, където фиалата вече се различава по-
ясно. Документалните данни дават обяснението за това. Според тях новата фиала, разположена вече в ъгъла 
на галерията, би трябвало да е завършена най-рано във втората половина на 1840 г., както свидетелства ма-
настирската кореспонденция3094, което обяснява липсата ѝ като отделно съоръжение в манастирския двор в 
щампите от следващите години. Има вероятност обаче тя да не е била готова поне до началото на 1842 г., 
защото в манастирската кондика към 10 март същата година са записани 1459 гроша и 20 пари „от Велесъ от 
киръ Христо за крестилницата“3095. Несъмнено тук се имат предвид пари, дадени като ктитория за изработ-
ването на фиалата от Христо Калин от Велес, дарител и на стенописите от повечерното кубе в църквата (кт. 
надпис 3). Любопитното обаче е, че тези пари са записани като „ктитория“, която към март 1842 г. се преда-
ва от Памфилий на Йосиф при смяната на игуменския пост. Това означава, че парите са били дадени от кти-
тора по-рано, но работата се е забавила, поради което парите не са платени все още през март 1842 г. В един 
3093 Пак там; Е. Генова също смята, че тази икона най-точно отразява промените в манастира. Вж. Генова, Е. Новооткрити творби, 25.
3094 Според две писма на игумена Памфилий до проигумен Йосиф в Банско от 26 март и 8 април  1840 г., свързани с предстоящото покриване на 
църковния под, Йосиф е помолен да уговори и изпрати „майстори“, които „барем паницата да изкарат“. В следващото писмо Памфилий настоява 
Йосиф да отиде в Неврокоп, за да пазари каменоделците отново за „паницата“. Несъмнено тук се има предвид фиалата. Писмата в НБКМ, БИА, 
ф. 65, а.е. ІІА 4795, 4797. Според Анчева, В. Върху някои нови данни, 40, 44, бел. 14, работата по фиалата е трябвало да бъде извършена от същите 
майстори или майстор, който е щял да прави покриването на църковния под. В действителност обаче от писмото не става ясно дали посоченият 
там ташчия Пасхал, а не Павел, както го дава Анчева, е идентичен с „майсторите“, които е трябвало да направят фиалата. Извадки от писмата вж. 
и в ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 70–71. 
3095 Манастирска кондика, л. 28б, с. 60.
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393. Св. Йоан Рилски. Щампа, гравирана 
от Тома Сидер, по поръчка на йеромонах 
Евгений. 1847

394. Детайл от щампата на Тома Сидер с изображение на фиалата. 1847

епитропски тефтер към приходите от 20 март 1842 г. нататък е дадена и още една сума от 1000 гроша – „от 
велезлията за купело чрезъ дух. Григорий“, който е таксидиот на манастира във Велес3096. Тук обаче не става 
ясно дали това са допълнително дадени пари, или те са част от сумата, посочена в кондиката. В същото вре-
ме, докато са извършвани тези финансови операции, е съборена и старата камбанария, за да се построи нова, 
завършена през 1844 г.3097 Ако към тези данни се прибави и фактът, че югозападният сляп купол на външната 
галерия, разположен непосредствено над фиалата, е изписан, както свидетелства ктиторският надпис през 
1843 г., при това, с ктиторството на Цена и нейната фамилия, която е жена на Христо Калин (кт. надпис 26), 
може да се предполага, че чрез съдействието на едни и същи ктитори братството е желаело колкото се може 
по-скоро ритуалът да започне да се извършва в новата църква. Защото тази дата за стенописа е по-ранна, 
съотнесена към изписването на останалите пространства на външната галерия, завършени между 1846 и 
1847 г., като съперничи само на изписването на западната ѝ стена, направено през 1844 г. Завършването на 
тази стена също е свързано с ритуала на водосвета, тъй като в най-южната ѝ част – до фиалата, е разположе-
но фреско-иконното изображение на чудотворната Богородична икона, за което вече стана дума. Съвпаде-
нието на всички тези дати показва, че най-вероятно през периода 1842–1844 е извършено едновременно 
всичко. Съборена е старата камбанария с фиалата, която е преместена в югозападния ъгъл на нартиката на 
католикона и е изписан от Димитър Христов слепият купол с Водосветния цикъл над нея. Изписано е пак от 
него и фреско-иконното изображение на чудотворната икона, а отстрани, под прозореца, е оформена „подеа“, 
означаваща мястото, където ще се поставя иконата по време на ритуала. Димитър Зограф е изписал и икона-
та с образа на реликвиара, стояща на проскинитария вътре в църквата, а брат му Захарий е направил стено-
писната композиция Живоносен източник, разположена на северната стена до него. Същевремено е постро-
ена и новата камбанария, долепена вече до Хрельовата кула. Тази паралелна строително-зографска дейност 
може да бъде обяснена с практическите нужди на манастира, който се е нуждаел от новата църква, за да може 
да се извършва ритуалът с чудотворната икона в нея, с което да се привлекат многобройните поклонници и 
да се попълни манастирската каса, съществено „олекнала“ от огромните разходи, свързани с новите строежи 
в манастира. Всичко това дава основание да се смята, че преместването на фиалата е свързано с организира-

3096 АРМ, а.е. 3244, л. 1а.
3097 Ктиторският надпис вж. у Анчев, А. Рилският, 68. Причината за строежа на нова камбанария е, че закачените от южната страна на Хрельовата 
кула камбани са звъняли на юг, към гората, а не на запад, към Дупнишката порта, откъдето са влизали поклонниците. Затова през 1844 г. те са 
преместени в отделно пристроена камбанария, прилепена към западната част на кулата. Неофит Рылец. Описание, 61.
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нето на новото място, избрано вътре в галерията, където ще присъства и фреско-иконното изображение на 
чудотворната манастирска икона, като по този начин се създаде единно пространство, което обвързва фиала-
та с конкретното ѝ предназначение и използване в манастира, а самият ритуал – със стенописта.

2.5. Водата и вярата

Тук трябва да се зададе и следващият въпрос – каква е конкретната цел на връзката между ритуала и сте-
нописите, осъществена в югозападния ъгъл на рилската нартика? Докато фреско-иконното изображение от 
западната фасада илюстрира разполагането на мощите на светците около образа на Богородица от реликвиа-
ра, то в съотнасянето между ритуала на водосвета и стенописния цикъл по него нещата не са така опростени. 
За да се разкрие конкретният смисъл на тяхната връзка, е нужно да се навлезе по-дълбоко в теологичния сми-

395. Общ изглед на слепите куполи в южната галерия. 
Димитър Христов и Зафир. 1843, 1846

396. Общ изглед на фасадата на южната галерия. 
Димитър Христов и Зафир. 1847

397. Сънят на пр. Варух и пр. Даниил в ямата с лъвовете. Фасада на южната галерия. Димитър Христов и Зафир. 1847
398. Игнатий Богоносец и Йоан Рилски. Фасада на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Зафир. 1847
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съл, съдържащ се във водосвета. А той е свързан преди всичко с изискванията, поставяни пред християнина, 
за да може той да придобие реална полза от ритуала по освещаването на водата. 

Водата има твърде много и важни за миряните практически функции3098. Тя служи за угасване на страс-
тите, за изгонване на нечисти духове, за душевна и телесна полза за истински вярващите в Христа3099, т.е. 
засяга нещата, заради които миряните посещават църквата. Този много специфичен за религията начин на 
въздействие се базира на практическите необходимости на члена на църковната общност. Пред него са пред-
ставени всички дълбоко желани и търсени благоденствия, които могат да дадат осветената вода и докосва-
нето до чудотворната икона, но той предварително трябва да е изпълнен с вяра, за да подейства ритуалът, 
да се осъществи чудото на освещаването на водата и така осветена, тя да има практически ефект, т.е. да се 
извърши още едно чудо – водата да изцели, пречисти или изпълни някакво желание на участника в обреда. 
Това чудо вече няма да е толкова тайнствено, а нагледно ще докаже силата на православието. Фактически 
това е най-лесният, достъпен и разбираем начин да се обясни на практика какво значи вяра и какво е нейното 
значение в православната църква. 

Затова при извършването на обединения ритуал на водосвета и изнасянето на чудотворната икона от из-
ключителна важност за практическата полза от него, или, с други думи, за осъществяването на чудото с ос-
вещаването на водата е вярата. Вярата е задължително условие за практическия успех на обреда. Както отбе-
лязва Неофит Рилски, иконата е помагала на християните „по верата имъ“3100. Тя е определяща предпоставка 
още в основния смисъл на ритуала, който трябва да възвърне първородната чистота и святост на водата, като 
чрез вяра и молитва тя се благославя от Господ и Светият Дух слиза над нея, посредством което водата вече 
може да освещава3101. В края на ритуала, въпреки че водата е вече осветена, единствено приемана с вяра, тя 
може да служи за изцеление3102. Така става ясно, че за да се напомня непрекъснато значението на вярата на 
участниците в обреда, по южната страна на галерията е развита стенописна програма, в която под различен 
ъгъл и на различни символни нива са визуализирани основите на православната вяра, кулминиращи във Во-
досветния цикъл, изобразен в ъгловия сляп купол. 

3. Стенописната програма в южната част на галерията
(гр. схема VІІ)

Определящото значение на вярата при извършването на ритуала е оказало влия-
ние върху стенописната програма в цялата южна галерия. Във връзка и с дидактик-
тичната функция на пространството е било необходимо, християните да подкрепят 
вярата си с още образи и да се учат от тях, както ги призовава хаджи Агапий. 
Затова вярата е представена обстойно първо в исторически аспект, започвайки от 
Стария завет и пророчествата за Богородица, чрез композицията Свише пророци, 
разположена в първия сляп купол пред параклиса „Св. Йоан Рилски“. Следва ро-
дословното дърво на Въплътения Логос – основателят на земната църква, пред-
ставено в Дърво Йесеево от втория сляп купол от изток. Историческият контекст 
завършва в третия сляп купол с изображенията на Вселенските събори, постанови-
ли правилата на Църквата. Представянето на вярата продължава да се развива по 
южната стена в конкретни теми, сочещи ясно и разбираемо кое е правилно и кое не 
в православната църква. Тук ще се видят Праведно и Грешно изповядване, Ходене 
при врачката за цяр, Смъртта на праведния и Митарствата на душата. Тези теми, 
които по своя характер са предназначени за миряните и имат назидателно-дидактична функция, се съчетават 
със сакрално-символичната функция3103 на историческия контекст, развит в слепите куполи. Третият аспект в 
представянето на вярата е свързан с няколко старозаветни персонажа. Тук се включват например Пророк Да-
3098 Вж. специално Геров, Г. Водата – граница, 31–33.
3099 Значението на водосвета, 7.
3100 Неофит Рылец. Описание, 97–100. По този повод и Неофит Рилски развива темата за вярата, 
привеждайки множество библейски примери и изтъквайки значението ѝ за осъществяването на ритуала.
3101 Значението на водосвета, 6.
3102 Неофит Рылец. Описание, 42.
3103 Бабић, Г. Иконографски програм, 105–126.
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ниил в ямата с лъвовете, Св. Игнатий Богоносец с лъвовете, Сънят на Варух3104 и Възнесението на пр. Илия, 
чиято поява в галерията, съчетава дидактична и символична функция, разбираема преди всичко за местната 
монашеска общност, което е обичайно за програмата на манастирски храм. 

3.1. Водосветният цикъл
(гр. схема VІІ, 78–86)

Илюстрирането на водосветния ритуал в стенописите до ХІV в., разчита на новозаветни събития и се 
ограничава с представянето на епизодите около Кръщение3105. Едва в поствизантийските паметници Водо-
светният цикъл се формира в по-ясен вид, като включва и старозаветни събития, намирайки трайно място 
в куполите на фиалите в светогорските манастири3106. Това обаче не води до придържането му към единен 
тематичен състав, а той може да включва разнообразни сцени и персонажи, свързани с различни аспекти на 
тълкуването на водата и комбинирани според замисъла на отделните паметници. Тук най-подходящ пример е 
фиалата от северната страна на католикона в Дохиар, в чийто купол, изписан през 1765 г., са изобразени пър-
вите ктитори на манастира – монаси и царе. Тази програма е свързана с легендата, че манастирът е страдал 
от липса на вода, но по времето на Андроник Палеолог през 1300 г. в съня на монаха Теодул се явяват същи-
те ктитори и му посочват мястото, където има вода3107. Заради подобни специфични примери е трудно да се 
очаква, че Водосветният цикъл от рилската нартика би следвал някакъв модел, въпреки че сред по-ранните 
паметници има и такива, които по един или друг начин са сходни с него. Например фиалата в католикона на 
Кутлумуш е разположена на абсолютно същото място като рилската – под югозападния сляп купол в нар-
тиката. Тя трябва да датира от времето на строежа на храма3108, но куполът над нея е изписан през 1744 г. с 
много съкратен вариант на Водосвета, включващ само сцените Кръщение и Живоносен източник. 

 От друга страна, програмата на фиалите не е чак толкова разнообразна и изглежда, се влияе и от зо-
графския екип, който я изпълнява. Така например са фиалите на Великата лавра и Ватопед, изписани от 
едни и същи зографи, които, изглежда, са били и със сходна програма3109. Същото се вижда и при фиалата в 
Хилендар, строена през 1784 г.3110, но изписана чак през 1847 г. от Макарий ІІ и помощниците му3111, и тази 
в манастира Зограф, правена на следващата 1848 г. от същия екип3112. Те вече са тематично по-близки до 
рилския цикъл. В техните куполи е изобразен Христос, обкръжен от ангели, включен е надпис от тропара 
на Богоявление – „Явил се днес...“, а подборът на сцените следва указанията на ерминията на Дионисий от 
Фурна. Явно е, че рилският цикъл също следва препоръките на Дионисий, но е доста по съкратен от двата 
светогорски примера, а предлага и различно решение за централния образ. Той не е аналогичен и на един-
ствения познат пример за Водосветен цикъл от българските земи – този от католикона в Бачково (1643), 
който пък е малко по-съкратен вариант на този от Великата лавра и съдържа почти равен брой новозаветни 
и старозаветни сцени3113. 

За разлика от всички останали примери Водосветният цикъл от рилската нартика3114 включва образа на 
Бог Саваот в центъра вместо Пантократор. Това решение трябва да се възприема като тълкуване на препо-
3104 За сцената вж. Чокревска-Филип, J. Сонот на Варух. – Patrimonium. MK, 7–8, 2010, 429–435.
3105 Вж. Геров, Г. И вод освяти, 13–21; Нитић, А. Циклус проповеди св. Jована Претече, 161–163; Бабић, Г. Иконографски програм, 110–113; 
Millet, G. Recherches, 186–210. Така е било например в купола на фиалата в Есфигмен, която е строена през 1357 г. и е изписана с Кръщение. През 
1804 г. фиалата е сменена с нова. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 251–252.
3106 Геров, Г. Водата – граница, 33, с литература.
3107 Успенский, П. Второе путешествiе, 81–82.
3108 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. ІІ, 195.
3109 Фиалата в Лаврата е смятана за най-ранно устроената още през 1006 г. от игумена Йоан, което е отбелязано в ктиторския надпис. Тя е изписа-
на през 1635 г.. Ватопедската фиала е възобновена през 1810 г. и частично преизписана през 1842 г. с иждивението на архиерей Яков. Успенский, 
П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 211, 213–214; ч. ІІ, отд. ІІ, 54–55; Геров, Г. И вод освяти, 20, с литература; Геров, Г. Художествената украса, 
без страница; The Holy and the Great Monastery of Vatopaidi, 286.
3110 Строена е на мястото на по-стара, разрушена през същата година. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 31.
3111 Пак там. Ктитор е хилендарският монах Нектарий, родом от Копривщица. Сцените са изброени у Сава Хиландарец. Историjа, 112–113. Вж. 
също Jовановић, М. Фиала у манастиру Хиландару, 178.
3112 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 105, обр. 253–254.
3113 Геров, Г. И вод освяти, 13–21.
3114 Подробно за него вж. Ivanov, E. Das Bildprogramm im Narthex des bulgarischen Rila-Kloster. – Hermeneia, 3–4, 2002. Същият автор е писал и 
дисертация за програмата на нартиката, която не ми е достъпна. Ivanov, E. Das Bildprogramm im Narthex des bulgarischen Rila-Kloster in Bulgarien 
unter besonderer Berücksichtigung der Wasserweihezyklen. Diss. Erlangen, 2001.
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ръките на Дионисий, защото в останалата им част те са следвани напълно. Саваот е обкръжен от образите 
на Слънцето и Месеца, а ангелите около него държат надпис: „В Йордан се кръсти тебе Господи“. Под него, 
откъм източната страна на купола, е изобразено Кръщение, в което над главата на Христос е разположен 
Светият Дух. От него струи Божията светлина, в която даже е изписано точно както казва Дионисий: „Това е 
моят син возлюбен...“ (Мат. 3:17)3115. Заради тези съвпадения се налага изводът, че с включването на Саваот 
всъщност се е целяло ерминията да бъде „поправена“ не, разбира се, в богословски, а във визуален аспект, 
за да се изрази по-ясно идеята за йерархията на илюстрираните персонажи. Замяната на Пантократор със 
Саваот е продиктувана и от старозаветния контекст, в който е развита темата за вярата в южната част на рил-
ската нартика. Затова вероятно се е сторило неподходящо Пантократор да се изобрази в центъра на купола 
над Светия Дух, който да слиза отново над Христос от Кръщението. Не е можело и централният образ да се 
отдели напълно от сцената Кръщение, тъй като тогава пък би се нарушила изискваната от Дионисий връзка 
между всички персонажи. Тя явно е била по-важна и затова е запазена в рилската нартика, както се вижда от 
премахването на рамката около Саваот, единствено в композицията Кръщение, в чиято горна част е изобра-
зен Светият Дух. Така е станало най-логично над него в центъра на купола да се разположи образът на Бог 
Отец, който най-точно кореспондира и с останалите старозаветни теми в южната нартика. 

Освен Кръщение сред сцените, с които е представен Водосветният цикъл, е включен още един новозаве-
тен епизод – Кръщение на народа, който не се препоръчва в ерминията, но е популярен и известен от другите 
паметници. Всички останали сцени в цикъла са старозаветни и представляват на практика съкратен списък 
на старозаветните епизоди, които препоръчва Дионисий. Две от тях се отнасят към пророк Илия – пророк 
Илия удря с кожух реката и пророк Илия и Вааловите пророци, а четири се отнасят към Моисей – Намира-
нето на Моисей от фараоновата дъщеря (Изх. 2:5–6), Моисей превръща горчивата вода в сладка, Моисей на 
Елам при 12 източника и 70 финикийски палми, Моисей извежда вода от скалата. В пандантивите са разпо-
ложени образите на четири пророка – Даниил, Йоан, Авакум и Йоил, с текстове, които предсказват Кръще-
нието (гр. схема VІІ, 87–90). Точно така наставлява и Дионисий, а за изписването на старозаветните сцени 
3115 Ерминiя, 220, 567.
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направо казва, че това са великите чудеса на Стария завет, които са прообрази на Кръщението3116. Но той 
препоръчва и други сцени за изобразяване, поради което подборът на сюжетите в рилския цикъл придобива 
нужда от обяснение, защото не е предизвикан единствено от ограниченото пространство, което предлага 
слепият купол. 

Подборът на сцените има важно значение в контекста на темата за вярата. Използването на старозавет-
ни епизоди, които преобладават над новозаветните събития във Водосветния цикъл, е в пряка връзка със 
старозаветния контекст, чрез който е представена вярата и в останалите теми от южната част на галерията. 
Това личи най-вече в общия състав на сцените, съставляващи рилския Водосветен цикъл, който е свързан 
и с богослужебните четения на самия ритуал3117. Тук са важни апостолските четива на водосвета, които по-
казват причината, поради която в Новия завет се дава в изобилие освещаването от Господ. Причината е във 
Въплъщението и значението на Христос (Евр. 2:12–18). Евангелието, което се чете на водосвета, показва, че 
в Стария завет Бог е проявявал своята сила, изцелявайки болести с вода едва един път годишно, след като 
Ангел размътвал водата в Силоамската къпалня и то само за първия, който влизал във водата след това (Йо. 
5:25). Затова значението на водосвета се изразява в идеята, че трябва с пълна вяра да се надяваме в осве-
щаването на водата и в лечебните свойства на така осветената вода, защото християните имат много повече 
възможности и преимущества от евреите благодарение на Въплъщението. Според този възглед ритуалът на 
водосвета е продължение на акта на освещаване на водата, извършен от Христос при Кръщението, и служи 
за непрестанно пречистване на грешния човек, което може да се извършва непрекъснато до Страшния съд, 
без да отслабва неговата сила и въздействие3118. Втората причина, поради която християните трябва с пълна 
вяра да се уповават в силата на ритуала, се дължи на възможността всеки да бъде изцелен с осветената вода, 
стига да има „жива вяра“. Пример за такава вяра са старозаветните праведници, които са съумели да се спа-
сят дори и тогава, когато възможностите за спасение и очистване са били толкова малко, както е в Стария 
завет. За да се подчертае това сравнение между вярата на християнина и тази на старозаветния праведник 
и да се подскаже превъзходството по количество на възможностите за спасение в Новия завет, като съще-
временно се намекне за превъзходството по качество на вярата в Стария завет, в рилския Водосветен цикъл 
преобладават старозаветните теми, които са шест, а от новозаветните са изобразени само основните – Кръ-
щение на Христос и Кръщение на народа. При това, тези сцени не само са свързани с Йоан Кръстител, който 
се смята в цялата екзегетика за една от основните личности, осъществяващи връзката между Стария и Новия 
завет3119, но и илюстрират именно основната идея на водосветния ритуал – Кръщението на Христос служи 
за непрестанно пречистване/кръщение на народа/християните. Паралелно с това са подбрани старозаветни 
сцени, представящи основния исторически контекст на пророчеството изобщо и неговата пряка връзка с 
Новия завет. Включени са четири сцени от живота на Моисей, който е първи Божи пророк, първосвещеник 
и законодател, а освен това е префигурация на Христос3120. Подбрани са и две сцени от живота на пророк 
Илия, който пък се възприема като директен старозаветен модел на Йоан Кръстител – напълно в буквална 
символика, че Йоан е „нов Илия“3121. Това значение пък идва от литургията, където избраните две сцени от 
неговото житие, свързани с водата, се четат като перикопи на вечернята на Богоявление3122.

Че всички сцени от рилския цикъл са подбрани специфично в контекста на отношенията вода – вяра, 
Стар – Нов завет, пророчества – осъществяване, личи много ясно и когато се види, че например сред сцени-
те, свързани с Моисей и водата3123, не са включени такива събития като Моисей превръща водите в кръв или 
Преминаването на Червено море, която, при това, се препоръчва за Водосветния цикъл и от Дионисий. Но те 
са отпаднали, защото биха представили водата в евхаристиен контекст, а оттам ще доведат и до изтъкването 
на друг аспект в тълкуването на водата3124. Добър пример, показващ подобно концептуално подбиране на 
сцени от Моисеевия цикъл, е фактът, че например трите рилски сцени, представящи неговите чудеса с вода-
та, са изпуснати в обширното представяне на житието на Моисей от „Рождество Христово“ в Арбанаси3125 и 

3116 Пак там, 567.
3117 За тази принципна връзка на цикъла вж. Геров, Г. И вод освяти, 13–21.
3118 Значението на водосвета, 7.
3119 Бабић, Г. Иконографски програм, 110, 112.
3120 Daniélou, J. Sacramentum Futuri, 137–143.
3121 Millet, G. Recherches, 513.
3122 Миjовић, П. Теофаниjа у сликарство Мораче, 190.
3123 За тези сцени вж. Nodström, C. The Water Miracles of Moses in Jewish Legend and Byzantine Art. – OCP, 7 (1958), 98–109.
3124 За такива аспекти вж. Геров, Г. Водата – граница, 31–40.
3125 Куюмджиева, М. Цикълът по историята на пророк Мойсей, 33–40.
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във Филантропините3126, което също не е случайно, тъй като там контекстът на цикъла е бил съвсем друг. В 
този смисъл е любопитно да се види и кои от останалите, препоръчани от Дионисий сцени, са отпаднали от 
рилския цикъл. Липсва Богородица Живоносен източник, защото тя е разположена вътре в наоса на рилския 
храм при чудотворния реликвиар. Няма ги Пренасянето на ковчега на завета, Руно Гедеоново и Умиването 
на Неман на река Йордан по заповед на Елисей. Отсъства и Преминаването на Йордан от Елисей, което спо-
ред традицията можеше да бъде включено към това на пр. Илия, а така става ясно, че са пропуснати всички 
сцени, извън тези, свързани директно с Моисей, като прообраз на Христос, и Илия, като прообраз на Йоан 
Кръстител, а вече от тях е отпаднало само Преминаването на Червено море, което обичайно носи евхаристи-
ен смисъл3127. 

В нартиката на рилската църква е включена и сцената „Възнесение на Пророк Илия“. Тя е разположена 
на най-близкото до Водосветния цикъл „свободно“ място – на южната стена на галерията, непосредствено 
над Митарствата на душата (гр. схема VІІ, 17). Илия е най-често присъстващият старозаветен пророк в ново-
заветните текстове3128, а тази сцена от житието на пророка е позната още от раннохристиянското изкуство3129. 
Тя е изключително популярна във възрожденската ни иконопис, като често се среща и в стенописи3130. Оби-
чайно се тълкува като префигурация на възнасянето на Христос3131. Тук връзката идва от химнографията, 
където Илия е описан като пророк, предвещаващ великите дела на Господа, и като ангел в човешко тяло, 
предвестник на Страшния съд3132. Присъствието ѝ в рилската нартика, отделена от другите сцени, свързани с 
неговия живот, но приобщена към темата за защита на вярата, обаче има по-особен и нееднозначен смисъл. 
3126 Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική. Εκδ. Μ. Γαρίδης – Α. Πολιόγρας. Ιωάννινα, 1993, 139–151.
3127 Mouriki, D. A Moses Cycle on a Sinai Icon of the Early Thirteenth Century. – In: Byzantine East, Latin West. Art Historical Studies in Honor of K. 
Weitzmann. Princeton, 1995, 531–540.
3128 За него вж. Reau, L. Iconographie, 347–361; Baseu-Barabas, Th. Die Speisung des Elias durch den Raben. – JÖB, 43 (1993), 233–242.
3129 Петковић, С. Морача. Београд, 1986, 34.
3130 Попова, E. Зографът, 210. За по-ранните примери: Джурич, В. Византийские фрески, 28; Миjовић, П. Теофаниjа у сликарство Мораче, 
193–194; Петковић, С. Дела хришћанског милосрђа, 253.
3131 Stefănescu, F. L’illustration des liturgies, 150.
3132 Мирковић, Л. Хеортологиjа, 250.

404. Възнесение на пр. Илия. Южна стена на галерията. Димитър Христов и Зафир. 1847
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За есхатологията взимането на пророк Илия жив на небето означава, че той е непосредствено свързан с 
Бога и притежава особена чудотворна сила3133. А още от Средновековието той се схваща и като старозаветен 
предобраз на монашеството3134. Така пророк Илия не само е в тясна връзка с водосвета и чудотворната сила 
на водата. Изобразяването на неговото възнесение се явява като допълнителна гаранция за успеха на всяка 
молба, отправена към Бога от миряните по време на ритуала с осветяването на водата и същевременно е при-
мер и за монасите, показващ висините на вярата, до които може да достигне всеки от тях. 

 Разполагането на сцената над Митарствата на душата също е напълно закономерно, тъй като тя се тълкува 
и като префигурация на Христовото Възкресение, защото поединичното представяне на сцени от живота на 
пророк Илия понякога носи евхаристиен подтекст3135, засвидетелстван и в тълкуванията на някои църковни 
отци3136. Чрез него се прокарва идеята за спасението на праведните, а специално Възнесението му има дори 
фунерарен характер, защото показва, че християнинът ще поднови живота си след смъртта3137. Тези значения 
обвързват сцената с Митарствата на душата и оправдават разполагането ѝ над тях. 

Оттук би трябвало да е пределно ясно, че в контекста на преобладаващата обща старозаветна тематика, 
развита в южната част на рилската нартика, е търсена и частна такава в представянето на Водосветния ци-
къл. А след това с използването на точно определени старозаветни сюжети е постигнат паралел между Стар 
и Нов завет, като целта е била чрез единия да се изкаже другият и чрез водата да се изтъкне православната 
вяра. Така в крайна сметка всички сцени от Водосветния цикъл показват чудеса с водата, извършени чрез 
силата и упованието във вярата. В очите на миряните те са директно свързани с ритуала по изнасянето на 
рилската икона реликвиар и могат да бъдат смятани за нагледен поучителен пример, доказващ безгранични-
те възможности на вярата, още при старозаветните условия, в които християнството не се е заело да спаси 
човека и не е създало Църквата и нейните обреди в услуга на тази цел. 

3.2. „Свише пророци“
(гр. схема VІІ, 38–45)

Чрез старозаветните си теми и акцентът върху пророчествата в Стария завет Водосветният цикъл влиза в 
директна връзка с композицията „Свише пророци“. Типологично тя по същия начин споява двете степени на 
Божието откровение, показвайки, че Новият завет изпълнява старозаветните пророчества и разкодира него-
вите праобрази3138. Във връзка с това предназначение, темата обичайно включва отделни фигури на пророци 
с текстове, предсказващи инкарнацията, и атрибути, разбирани като архетипи на Богородица от Стария завет, 
традиционно отпращащи към теологичното значение на Безгрешното зачатие и Христовото Рождение3139. 

Това е самостоятелна композиция, която трябва да се различава както от „Възхвала на Богородица“3140, 
така и от отделните образи на пророци в храма. Точно така самостоятелно тя е представена и в рилската нар-
тика, обхващайки пространството на първия сляп купол от изток в южната част на галерията3141. В центъра на 
купола са разположени Богородица с Младенеца, заобиколени от фриз с образите на пророци, държащи раз-
творени свитъци и атрибути. Композицията не е обозначена с име, което е странно, тъй като в ерминията на 
Дионисий е дадена като „Свише пророци“3142. Но това име не се появява често към нея и даже преди ХVІІ в. 
не е известен нито един пример, в който композицията да е сигнирана така3143. Вместо общо наименование в 
рилската нартика е изписан направо текстът на едноименния тропар, приписван на Йоан Кукузел. Този текст 

3133 Константинова, Р. За едно необичайно решение в монументалната живопис на ХV век. – Изкуство, бр. 1, 1986, 44.
3134 Ђурић, В. Jедна сликарска радионица у Сербии у ХIII в. – Старинар, ХІІ, Београд, 1961, 63–76.
3135 Stefănescu, F. L’illustration des liturgies, 151–152; Радоjчић, С. Майстори старог српског сликарства, 57, 211.
3136 Петковић, С. Морача, 34.
3137 Миjовић, П. Теофаниjа у сликарство Мораче, 193.
3138 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“ у Пећи. – В: Архиепископ Данило ІІ и његова доба. Београд, 1991, 409.
3139 Ракић, С. Иконе Босне и Херцеговине, 280.
3140 С това име се нарича понякога композицията „О тебе радуется“. Вж. Геров, Г. „О тебе радуется“ в балканската живопис от ХV–ХVІІІ век. 
– ДИ, Спб., 1995, 222.
3141 Вероятно композицията е била изписана и в старата Хрельова църква (1794), ако се съди по запазените фрагменти с образа на Богородица и 
някои пророци. Вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 39–40, 234.
3142 Ерминiя, 398.
3143 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 414.
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обаче се среща и в други произведе-
ния, поради което още един от въз-
можните извори за изобразяването 
на композицията е литургичната пе-
сен със същото име на Цариградския 
патриарх Герман. Това, изглежда, не 
е било непознато на рилските мона-
си, защото неговият образ е един от 
четирите патриарси, придружаващи 
композицията, разположени в чети-
рите пандантива на слепия купол, 
докато Йоан Кукузел тук липсва. За-
това изглежда, че темата наистина 
не се е развила като директна илюс-
трация на богородичната химногра-
фия3144. Всъщност тя е византийска 
композиция с по-стари корени, на-
влязла в стенописите през ХІV в., 
заедно с другите химнографско-ли-
тургични теми, откъдето придобива 
подобен характер3145. Отпреди това 
обаче са известни репрезентативни 
икони със старозаветни праведници 
и Богородица в средата3146, чрез кои-
то композицията става популярна в поствизантийската живопис3147. 

Разполагането на „Свише пророци“ в купол в нартиката е обичайно, макар че отпраща към по-старите 
примери. Още при появата на темата във византийските паметници през ХІV в. тя заема стените и сводовете 
на нартексите. Обикновено се помества в най-горните зони, а в този контекст я препоръчва и Дионисий, кой-
то специално я описва като втора по значимост тема, ако църквата има два купола в нартекса3148. Сред приме-
рите от ХІV в. има няколко, които показват сходно разполагане с рилския. Например в Печката патриаршия, в 
програмата от ХІV в., тя е поместена над входа в притвора и при образа на ктитора архиепископ Данило ІІ3149.  
В рилската нартика тя е изобразена над входа за параклиса „Св. Йоан Рилски“ и над гроба на основния ини-
циатор за строежа на църквата – игумен Йосиф. Познати са и случаи от по-старо време, в които компози-
цията се разполага точно в куполи. Така е в нартекса на манастира Хора3150, в главния купол на Богородица 
Перивлепта в Мистра3151 и в трансепта в Протатон3152. 

През поствизантийския период темата се прехвърля постепенно от притвора в наоса, а най-често се появя-
ва в олтара, както става характерно за паметниците, възникнали предимно в монашеска среда3153. През ХVІІІ 
в. тя вече е и доста популярна, изобразява се почти постоянно в абсидата, както показват църквите от Костур 
и Епир, обхващащи като хронология целия век3154. По това време тя е добре известна и в Карловачката митро-
полия, където през южнобалканските и влашки влияния се появява първо на иконостасите, а после в олтара 

3144 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа у Темишвару, 79.
3145 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 412, бел. 23, с литература.
3146 За тях вж. Nersessian, S. Program and Iconography, 212–213.
3147 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 422.
3148 Ерминiя, 566.
3149 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 409; Милановић, В. О фресци на улазу у Богородичину цркву архиепископа Данила ІІ у Пећи. 
– Зограф, 30 (2004–2005), 141–165.
3150 Underwood, P. The Kariye Djami. Vol. 1, New York, 1996, 55–56.
3151 Dufrenne, S. Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, 72, 76–79.
3152 Millet, G. Monuments de l’Athos, fig. 8.3.
3153 Някои примери вж. у Квливидзе, Н. Иконографическая программа алтарных росписей московских храмов второй половины ХVІ века. – Във: 
Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. Москва, 2005, 623. Вж. също Пеjић, С. Манастир Пустиња, 136–
137; Ракић, З. Зидно сликарство ХVІІ века. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 268; Марковић, М. Првобитни живопис, 236. Епизодични 
примери има в северната част на Гърция и в Румъния. Шево, Л. Манастир Ломница, 153, бел 25, с литература.
3154 Примерите у Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 211, с литература.

405. Богородица Неувяхваща роза. Детайл от щампа с Богородичен Акатист, печатана във 
Венеция. 1819
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и на други места в храма3155. В следващия век композицията все по-често придобива други предназначения и 
участва в утвърждаването на различни теми. Освен обичайната глорификация на Богородица във връзката ѝ 
с Въплъщението, както е в Трескавец (1849), тя се появява в контекста на различни сюжети3156 и дори съотне-
сена с водата, както показва църквата „Св. Богородица Рибна“ в Асеновград (1838), където Захарий Зограф 
я изписва над аязмото3157. Комбинирането ѝ с Дърво Йесеево, което е съседната ѝ тема в рилската нартика, 
също датира от по-старо време. Така е в Богородица Левишка3158 и в един грузински псалтир от ХІV в.3159, а 
по-късно вариант, съчетаващ двете теми, има и в нартиката на Слимничкия манастир (1612)3160.

Изобразителното решение за композицията се установява в периода на поствизантийската живопис и 
продължава съществуването си през ХVІІІ–ХІХ в. без съществени промени3161. Възможно е обаче да има раз-
лики в текстовете и атрибутите на пророците, което се обуславя от разнообразието на библейските писания. 
Така се появява широта в избора на изобразяваните пророци и текстуалното съдържание на свитъците им3162. 
През ХІХ в. това зависи най-вече от готовите иконографски модели, прилагани от зографите за тази сцена. 
В случая с рилската композиция използването на такъв модел трябва да важи само за централното изобра-
жение, тъй като съставът на пророците, заедно с техните атрибути и надписи в свитъците следват напълно 

3155 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа у Темишвару, 79–80.
3156 За тях Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 198–199.
3157 Москова, С. За първите стенописи, 30–31.
3158 Панић, Д., Г. Бабић. Богородица Љевишка, 74–78.
3159 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 421.
3160 Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за Христовата двојна природа, 155–157.
3161 Тимотиjевић, М. Црква Светог Георгиjа у Темишвару, 79–80.
3162 Милановић, В. „Пророци су те наговестили“, 417.

406. Свише пророци. Стенопис от най-източния сляп купол в южната галерия. Димитър Христов и Зафир. 1846
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указанията на ерминията3163.
В една гравюра от 1819 г. с Богородичен Акатист, която е използвана от Димитър Христов за изобразява-

нето на Акатистния цикъл в наоса, централното изображение е Богородица Неувяхваща роза с Младенеца. 
То напомня достатъчно образите на Богородица с Младенеца от композицията „Свише пророци“ и до нами-
рането на по-точен паралел, може да се смята за иконографския модел, който е бил преработен, както смята 
Е. Генова, тъй като и в архива на Доспейския род има екземпляр от тази гравюра, разрязан точно на две части 
– Акатист и отделно централното поле с Богородица3164.

3.3. Дърво Йесеево
(гр. схема VІІ, 51–63)

Излагането на историческия аспект на вярата и връзката с Водосветния цикъл продължава в композиция-
та Дърво Йесеево, където са представени точно тези праведници – пророци и праотци на Христос, съумели 
да се спасят и да влязат в лоното на християнската църква завинаги. Литературната ѝ основа е в Ис. 11:1–3; 
Мат. 1:1–17 и Лук. 3: 23–38, където са описани личностите от родословното дърво на Христос3165. Тази ком-

3163 Ерминiя, 398.
3164 Генова, E. Модели и пътища, 70.
3165 Серафимова, А. Лозата Есеева во припратата на кучевишките свети Архангели. – Годишен зборник на Филозофскиот факултет на универ-

407. Свише пророци. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

409. Свише пророци. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

408. Свише пророци. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

410. Свише пророци. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
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позиция е типична за програмата на нартекса и има подчертано литургичен характер3166. Тя се среща още от 
ІХ в. във византийската миниатюра и от ХІІІ в. в стенописите, където става особено популярна, но в постви-
зантийската живопис присъства относително по-рядко3167. Добре известна е обаче в румънските паметници 
и най-вече в Молдавия през ХVI в.3168 Отделни примери има в Сърбия3169, където темата е много развита още 
в паметниците от времето на Неманичите3170, а тя е изписана и в манастира Сумела, Трапезунд (1740)3171. В 
България се появява най-често в търновския регион, където през ХVII в. може да се види в някои арбанашки 
църкви3172. В Македония има един конкретен, но пък много мащабен пример3173. През ХVІІІ–ХІХ в. изобра-
зяването ѝ в стенописи вече е спорадично3174. 

По принцип иконографските варианти на композицията са два. Тя се изобразява под формата на разкло-
нено дърво или на права лоза, включваща допълнителни композиции, или в съкратен вариант, при който 
се дават погръдни изображения на предците на Христос в медальони3175. В рилската нартика, подобно на 
най-старите византийски примери3176 или на обновените паметници от края на ХVІІ–ХVІІІ в.3177, е използван 
съкратеният вариант – медальонни изображения, разположени във формата на лоза. Този вариант е крайно 
подходящ не само защото в ерминията на Дионисий се дават наставления композицията да се изобразява 
така3178, но и поради характера на самото архитектурно пространство, в което тя е разположена – втория сляп 
купол от изток. Спецификата на куполното пространство е довело до поместването на Христовата генеа-
логия в кръг около изображенията на Богородица с Младенеца в царски варианти, като началото и краят се 
определят от фигурата на спящия Йесей – разбиран като „стъблото, от което ще поникнат жилите на живо-
тоносното Божие Слово“ (Ис. 11:1)3179. 

Използването на типа, включващ само медальони с пророци и предци, има и подчертано апологетично 
значение за вярата3180, което го обвързва с тематичния кръг, развит в южната страна на галерията. Верското 
значение на композицията се изтъква още при широкото ѝ разпространение през ХIV в. в паметниците от 
византийския културен кръг. То се свързва със смисъла, че родословието на Йесей е свидетелство за Въ-
плъщението на Христос – довод, използван винаги в борбата с ересите, отричащи двуединната природа на 
Богочовека3181 и водещ до комбинирането на композицията със сходни като смисъл теми. Така в случая от 
рилската нартика тя допълва и развива композицията „Свише пророци“ и чрез този смисъл се включва в 
контекста на темите, свързани с вярата. 

И за Дърво Йесеево Е. Генова отбелязва, че модел за образите на Богородица с Младенеца е същият центра-
лен образ на светогорската гравюра от 1819 г. Св. Богородица Неувяхваща роза с Богородичен Акатист, която 
е използвана от Димитър Христов и в по-ранни негови творби3182. Наистина, поне в този случай, вариантът 
на Неувяхваща роза с основата на разцъфващ букет се свързва директно с Лозата Йесеева и става популярен 

ситетот „Св. Кирил и Методиj“ – Скопjе, 27 (53), 2000, 133.
3166 Бабић, Г. Иконографски програм, 116.
3167 Серафимова, А. Лозата Есеева, 135–136, с литература.
3168 За примерите вж. Nasta, А. L'arbre de Jessé dans la peinture sud-est européennes. Bucuresti, 1976, 29–45. На композицията са посветени и мно-
жество други изследвания. Някои от тях са: Watson, А. The Early Iconography of the Tree of Jesse. London, 1934; Taylor, M. A Historiated Tree of 
Jesse. – DOP, 34–35 (1980–1981), 125–170; Milanović, V. The Tree of Jesse in the Byzantine Mural Painting of the Thirteenth and Fourteenth Centuries. 
A Contribution to the Research of the Theme. – Зограф, 20 (1989), 48–59; Томић, О. Лоза Jесеjева у манастиру Морачи. – ЗЛУ, 26 (1990), 89–118; 
Дионисопулос, Н. Лоза Jесеjва у Светим апостолима у Солуну. – Зограф, 21 (1990), 62–70.
3169 Петковић, С. Зидно сликарство, 173, 191.
3170 Milanović, V. The Tree of Jesse, 48–59.
3171 Millet, G., D. Talbot Rice. Byzantine Painting at Trebizond. London, 1936, 144.
3172 Божков, А. Българска историческа живопис, 163–172.
3173 Серафимова, А. Лозата Есеева, 138. Случаят в Слимничкия манастир е по-особен и спада към представянето на Христовата генеалогия. За 
него вж. Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за Христовата двојна природа, 153–171. За тази тема вж. още Радовановић, J. Христови преци по 
телу, 639–652; Пенкова, Б. Христовата генеалогия, 507–520.
3174 Давидов, А. Представе Лозе Jесеjеве у српскоj уметности ХVIII века. – ЗЛУ, 22 (1986), 147–170.
3175 Томић, О. Лоза Jесеjева, 92; Серафимова, А. Лозата Есеева, 133.
3176 Серафимова, А. Лозата Есеева, 135.
3177 Такива примери у Матакиева-Лилкова, Т. Неизвестни икони от Националния исторически музей. – ПИ, бр. 2, 2000, 23–24; Попова, Е. Богоро-
дица-Хестия, 45–48; Mount Athos. The treasury of the Protaton. Thessaloniki, 2006, 40; Κυριακούδης, Е. Η μνημειακή ζωγραφική, 162.
3178 Там се препоръчва само още една сцена – Рождество Христово, която тук е изпусната. Лозата Йесеева в ерминията е дадена като продължение 
на указанието за изобразяване на античните философи и Сибила. Вж. Ерминiя, 570.
3179 Серафимова, А. Лозата Есеева, 139.
3180 Подробности у Nasta, А. L'arbre de Jessé, 38.
3181 Dufrenne, S. Problèmеs iconographiques dans la peinture monumentale du début du ХIV siècle. – Във: Византиjска уметност почетком ХIV века. 
Београд, 1973, 38.
3182 Генова, Е. Модели и пътища, 70.
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още през ХVІІІ в.3183 Действително и рил-
ското изображение на Богородица е от типа 
Неувяхваща роза, като напомня на образа 
от щампата, но младенецът Христос е изо-
бразен изправен, а не седнал. Известни са и 
щампи с отделните образи на Богородица с 
Младенеца, сходни с този иконографски ва-
риант, в който младенецът е прав, най-ран-
ната от които датира от 1820 г.3184 Но всички 
изброени примери не съдържат и Дървото 
на Йесей, а освен това представят всъщ-
ност момента на Коронясването на Богоро-
дица, седнала на трон, като Младенецът е 
фронтално разположен, докато в католико-
на е леко извърнат към Богородица. Въпре-
ки че те не съвпадат с рилския вариант, има 
случаи, в които са използвани за иконог-
рафски модел, какъвто е примерът с икона 
от църквата „Св. Арх. Михаил“ в с. Реса-
ва, Кавадарско, дело на зограф Атанасий от 
Крушево, датиращ от средата на ХІХ в.3185  
С рилския вариант не съвпадат и двете из-
резки от щампи с Богородица Неувяхваща 
роза от архива на Станислав Доспевски в 
НХГ3186.

Най-вероятно никой от тези варианти 
на щампите не е използван от Димитър в 
случая. Защото съществуват други щампи с 
Богородичен Акатист3187, в средата на които 
е оформена композицията Дърво Йесеево, 
придружаваща типа Богородица Неувяхва-
ща роза, решен в малко по-различен ико-
нографски вариант. Оттук вече сюжетът би 
могъл да е зает директно от Димитър в рил-
ския католикон, защото едва в тези щампи 
Христос навсякъде е прав в ръцете на Бого-
родица и леко извърнат към нея, като съвпа-
да много повече иконографски с рилското 
изображение. Тези щампи се датират или 
общо от ХІХ в., или около средата на века, 
но със сигурност отразяват иконографски 
вариант за композицията, по-ранен от сте-
нописите. Броят на праведниците в тях е 24 
и надвишава незначително 22-та образа от 

3183 Πάλλας, Ι. Δ. Η Θεοτόκος Ρόδον το Αμάραντον. – In: 
ΔΧΑΕ, 26 (1973), 225–238. Няколко примера за Неувях-
ваща роза в икони вж. у Попова, Е. Богородица-Хестия, 
46–47.
3184 Papastratos, D. Paper Icons, ill. 123, 124, 125, 132.
3185 Поповска-Коробар, В. Икони од Музеот на Македо-
ниjа, 325, сл. 184. 
3186 Генова, E. Модели и пътища, 70; Попова, E. Богороди-
ца-Хестия, 44.
3187 Papastratos, D. Paper Icons, ill. 128, 130, 131, 133.

411. Дърво Йесеево. Стенопис от втория сляп купол на южната галерия. Детайл. 
Димитър Христов и Зафир. 1846

412. Дърво Йесеево. Стенопис от втория сляп купол на южната галерия. Детайл. 
Димитър Христов и Зафир. 1846

413. Дърво Йесеево. Стенопис от втория сляп купол на южната галерия. Детайл. 
Димитър Христов и Зафир. 1846
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414. Дърво Йесеево. Икона 
от манастира Протат, Света 
гора. ХVІІ в.
415. Богородица Неувяхваща 
роза. Икона от Византийския 
музей в Атина. 1786

416. Дърво Йесеево. Стенопис от втория сляп купол в южната галерия. Димитър Христов и Зафир. 1846
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купола. Съставът им от щампите не е ясен3188, но този в рилската нартика е следният: от образа на спящия 
Йесей вляво са разположени пророк Давид, цар Иосия, праведни Авиуд, цар Амон, праведни Зоровавел, 
праведни Салатиил, цар Манасия, цар Йехония, цар Йорам, цар Езекия, цар Йосафат, цар Ахаз, цар Иса, цар 
Авия, цар Йоатам, цар Озия, цар Ровоам и накрая – първи отдясно на Йесей, е пророк Соломон. В пандан-
тивите са включени още допоясните фигури на пророк Моисей, държащ скрижалите, пророк Самуил с рог и 
кадилница в ръце, пророк Аарон с жезъл и стомна с манна небесна и пророк Мелхиседек. В частите между 
пандантивите три пъти са изобразени ангели, държащи надписи с двете части на Богородичния тропар, из-
пълняван в службата на трети час3189.

Описанието на тази композиция в ерминията на Дионисий от Фурна съвпада в трите ствола, излизащи 
от спящия Йесей и първите праведници – съответно Давид отляво с арфа в ръка и Соломон – отдясно със 
затворена книга, които са в пряка родствена връзка с Йесей като негови син и внук. Останалите праведни-
ци не са посочени3190, а образите им в католикона са без атрибути, като някои от тях държат обичайните за 
периода разцъфнали жезли в ръце. В щампите пък по-голямата част от праведниците държат свитъци. Така 
остава неясно дали Димитър Христов е използвал имената на праведниците, „разчитайки“ ги от щампите, 
или произходът на техния подбор е друг. Като съдържание, те отговарят на повечето от Христовите предци, 
описани в Мат. 1: 6–13, без да следват точно библейския ред. Те отговарят и на част от включените в ермини-
ята на Дионисий предци на Христос по родословие, но отново без да следват посочения там ред3191. Но явно 

3188 Те не са детайлно описани у Papastratos, D. Paper Icons, ill. 137–141. 
3189 Чифлянов, Б. Литургика, 189.
3190 Ерминiя, 570.
3191 Пак там, 557–558.

417. Богородица Неувяхваща роза. Щампа, печатана 
във Венеция. 1820

418. Богородица Неувяхваща роза. Икона от Музей на Македония 
в Скопие. Анастас от Крушево. ХІХ в.
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щампите дават изобразителния вариант на темата, като те са комбинирани с ерминията, която е използвана 
за композиционен модел при изобразяването на сюжета в купол.

3.4. Вселенските събори
(гр. схема VІІ, 65–72)

Темата за съборите в стенописта възниква още в иконоборския период, но става обичайна през ХІІІ–ХІV в.,  
когато се среща в притворите на храмовете в епископски средища и в някои по-големи църкви като Сопоча-
ни и Дечани3192. По това време тя се появява и втрапезариите3193. През ХVІ–ХVІІ в. не е така популярна3194, 
но традицията да се изписва в притворите на по-големи манастирски и епископски църкви е вече трайно 
установена3195. Така е и на Света гора, където Вселенските събори са традиционна част от програмата на 
нартексите3196.

Единствените пълно запазени цикли у нас са в трапезарията на Бачковския манастир (1643)3197, църквата 

3192 За съборите вж. Walter, Ch. L'iconographie des Consiles dans la tradition byzantine. Paris, 1970; Salaville, S. L'iconographie des Sept conciles 
oecuméniques. – Écho d'Orient 29, № 42 (Paris 1926), 144–176; Sieben, H. Konzilsdarstellungen – Konzilsvorsellungen: Tausend Jahre Konzilsikonographie 
aus Handschriften und Druckwerken. Wurzburg, 1990; Малков, Ю. Тема Вселенских соборов древнерусской живописи ХVI–ХVII веков. – Данило-
вский благовестник, № 4, Москва, 1992, 62–72; Карташев, В. Вселенские соборы. Москва, 2006.
3193 Пенкова, Б. За модела на стенописната декорация, 215. 
3194 Петковић, С. Фреске 16 века у цркви манастира Крушедола, 134.
3195 Тодић, Б. Грачаница, 252; Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 25; Петковић, С. Зидно сликарство, 94, 163, 176, 200.
3196 Dawkins, R. The Arrangement, 94. За късните примери от ХVІІІ–ХІХ в. вж. Сава Хиландарец. Историjа, 67; Божков, А., А. Василиев. Худо-
жественото наследство, 109, обр. 79; Василиев, А. Стенописите на Захари Зограф, 43.
3197 Пенкова, Б. Стенописта в Бачковската трапезария, 46–54.

419. Богородица Неувяхваща роза. Щампа от ХІХ в. 420. Богородица Неувяхваща роза. Светогорска щампа. 1865
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„Рождество Христово“ в Арбанаси (1649)3198 и Бельовата църква в Самоков3199, а към тях трябва да се прибави 
и този от рилския католикон, където те заемат третия сляп купол от изток в южната страна на галерията. Се-
демте събора са разположени във фриз около допоясния образ на Христос Велик Архиерей. Фактически, те 
са поместени в съседство с Водосветния цикъл. Разполагането им непосредствено до него вероятно отразява 
ритуалната връзка на темата с водосвета през ХІХ в., тъй като според богослужебния устав в деня, когато се 
чества първият Вселенски събор в Никея (325), на който е проповядвано истинното въплъщение и е отлъчен 
Арий, преди литургията се освещава водата3200.

Традиционно Вселенските събори се съотнасят също и с темата за вярата. Те свидетелстват за законноста 
и всеобщата валидност на християнските догми, тъй като илюстрират реални исторически събития. Цикълът 
възниква именно като безспорен пример, че постулатите на православната вяра са узаконени от светите отци 
на църквата и трябва да бъдат неотменно спазвани. В този смисъл съборите са свиквани за борба с еретич-
ните учения и се разбират в стенописта като прославящи победата на ортодоксалната вяра3201. Така тази тема 
логично завършва историческия контекст на представяне на вярата, развита от Стар до Нов завет и предста-
вена в южната част от рилската нартика.

Иконографските решения на сцените включват и образите на царете, присъствали на всеки събор. Това е 
по-стара традиция, продължила и през поствизантийския период3202, но тук не бива да бъде разбирана като 
изтъкване на владетелски принос3203, тъй като зографите следват препоръките на ерминията на Дионисий. Тя 
3198 Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“, 55–59.
3199 Вж. Патев, И., В. Хаджиангелов. Бельова църква „Рождество Богородично“. Св. Симеон Самоковски. С., 2003.
3200 Никольский, К. Пособие, 647–648.
3201 Божков, А. Българска историческа живопис, 139.
3202 Грозданов, Ц. Охридско зидно сликарство, 73.
3203 Грабар, А. Император в византийском искусстве. Москва, 2000, 107–110.

421. Вселенските събори. Стенопис от третия сляп купол в южната галерия. Димитър Христов и Зафир. 1846
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е служила за иконографски наръчник и на 
седемте сцени3204, довеждайки например до 
появата на дяволи върху раменете на ере-
тиците в някои от съборите, с което е осъ-
ществена и връзка с дидактичните сцени по 
южната стена на рилската външна галерия. 
Защото Вселенските събори са „надви-
снали“ над суеверните вярвания, магиите 
и слабостите на човечеството, изразени в 
дуалистично представени теми от южната 
стена като Ходене при врачката за цяр, Пра-
ведно и Грешно изповядване и Митарства-
та на душата. 

3.5. Дидактични теми от южна-
та нартика

Нравоучителният аспект на стенописите 
в южната част на нартиката е пряко насочен 
към миряните, на които православната вяра 
се струва непостижима или не вдъхва дос-
татъчно респект. За всички тях е нагледно 
показано какво става, ако търсят изцеление 
на друго място извън православната църк-
ва, не се изповядват и не приемат причас-
тие. Подборът на сцените, включени в тази 
програма, е особено актуален, като се има 
предвид отвореността на манастира, който 
може да бъде посещаван и от жени. Смя-
тало се е, че за тях специално визията на 
стенописите би трябвало да е достатъчна, 
за да действа като катехизис3205. Но тези 
теми имат и изключително интересна прак-
тическа връзка с водосвета и оттам – отно-
во с темата за православната вяра. Още от 
времето на Трулския събор (756) е прието 
правило на първо число всеки месец да се 
извършва малък водосвет в домовете3206. 
Според съществуващите сведения такъв 
ритуал се е извършвал през ХIХ в. в Само-
ков, като запазените данни сочат, че за не-
говото изпълнение са викани често монаси 
от Рилския манастир3207. Тук обаче е по-ва-
жна причината, поради която се е извърш-
вал този ритуал. Той е бил изпълняван с цел 
да се избегнат не само ереси, но и всякакви 

3204 Ерминiя, 445–451.
3205 Неофит Рылец. Описание, 77–78; Бобчев, С. Поклоне-
ние, кн. VІІ, 630.
3206 Значението на водосвета, 10.
3207 Семерджиев, Хр. Самоков, 34.

422. Вселенските събори. Стенопис от третия сляп купол на южната 
галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

423. Вселенските събори. Стенопис от третия сляп купол на южната 
галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

424. Вселенските събори. Стенопис от третия сляп купол на южната 
галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
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суеверни вярвания. Ако се съпостави тази цел с програмата на стенописите от южната стена на нартиката в 
рилската църква, става ясна нейната дидактичност, която се крепи и на ритуала, освен на актуалните за вре-
мето верски проблеми. Те са засвидетелствани например от хаджи Агапий, който в бележката към 23-то сло-
во посочва, че е писано през 1844 г., защото „беха се мнозина от младите учени обърнали каде протестанлъко 
и каде безбожие“3208. В действителност по това време протестантската и католическа пропаганда в Самоков 
и околността, макар да е впечатлила рилския монах, е все още в зачатък3209 и едва от края на 50-те години 
нататък придобива наистина обезпокоителни за православието размери, като чак тогава и рилското братство 
се включва активно в опровергаването на тези доктрини3210. Не така обаче е със суеверните вярвания. За да 
се достигне до момент, в който дидактичността на стенописната програма така нагледно обслужва борбата 
против суеверните вярвания и езическите обичаи, явно в предните столетия църквата не само не е осъждала 
подобни явления, но донякъде и сама е провокирала тяхното съществуване3211. Простонародните християн-
ски представи и обредност на поствизантийския свят с течение на времето се вклиняват сред строгите норми 
на култовия живот и заживяват заедно с него в името на по-високата цел – оцеляването на християнството. 
Още с падането на Цариград Генадий Схоларий формулира църковна програма, според която църквата е във 
война, а в такъв момент важен става самият факт на привързаност към православната вяра, а не толкова на-
чинът на нейното практикуване. В следващите векове резултатът от разумната за тогава политика е секулари-
зиране и даже вулгаризиране на православната религия във всичките ѝ аспекти и нива. Нередки са случаите, 
когато свещениците участват в изпълнението на народните обреди и обичаи3212 и по този начин ги вместват 
в една обща религиозно-фолклорна традиция. През ХІХ в. тя вече е не само окончателно вплетена в църков-
ната практика, но и често надделява над православната религиозност. Именно срещу нейното въздействие са 
насочени и нравоучителните сцени от южната стена на рилската нартика.

3.6. Ходене при врачката за цяр. Праведно и Грешно 
изповядване 
(гр. схема VІІ, 11–13)

Любопитното е, че тези сюжети обичайно се разглеждат заедно във възрожденското ни изкуство, въпреки 
че не е известна литературна основа, която да ги свързва. Факт е също така, че извън стенописните памет-
ници не е познат изобразителен пример, който да ги съвместява. В ерминията на Дионисий не присъстват, 
но ги има разделени от мъченията на грешниците в тази на Дичо зограф (1835–1839)3213. Въпреки това след 
появата им в екзонартекса на църквата „Св. Лука“ в Рилския манастир (1798–1799), където са разположени 
заедно3214, те се изобразяват по същия начин в много от възрожденските паметници у нас, ставайки обичайна 
част от стенописната програма на притворите или нартиките3215. Така те се появяват и на стената в южната 
нартика на рилския католикон. Макар че явно имат тематична връзка помежду си, тук ще трябва да ги разде-
лим, както е постъпил и А. Василиев3216. 

Наличието на специални слова срещу магьосници и баячки в църковната литература показва, че са съ-
ществували такива реални практики в обществото, срещу които църквата е била най-малкото принудена да 

3208 Спространов, Е. Материали, 27.
3209 По това време Самоков е свързан с протестантската пропаганда чрез Фотинов и Сичан Николов, които помагат на Ригс за преводи на библия-
та. В тази дейност се включва дори и Неофит Рилски, който приема предложението на протестантското общество и прави превод на Новия завет 
на български език през 1835 г., с което се полага началото на българската евангелска литература. Семерджиев, Хр. Самоков, 93–95. Явно около 
това се е разразил скандал в манастира, отражение на който са и думите на хаджи Агапий, тъй като преводът на Неофит е забранен от Цариград-
ския патриарх Антим ІV (1840–1841), който заповядал на рилските монаси да му изпратят всички екземпляри от книгата и да се преустанови 
нейната продажба. Монасите не само изпълняват повелята на патриарха, но и се оправдават, че нямат нищо общо с това деяние. Снегаров, И. 
Гръцки документи, т. Х, 208–209. Вероятно и заради този скандал Неофит е прибран в манастира и заема длъжността секретар. 
3210 Подробно у Климент Рилец. Рилският манастир като борец срещу инославната пропаганда. – ПМ, ІІ, 1946, 273–286.
3211 Тодорова, О. Православната църква, 213.
3212 Пак там, 215–216.
3213 Василиев, А. Социални, 21–23, 88; Василиев, А. Ерминии, 120, 122. За датирането вж. Мутафов, Е. Европеизация на хартия, 121; Мутафов, 
Е. Поглед, 269–270.
3214 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181.
3215 Василиев, А. Социални, 88.
3216 Пак там, 75–79 – за врачката, 86–88 – за изповеданията.
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се бори. Те са били във връзка и с женската набожност, която принципно е склонна да изповядва по-при-
митивна форма на религиозност, близка до суеверието3217. Темата за лечението при врачки намира място 
в дамаскинарските проповеди, писани на близък до говоримия език, със занимателни разкази, сходни по 
същността си с апокрифната литература, чието разграничаване от каноничната до голяма степен е изоста-
вено през вековете на завоеванието. Постепенното им прерастване в сборници за извънцърковно четене не 
е нарушило тяхната функция, а напротив, е резултат именно от нея. А тя е била ежедневното възпитание в 
християнските добродетели. Но миряните са не само „слушащи“, а и „гледащи“3218, поради което съвсем ес-
тествено сюжетите на тези проповеди прерастват и в сюжети на стенописта, чиято дидактика е предназначе-
на за ограмотяване. Така появата на темата Ходене при врачка в стенописите изглежда ясна – тя е обобщена 
илюстрация на сборници с поучителни слова, които традиционно завършват с подобни текстове3219. Тази 
постановка обаче има нужда от прецизиране. 

Разпространението на подобни слова у нас обикновено се свързва с влиянието на рилската книжовна 
продукция3220. Но пътищата, по които те проникват в манастира, изглеждат все още ненапълно уточнени. На 
врачките, баячките и суеверията се отделя внимание още в руската литература. Например в „Духовен регла-
мент“ (1722–1749) на Теофан Прокопович, където се определя дейността на руската църква и задълженията 
на епископите, има пример за тяхното осъждане. Там са подложени на убийствена критика съвременните 
недъзи в църквата и обществото. Прокопович отделя особено внимание и на врачките и суеверията. Екзем-
пляри от неговия труд се намират в библиотеката на Рилския манастир, а така, изглежда, не е оправдано 
източниците на рилските дамаскинари да се търсят само в гръцките печатни книги, въпреки категоричните 
уточнения на някои дамаскинари, че превеждат от гръцки. Красноречив пример в това отношение е слу-
чаят с Никифор Рилец, който изрично твърди това, но всъщност повтаря дословно текстове от московски 
старопечатни пролози3221. Затова е също толкова голяма вероятността рилските дамаскинари да са ползвали 
публицистични трактати с руски и украински произход3222. Отново подобни издания биха могли да дадат и 
първоначалните изображения на разглежданата тема, тъй като е абсолютно нелогично да се мисли, че тя е 
съставена само по един конкретен литературен източник или точно в Рилския манастир, въпреки че в него-
вите граници се появява за пръв път изображение на тази тема в края на ХVІІІ в. Факт е, че в манастира се 
пазят поне няколко дамаскина от това време, в които има директни текстове, осъждащи тези, които ходят при 
врачки и самовили, и всеки един от тези текстове би могъл да бъде сметнат за литературна основа на сюжета. 
Срещаме ги в две слова против магьосници и самовили, събрани от различни книги, чийто автор не е извес-
тен3223. Присъстват редовно и в трудовете на Теофан Рилски или Йосиф Брадати, който много показателно 
посочва, че е обиколил разни земи, но толкова много „бродници, самовили и магесници, колику у българска 
земиа“, никъде не е виждал3224. Дори само този цитат е достатъчен, за да покаже, че дамаскинарската лите-
ратура всъщност отразява само реалното съществуване на такъв проблем, но никое от нейните произведения 
не може да бъде възприето като своего рода ерминия3225, която да стане конкретна причина и да даде точно 
напътствие как да се изобрази сюжетът, осъждащ тази практика. Освен това много малка част от тези слова 
са оригинални творения3226, за да се предполага, че те първи ще дадат пряка литературна основа за изобра-
зителния сюжет. Така изглежда излишно да се търси точен литературен текст в дамаскинарската литература, 
който да описва изображенията на тази тема или пък да ги придружава като надпис. 

От друга страна обаче, иконографският вариант на изображението почти не търпи съществена промяна 
от първия, та почти до последните си примери. Оттук пък ще излезе, че това е единственият случай, в който 

3217 Примери у Ангушева, А., М. Димитрова. Другите авторитети: Слова против магьосници и баячки в дамаскинарската традиция. – ГСУ, 
ЦСВП, т. 92 (11), 2003, 81–99.
3218 Тодорова, О. Православната църква, 219.
3219 Захариев, В. Борбата срещу суеверието в българската църковна стенопис 17–19 в. (ръкопис), 1967 – ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 260.
3220 Ангушева, А., М. Димитрова, Другите авторитети, 81–99, с литература.
3221 Атанасов, П. Руските старопечатни книги, 94–95; Атанасов, П. Руските старопечатни книги и българските дамаскинари, 33–35.
3222 Пак там.
3223 Качановский, В. Памятники, 42–66.
3224 Етнография на България, т. ІІІ, 32.
3225 И. Гергова цитира един изключително дълъг откъс от слово, приписвано на Йосиф Брадати, което смята за основа на теми като Праведно и 
Грешно изповядване и Ходене при врачката за цяр. Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 23; Петканова, Д. Народното четиво през 16–18 век. 
С., 1990, 328–330. Това слово, разбира се, не е единственото, в което се засягат тези теми. Вж. и Bakalova, E. Didactic Themes in Church Mural 
Painting of the 19th Century Bulgaria. Western Influences? – In: Revue de l’Association internationale d’études du Sud-Est Européen. (Traveaux du 
Colloque „L'Europe centrale et le Sud-Est Européen aux XIXe–XXe siècles“, Cepelare, 2008),  nr. 35–39 /2005–2009, 383–401, с литература.
3226 Петканова, Д. Народното четиво, 390, 392.
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има почти само един визуално устойчив модел, в чиято основа стои цяла дамаскинарска школа. Това е още 
по-слабо вероятно, затова остава да се приеме, че дамаскинарската литература отразява наличието на самото 
явление, но няма пряка връзка с появата на изображенията, които идват у нас по друга линия. Този извод се 
потвърждава и от факта, че критиката към езическия манталитет в границите на Рилския манастир, която 
винаги намира обяснение в тамошната дамаскинарска школа, продължава да се развива и след края на тази 
школа. Религиозната действителност от първата половина на ХІХ в. не е много по-различна и затова, логич-
но, тема като Ходене при врачката е включена като порицание например в проповедите на Неофит Рилски, 
който упреква християните за тяхното суеверие и изрично порицава жените3227, без да споменава имена. 

От всички примери личи, че проблемът с езическите обичаи и вярвания е имал сериозни размери, отбе-
лязван е нееднократно в Рилския манастир, което означава траен интерес към тематиката в региона. Затова 
изглежда логично точно там първо да бъде възприето изображение, което да илюстрира осъждането на тази 
практика. Така остава да се търси по-ранен иконографски източник от най-ранния рилски пример, защото 
вероятно тази тема е „новост“ само за абстрактно понятие, каквото е „българската възрожденска живопис“. 
А предполагаемият модел може да има различен произход – от гръцките печатни издания, руската и украин-
ската гравюра или някакъв западен източник, преработен в светогорските щампи.

Известните изобразителни примери, предшестващи този в рилската нартика, включително с него, по-

3227 Радкова, Р. Неофит Рилски, 93; Климент Рилец. Иеромонах Неофит Рилски като проповедник, 3.

425. Ходене при врачката за цяр. Южна стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1847
426. Ходене при врачката за цяр. Църква „Св. Лука“ в Рилския манастир. 1798–1799
427. Ходене при врачката за цяр. Щампа, изработена със средствата на х. Исай. Ок. 1840
428. Ходене при врачката за цяр. Щампа, изработена със средствата на х. Исай (втори вариант). Ок. 1840
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429. Ходене при врачката за цяр. Стенопис от нартиката на Илиенския манастир. Коста Вальов. 1832
430. Ходене при врачката за цяр. Стенопис от църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир. Тома Вишанов. 1811

твърждават това. Почти всички те се съотнасят с един изобразителен модел, най-вероятно зает от щампа 
със светогорски произход, която ще да датира отпреди първия рилски пример в църквата „Св. Лука“ при 
едноименната постница (1798–1799)3228. Въпреки че моделът за това „първо“ изображение не е известен все 
още3229, многобройните съвпадения между постницата и следващите рилски примери показват, че дори без 
да са пряко свързани помежду си, всички те възхождат към един общ източник. Впрочем вариантът от „Св. 
Лука“ съвпада в много отношения с двете щампи, изработени със средствата на х. Исай3230. И двата варианта 
са без дата, но се предполага, че датират между 1830–1840 г.3231 И в трите случая композицията е на две нива, 
но съвпадението между единия вариант на щампата и стенописа от църквата „Св. Лука“ достига до най-дреб-
ни детайли, включително и липсата на разделително поле между двете нива. Тези сходства биха навели на 
мисълта, че изображението от „Св. Лука“ категорично е служило за основа на единия вариант на щампата, 
тъй като несъмнено го предхожда хронологично. В щампата обаче има някои допълнителни елементи и едно 
съществено „нововъведение“, липсващи в стенописа, за които не би могло да се намери обяснение освен ако 
и двата примера всъщност не са свързани с някакъв трети, който датира от преди 1798 г. Към съществуването 
му води и описанието на тази сцена в ерминията на Дичо, несъмнено правено по сходно с щампата изобра-
жение. Датирането на ерминията пък в 1835–1839 г. 3232 отново сочи, че този модел трябва да е по-ранен от 
щампата на х. Исай. 

В щампата е включен образът на св. Козма Прозорливи. Неговото присъствие тук трябва да е указание за 
наличието му в оригиналния образец, въпреки че то не се среща никъде другаде, а го няма и в ерминията на 
Дичо зограф. Трудно е да се идентифицира този светец3233. От тематична гледна точка би било логично това 
да е някой от светците лечители с това име, който да е противопоставен на магьосницата лечителка. Сред тях 
обаче няма никой, който да отговаря дори и само по асоциация на това прозвище, а и изобразеният е препо-
добен монах. От друга страна, единствено за св. Козма Зографски се казва в житието му, че е получил дар 
на прозорливост3234, но пък не е известен друг случай, в който той да е наречен така, нито пък да е свързан 
с лечителството или с осъждане на суеверията. Засега не са известни и някакви части от текста от щампата, 
които да се свържат с него. Известен е и още един новогръцки светец с това име и дар на прозорливост – св. 
Козма Етолийски. Въпреки че той е популярен през ХІХ в., като в графиката и живописта се срещат негови 
изображения, дори и житийни сцени, нищо от тях не може да се свърже с рилската щампа. Освен това него-
вите прозрения са чисти предсказания в стила на Нострадамус, свързани с изобретяването на телефона или 

3228 В такава насока са и размишленията на Попова, Е. Теми, 6; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181.
3229 Пак там.
3230 Василиев споменава едната щампа. Василиев, А. Социални, 75.
3231 Датировката е обобщена от различните мнения. За тях вж. Василиев, А. Социални, 76; Захариев, В. Първото наше, 169, 171, обр. 10; Томов, 
Е. Възрожденски щампи, 31, ил. 12, 48–49, ил. 31–32; Планинска, Б. Щампарницата, 46.
3232 Мутафов, Е. Европеизация на хартия, 121; Мутафов, Е. Поглед, 269–270.
3233 Василиев, А. Социални, 76, само споменава името му.
3234 Жития на светиите. С., 1991, 464.
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освобождаването на „седемте гръцки острова“ от властта на „червените барети“3235. В житията на светците 
у Дмитрий Ростовски се срещат още двама преподобни с това име, но пък без дар на прозорливост. Единият 
е Козма Изповедник, епископ на Халкидон, свързан с иконопочитанието3236, а другият е крайно неприветлив 
тип – скопец и отшелник от Фаранската лавра3237. От преводната литература, позната у нас през ХVІ–ХVІІІ в.,  
се знае за още един монах с името Козма от манастир, назован „Сагареца“, който, без да е наричан „прозор-
ливи“, е имал видение „страшно и много полезно“3238, но за съжаление, нямащо нищо общо с темата. Така 
Козма Прозорливи става толкова загадъчен, че може би възхожда към първоначален образец, предхождащ 
дори и предполагаемите светогорски щампи и тогава ще трябва да бъде търсен евентуално в Русия, Украйна 
или дори на Запад. Колкото и да е невероятно, може обаче той да е хрумване на ктитора на щампата – х. Исай, 
който е пътувал през живота си повече, отколкото всички герои, взети заедно в „Шифърът на Леонардо“, и 
може да е станал част от световната конспирация. А следователно може и да си е измислил „срещнат по пъ-
тищата светец“, за да „подкрепи“ борбата на рилските си братя срещу суеверията. 

Другият вариант на щампата със същия сюжет е видоизменен малко повече от двата примера дотук, макар 
да съдържа същите основни групи образи. Тук са пропуснати някои фигури на дяволи, а са добавени други. 
Прибавен е и текст между двете части на композицията, а те са и огледално обърнати – долната е изобразе-
на отгоре. Сравнявайки тези щампи с варианта от рилската нартика, се вижда веднага, че несъмнено те са 
служили за основа на стенописа, а не обратното, както смята Е. Томов, дори и само заради предполагаемите 
им датировки3239. При това, стенописът от католикона е компилация между двата варианта, в който двете 
композиционни нива са обединени в една издължена сцена, където са нанесени и някои второстепенни про-
мени. Появява се например един дявол, който тика колелото на каруцата, за да стигне болното дете по-бързо 
при врачката, а такъв елемент не се среща в никой от останалите варианти. При обобщаването на сцената 
в нартиката пак е изключен Козма Прозорливи, видоизменени са някои фигури, броят на дяволите и други 
подобни детайли, като ясно личи, че тук става въпрос за организиране на сюжета според композиционните 
изисквания на пространството, където е поместен, и съчетанието му с Праведно и Грешно изповедание. 
Съкратени са и текстовете, присъстващи в щампите, като на тяхно място е даден надпис, в който темата е 
обобщена. 

Тук възниква въпросът и за наименованието на тази композиция, тъй като никъде не се среща сигнатура, 
която дори да напомня името, с което този сюжет е известен у нас. И дамаскинарската литература, макар че 
го описва постоянно като явление, не го определя с някакво конкретно име. У Е. Томов и В. Захариев сцената 
се нарича „Врачуване“. При А. Василиев е „Завеждане при врачката“3240. Мавродинов я нарича „сцената с 
врачката“, която показвала, между другото, че „се заражда вече вярата в науката“3241. В църквата „Св. Лука“ 
сцената е сигнирана „Радуются и играют обмещение человечество беса“3242. В нартиката на католикона има 
дълъг текст за магьосници и самовили без заглавие, но в който е включена и част, подобна на тази от „Св. 
Лука“3243. Щампите също нямат „заглавие“, но пък съдържат огромно количество надписи, описващи отдел-
ните части от изображенията. Те имат и надслови, на които ще се спрем най-накрая. В ерминията на Дичо е 
наречена „Магьосница и баячка“3244. Загадка е откъде идва името, което се използва и тук. Но сигурно е едно. 
Нито едно от тези имена, с изключение може би донякъде на това от „Св. Лука“, което е близко и до текста 
от щампата – „Радувая се и играя дяволето защо прелащавая людето“, не отговаря на тази композиция. Оттук 
не е нужно да се търсят други причини за това, че все още не е известен някакъв първоначален иконографски 
модел за изображението. Най-вероятно този модел ще е озаглавен по съвсем друг начин в първоизточника и 
ще продължава да се „крие“ от българското изкуствознание, дори и да е публикуван някъде.

Изброените дотук примери са малко – само четири на брой, и произхождат от едно място – Рилския ма-
настир, но не може да се каже със сигурност, че това е поредният модел, въведен в обращение именно от 
самоковските зографи. Това не е сигурно, въпреки че в по-късните паметници той е широко разпространен в 

3235 Така е наричана френската армия по униформите си от времето на Наполеон.
3236 Дмитрий Ростовски. Жития на светиите. Т. 8, С., 2001, 305–306.
3237 Пак там, т. 12, 52–55.
3238 Петканова, Д. Народното четиво, 278–282.
3239 Томов, Е. Възрожденски щампи, 46, 48–49.
3240 Василиев, А. Социални, 76.
3241 Мавродинов, Н. Изкуството, 67.
3242 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 61.
3243 Bakalova, Е. Didactic Themes, 395–396.
3244 Василиев, А. Ерминии, 122.
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тяхното творчество3245, и макар че към тези четири примера трябва да се прибавят още два, които са по-ранни 
от този в нартиката на католикона и отново са дело на самоковски зограф. Първо, това е изображението от 
откритата нартика на Илиенци (1832)3246 от Коста Вальов3247. Пак негово е изображението и в притвора на 
църквата „Св. Димитър“ в с. Ярловци, Пернишко (1845)3248. Посочените примери обаче са достатъчно раз-
лични като жанр – има няколко стенописа, отдалечени хронологично и от различни автори, но винаги свър-
зани със Самоков. Има и две щампи, чийто неизвестен модел стои, изглежда, в основата на всички останали 
примери. Авторът пък на тези щампи остава неизвестен, каквото и да се твърди в литературата3249. Ако освен 
това „първият“ стенопис в „Св. Лука“ не е дело на Христо Димитров, а на неизвестен светогорски зограф, 
то тогава тезата за въвеждането на темата от самоковци ще трябва да претърпи корекция и да важи само за 
разпространението ѝ през Възраждането у нас. Тогава манастирът би станал обединяващото първоначално 
звено. Там ще е първата църква с такъв стенопис и най-вече две щампи, заедно с медните им плочи, които 
трябва да са най-близки до някакъв по-ранен, но все още неизвестен първоизточник. 

Варианти на същия иконографски модел са и примерите за илюстриране на сцената извън ареала на вли-
яние на самоковските зографи. Тя се среща у Алекси Атанасов в църквата „Св. Пророк Илия“, с. Хвойна 
(1857)3250, при братя Макриеви в църквата „Св. Богородица“ в Петрич (1871)3251, в църквите в с. Рибарци, 
Босилеградско, и с. Златолист, Мелнишко. Напълно самотна и изолирана, но пък много показателна и отново 
в границите на манастира, остава илюстрацията на тази тема от Тома Вишанов в притвора на църквата „По-
кров Богородичен“ (1811)3252. Изображението е сравнително добре запазено и напомня, че тук става дума за 
същата сцена само по детайла с родителите, водещи детето при магьосница по съвет на дявола. Вместо нея 
обаче се вижда директно образът на дявол, който приема родителите с детето. Ако това изображение дейст-
вително е свързано със същия сюжет, то може да е съкратен вариант на познатата иконография, но може да 
означава и че търсеният първоизточник за сцената е бил преработен съществено още при пренасянето му в 
стенописта или дори още в светогорската графика – например дяволът е станал врачка. Но е възможно той да 
сочи наличието на друг, втори иконографски източник, извън останалите примери от Рилския манастир, „до-
шъл“ вероятно с образците на Тома Вишанов от Сърбия. Това пък окончателно би показало, че този сюжет 
е бил по-популярен и по-разпространен, отколкото изглежда днес, като същевременно ще потвърди хипоте-
зата за съществуването и на руско-украински първоизточник от някое печатно издание. Извън този случай 
засега обаче не се знае нито един пример за прилагане на този друг предполагаем вариант на изобразяване 
не само извън ареала на манастира, но и извън българските земи. 

Случаят с Праведно и Грешно изповядване не изглежда много по-различен. За „появата“ или иконограф-
ските модели на тези сцени във възрожденската ни живопис също няма особена яснота. Определено те са във 
връзка със Страшния съд, както свидетелства включването на Чисто изповедание в светогорските щампи с 
изображения на Второто пришествие, където сцената е разположена като начална, най-отдолу сред изобра-
женията на греховете и наказанията. Така е например в щампа на Антим Пелопонески от 1841 г.3253, а сцената 
е в максимално съкратен вариант, без присъствието на ангел или дяволи. По подобен начин тя е разположена 
и в една ерусалимия от ХІХ в., където отново е под Страшния съд3254, а в стенописите от нартиката на скита 
„Св. Йоан Предтеча“ на Света гора (1799) г. е отделена самостоятелно, но пак до Страшния съд3255. Обра-
тното пък е в една икона – „Алегория на изповедта“ от Византийския музей в Атина, работена от зограф от 
Цикладските острови и датираща вероятно от ХІХ в., където под изповеданията са изобразени мъчения на 
грешници3256. 

3245 За това Василиев, А. Социални, 77–78.
3246 Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир край София. – ЦВ, бр. 38, 1960, 5–7; Чавръков, Г. Българските манастири, 164.
3247 Генова, Е. Софийските манастири, 23–34; Генова, Е. Второто поколение, 194.
3248 Генова, Е. Второто поколение, 201.
3249 Василиев, А. Социални, 76, смята, че те са правени по идейни проекти на х. Исай.
3250 Клисаров, Н. Стенописци от Асеновград в Средните Родопи (ХІХ в.). – ПИ, бр. 3–4, 1992, 77.
3251 Василиев, А. Проучвания, 188.
3252 Мавродинов, Н. Изкуството, 82 и ил. 56.
3253 Давидов, Д. Светогорска графика, 210. Екземпляр от щампата има и в Сливенската галерия.
3254 Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“ во црквата Св. Горги во Струга. – Jубилеен зборник 25 години митрополит Тимотеj. 
Охрид, 2006, 299, бел. 21.
3255 Успенский, П. Второе путешествiе, 394.
3256 Garidis, М. Etudes sur le Jugement, pl. XXVII, ill. 53; иконата е репродуцирана и у Попова, Е. Теми, 8, където е датирана от началото на ХІХ в. 
Същото у Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 295, с още литература. У Προβατάκης, Θ. O διάβολος εις την βυζαντινήν τέχνην. 
Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 122, е общо датирана ХІХ в.
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Всъщност в западното изкуство тези теми имат развитие още от предренесансово време3257. По-късно те, 
изглежда, се свързват с Алегорията на изповедта, тема, придобила популярност под критска редакция по 
Йонийските острови, след като е заета още през ХV–ХVІ в. от западната живопис3258. Е. Попова посочва, 
че тази тема е регистрирана в икона на критянина Георгиос Клондзас, а през ХVІІІ и ХІХ в. е популярна 
в гръцката иконопис3259. Иконографските варианти, в които е позната от там, обаче сочат доста разлики от 
примерите у нас3260, макар общата схема на самите изповедания да не е много по-различна, както се вижда 
от друга икона с името „Алегория на изповедта“ от църквата „Богородица – Покровителка на странниците“ 
в Корфу, датираща от ранния осемнадесети век3261. Нищо от това не обяснява обаче причината за появата им 
в Рилския манастир. Може би те отново са свързани с дамаскинарската литература, където асоциативно се 
противопоставят на ходенето при врачка3262, но ако това е така, и тук отново интересът към темата „надживя-
ва“ дамаскините, прехвърляйки се в ХІХ в., когато например хаджи Агапий издава малка книжка с поучения 
и съвети за изповядване и причастие3263. В ерминията на Дичо зограф те са описани под общото наименова-
ние „Свето изповедание“3264. 

Първият „български“ пример отново е в църквата „Св. Лука“ (1798–1799) в Рилския манастир. Това е и 

3257 Подробно у Lehner, E. and J. Lehner. Picture Book of Devils, Demons and Witchcraft. New York, 1971. Вж и Bakalova, Е. Didactic Themes, където 
се посочват примери от ХІV и ХV в.
3258 Icons itinerant: Corfu 14th – 18th century. – Greek Presidency of the European Union, 1994, 141, 143; Вж. и Bakalova, Е. Didactic Themes, за зна-
чението на изповеданията в западната църква и по време на Реформацията.
3259 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181–182; Icons itinerant, 141–142.
3260 Попова, Е. Теми, 6; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181–182.
3261 Icons itinerant, il. 30; Попова, Е. Теми, 6.
3262 Етнография на България, т. ІІІ, 32.
3263 Климент Рилец. Рилският духовник х. Агапий. – ЦВ, бр. 13, 1956, 4.
3264 Василиев, А. Ерминии, 120.

431. Алегория на изповедта. Икона от църквата „Богородица – Покровителка на странниците“ в Корфу. Нач. на ХVІІІ в.
432. Праведно и Грешно изповядване. Стенопис от църквата „Св. Лука“ в Рилския манастир. 1798–1799
433. Грешно изповядване. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. ХІХ в.
434. Праведно изповядване. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. ХІХ в.
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единственият случай в нашите паметници, където сцените са три, като към Праведно и Грешно изповядване 
е прибавен Плачът на сатаната и радостта на ангела от покаялия се човек3265. В по-късните изображения 
изповеданията ще се редуцират само до две сцени – Праведно и Грешно3266, като скръбта на дявола и радост-
та на ангела ще се вписват в сюжета на двете или ще отпадат в зависимост от случая3267. 

Смята се, че моделът за изображенията от „Св. Лука“ не е известен. Те се различават и от известните до-
сега гръцки примери3268. Но по-показателно е, че се различават и от двете сцени в католикона на манастира, 
като единствено Праведното изповедание напомня за сходен модел, но решен различно. В архива на НХГ са 
запазени и рисунки по тези теми. Според Е. Попова Грешно изповедание повтаря иконографския вариант 
от „Св. Лука“ и коренспондира с гръцката икона от Византийския музей в Атина. Тя смята, че автор на тези 
рисунки е Христо Димитров или Захарий Зограф3269. Възможно е обаче те да са дело на Димитър Христов, 
защото Грешното изповядване всъщност е по-сходно като модел с това от нартиката на рилския католикон, а 
не с варианта в „Св. Лука“. Разликата е само в обръщането на ангела и присъствието на архитектурни детай-
ли. Праведното изповядване обаче е по-близко до примера от „Св. Лука“, отколкото до варианта от нартиката 
на католикона. В нартиката отново е различно положението на ангела и пак липсва архитектурният фон, но 
има вече и някои промени в композицията на фигурите. Двете рисунки обаче са разположени на един лист, 
като при тях няма трети вариант или допълнителни персонажи и дори само поради това те най-вероятно не 
са свързани с илюстрациите от постницата, а с тези от рилския католикон.

Иконографският модел за сцените от „Св. Лука“ всъщност се открива отново в щампа, отпечатана със 

3265 Попова, Е. Теми, 6; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181–182.
3266 Василиев, А. Социални, 86–88; Попова, Е. Теми, 6; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181–182.
3267 Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 295–305, говори за съкратен и удължен вариант, но съкратеният вариант при нея 
включва само Праведно изповедание, докато в удължения влизат Грешното изповедание и присъствието на ангели и дяволи. На практика това е 
друга категоризация на сцените, ръководена, както изглежда, от много късни описания в ерминиите и съответно късни примери от Македония.
3268 Попова, Е. Теми, 6; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181–182.
3269 Пак там. 

435. Праведно и Грешно изповядване. Щампа, изработена 
със средствата на х. Исай. Ок. 1840

436. Св. Андрей Юродиви. Щампа от светогорския манастир 
Кутлумуш. ХІХ в.
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средствата на х. Исай и датирана около 1840 г.3270 От сравненията с нея става ясно, че трите сцени от постни-
цата са удължен с една сцена вариант на този от щампата, където същите сюжети са събрани в два епизода, 
разположени един над друг. Те съдържат отиването на изповед на грешния и на праведния заедно с плача на 
сатаната и радостта на ангела, които в постницата са отделени в трета самостоятелна сцена. Наличието на 
огромно количество текстове в щампата, някои други допълнителни детайли, които липсват в стенописа, и 
най-вече присъствието на образа на св. Андрей Юродиви сочат, че въпреки късната дата на щампата най-ве-
роятно съществува неин вариант, който би трябвало да предхожда стенописите от „Св. Лука“. Следователно, 
като поява на иконографския сюжет, такава щампа трябва да бъде отнесена към края на ХVІІІ в., във всички 
случаи преди „Св. Лука“. Логично е и предположението на Е. Попова, че такъв първоизточник би бил някоя 
атонска преработка на темата3271. Същото предположение може да се направи и за щампата на х. Исай, коя-
то не трябва да се смята за оригинално негово дело3272, тъй като ясно сочи наличието на друг източник. За 
разлика от случая с Врачката, където все още не е открит точният светогорски модел, за Праведно и Грешно 
изповедание действително съществува първоизточник, засвидетелстван в една щампа от манастира Кутлу-
муш, наречена „Свети Андрей ради Христа Юродиви“. Тя е дело на непознат автор, съдържа текстове на 
гръцки и църковнославянски, но несъмнено е моделът, копиран в х. Исаевата щампа, с използване само на 
църковнославянските текстове. Появата на конкретен модел, копиран от х. Исай, позволява да се предполага 
подобен подход на заемане на сюжети и при другите щампи, отпечатани с неговото ктиторство. В конкретния 
случай моделът е видоизменен единствено в стилово отношение от гравьора, изпълнил рилската щампа. Не 
съществува логика за обратната връзка между тези две щампи, поради което датирането на гръцкия вариант 
трябва да се отнесе поне преди 1840 г., която е предполагаемата дата на х. Исаевата щампа, а не както е да-
тиран от Д. Давидов в средата на ХІХ в.3273 Със сигурност трябва да се приеме и че тази светогорска щампа е 
по-късен вариант или копие на друга, която е била в обращение вече към края на ХVІІІ в. Въпреки че все още 
не е известен така датиран вариант, съществуването му е задължително, защото само такава щампа би могла 
да бъде модел за стенописите от постницата, а през ХІХ в. да я видим засвидетелствана и в двете щампи от 
Кутлумуш и Рилския манастир. Още един довод в тази посока е и описанието на сцените при Дичо зограф, 
което почти абсолютно съвпада с това от щампите, дори до наличието на образа на св. Андрей Юродиви. 
Повече от явно е, че то е правено по подобна щампа, а датирането от 1835–1839 г. на тази ерминия3274 дава 
пак задължителното наличие на по-ранен образец от щампите. Единствената разлика в ерминията спрямо 

3270 Томов, Е. Възрожденски щампи, ил. 130; Планинска, Б. Щампарницата, 46.
3271 Попова, Е. Теми, 6.
3272 Както смята Василиев, А. Социални, 76.
3273 Давидов, Д. Светогорска графика, 215.
3274 Мутафов, Е. Европеизация на хартия, 121; Мутафов, Е. Поглед, 269–270; Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 298, по-
сочва още две ерминии от края на ХІХ в., които съдържат описание на темата.

437. Праведно и Грешно изповядване. Южна стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1847
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изображението е в описанието на Грешно изповедание, където има икона на Христос, разположена над изпо-
ведника, който държи книга с текст: „Аз съм вратата...“ Тази икона, независимо дали е с Христов или Бого-
родичен образ, присъства и в някои изобразителни примери. Разлика по отношение на текста пък има само 
в свитъка на св. Андрей, като в ерминията е казано: „Неизповядваните биват изяждани от дявола“, откъдето 
става ясно и защо това описание е разположено в началото на описанията на мъченията на грешниците в ада, 
а има и немалко подобни изобразителни примери, когато Изповеданията са присъединени към Страшния 
съд, както се посочи в началото. В щампата обаче пише: „Изповядай греховете на духовния си отец“3275, което 
ѝ придава дидактичен контекст така, както изповеданията са изобразени в рилската нартика. 

И двата варианта на щампата са по-подробни от стенописите в католикона и биха могли да служат само 
като модел, който умишлено е бил преработен. В католикона са изпуснати отиването и връщането от из-
повед, но те са споменати в надписите, придружаващи изображенията. Липсва обаче образът на Андрей 
Юродиви и са въведени някои композиционни промени в сцените. Въпреки че имената на тези сцени са 
сравнително устойчиви в стенописта, а и в нашата литература, която ги изследва, явно и тук се сблъскваме 
с проблема за точното им наименование, ако трябва да ги търсим извън нашата литература3276. Текстът от 
щампата на х. Исай съдържа ясно указание, че „св. Андрей е провидял тия работи“, включено до неговия 
образ3277. Светогорската щампа пък е директно озаглавена „Свети Андрей ради Христа Юродивий“. Но извън 
тези примери3278, образът на св. Андрей Юродиви, подобно на случая с Козма Прозорливи, традиционно се 
изпуска в стенописите, въпреки че е смятан за „първоизточник“ на тези сюжети, а те не се и озаглавяват във 
връзка с него. Това „изпускане“ на светеца не е съвсем закономерно, защото според А. Василиев връзката 
му със сцените на изповядване идва от един епизод от житието му, в който той успява да накара някакъв 
сребролюбив монах да изповяда греховете си3279. В действителност този епизод предполага обвързване само 
с Праведно изповядване3280, докато един друг разказ за смъртта на богат грешник, умрял неразкаян, може 
директно да се обвърже с Грешно изповядване. При това, съвпаденията между текста и изображението са 
прекалено конкретни и включват както плачещия ангел, така и бесовете, които се радват, че човекът е ум-
рял неизповядан3281. Така това е пример, в който вече има смислова връзка между житийната литература за 
светеца и графичните модели, но без тя да се отразява и в монументалната живопис. За този светец вече се 
знае със сигурност, че е измислен литературен герой, макар и да е последният канонизиран във Византия, а 

3275 Василиев, А. Ерминии, 120–121; Василиев, А. Социални, 87.
3276 У Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 295, са посочени пет различни имена за сцените.
3277 Светецът действително има дар на прозорливост. Вж. Покров Богородичен, 14–36.
3278 Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 296, споменава, че светецът се изобразява, но тъй като не посочва точно къде, 
трябва да се приеме, че говори само за щампите.
3279 Василиев, А. Социални, 87.
3280 Разказът вж. в Покров Богородичен, 28–29.
3281 Разказът пак там, 24–25.

438. Амартолон сотирия. Стенопис от галерията на католикона в манастира Зограф. Митрофан от Виза. 1817
439. Праведно и Грешно изповядване. Икона от частна колекция във Виена. Ср. на ХVІІІ в.
440. Лукава изповед. Стенопис от църквата „Св. Марина“, Пилиу, Гърция
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неговото житие е писано именно като средство за поучение3282.
Ако се огледат другите примери за изобразяването на Праведно и Грешно изповедание, ще се види, че 

тези теми са далеч по-популярни от Ходенето при врачка. Изглежда, извън българските паметници те даже 
се развиват напълно самостоятелно от нея и се срещат често в програмите на притворите на църквите от края 
на ХVІІІ и ХІХ в. под най-различни имена и контексти. Те са популярни на Атон, където в свода на артика-
та на трапезарията в Хилендар (1810) е изобразено Спасение на грешните – Грåшнü¶мъ сïасåнйå, в контекста 
на Вселенските събори. Зад това особено заглавие се крие всъщност Праведно изповядване. Изобразен е 
грешник, зад него е дявол, а пред него свещеник. Грешникът се изповядва клекнал и от устата му излизат 
смъртните грехове като змии, а след това го отвеждат в Рая двама ангели, означени като Вяра и Любов3283. 
Изображението се покрива само принципно с едноименното му от рилската нартика, но пък е във връзка с 
друг светогорски пример. Защото тази тема се появява и в нартиката на манастира Зограф (1817)3284, макар 
и в малко по-различен контекст. Всички сцени там не са отделени от рамки, което показва идеята за един 
общ разказ, илюстриращ спасението на човека, спазващ основните християнски изисквания за покаяние, 
вяра и другите християнски добродетели, озаглавен „Духовна радост за правое изповедание“3285. Познат е и 
по-ранен пример, напълно идентичен на зографския, дело отново на същите майстори. Той е от галерията 
на католикона в Иверския манастир, изписан от Никифор от Карпениси (1795)3286. Тук обаче цялата сцена е 

3282 Симеонова, Л. Житието на св. Андрей Юродиви и манталитетът на неговия автор. – В: Културни текстове на миналото. Носители, симво-
ли, идеи. Кн. ІІІ. С., 2005, 109–117.
3283 Сава Хиландарец. Историjа, 66.
3284 Bakalova, Е. Didactic Themes, 393.
3285 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 113–114.
3286 Успенский, П. Восток христиiанскiй, 415.

441. Грешно изповядване. Стенопис от църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир. Тома Вишанов. 1811
442. Праведно изповядване. Стенопис от църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир. Тома Вишанов. 1811

443. Праведно и Грешно изповядване. Стенопис от нартиката на църквата в Илиенския манастир. Коста Вальов. 1832
444. Праведно и Грешно изповядване. Стенопис от емпорията на църквата „Св. Никола“, с. Радуил, Самоковско. Ок. 1848
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сигнирана с гръцкия вариант на името – „Амартолон сотирия“ – „Спасение на грешните“. И в двата примера 
са включени изображения на Св. Троица, под която са поместени ангели, носещи венец, а отстрани е образът 
на Рая. Отдолу отново има изображения на ангели с надписи Вяра и Любов, което провокира мисълта, че във 
всички случаи става въпрос за илюстрирането на част от „Амартолон сотирия“, в която е включена и темата 
за изповеданията. Изглежда, тя е била доста популярна на Света гора, тъй като се среща поне в посочените 
три примера. По отношение на иконографските схеми на Праведно и Грешно изповядване, които също са 
част от този дълъг разказ, са видими сходства с рилската църква, но не може да става въпрос за някаква по-
конкретна връзка, освен за принципното асимилиране на тази специфична тема и може би съкращаването ѝ 
в рилските примери, ако се съди по по-късния пример от параклиса, посветен на Богородичния пояс от ма-
настира Ватопед (1858–1860)3287, където темата вече е илюстрирана накратко, подобно на рилския католикон.

След като се знаят тези примери, вече отново става любопитна споменатата многократно икона „Алегория 
на изповедта“ от Византийския музей в Атина3288, където Праведно и Грешно изповедание са изобразени в 
една сцена. И тя се различава като иконография от сцената в рилската нартика, но започва да се сродява с 
атонските примери, защото тук освен мъченията на грешници е включена отгоре и Новозаветна Троица, а 
от едната страна има и изображение на Рая. По тази икона обаче се съди, че темата има по-нов произход и 
произхожда от Мала Азия и Цариград3289, мнение, което след атонските паметници и връзката с „Амартолон 
сотирия“, изглежда доста неоснователно. 

С подобна иконография е и още една икона от частна колекция във Виена, която е датирана от средата на 
ХVІІІ в.3290 В Гърция е известен и един друг пример, датиращ от ХVІІІ в. В наоса на църквата „Св. Марина“ 
в Пилиу е изобразена сцена, наречена „Лукавата изповед на християнина“3291, като тук несъмнено се касае за 
Неправедно изповядване, при това в иконографски вариант, който продължава линията на принципно сход-
ство с останалите изображения по темата.

В крайна сметка почти всички изображения преди главната църква са принципно сходни иконографски с 
вариантите, изобразени там. Изглежда обаче, щампата на х. Исай дава и в този случай иконографския модел 
за сцените, който е преработен още в рисунките от архива на Захарий Зограф. Те могат да се смятат за пряко 
свързани със стенописите, като най-вероятно са били някакъв подготвителен етап за тях. Съществуването 
на всички посочени иконографски варианти, които са принципно сходни, гравитират винаги около присъст-
вието на монах изповедник, праведник или грешник, ангели и дяволи, едва ли може да се отдаде на друго, 
освен на общата тематика, която изисква присъствието на тези персонажи3292. Но понякога съвпаденията в 
различните примери достигат до отделни фигури, жестове, пози, атрибути, та дори и архитектурна среда, 
което навежда на мисълта за съществуването на един или няколко сходни първоизточника за тези сцени, кои-
то най-вероятно ще трябва да се търсят вече и извън светогорските щампи. Примерът от постницата обаче, 
заедно с щампите на х. Исай и тази от Кутлумуш, отпращат към наличието на един общ светогорски модел 
от края на ХVІІІ в., чийто вариант стои в основата и на стенописа от рилската нартика.

Сред многобройните български примери3293 този път вече не се откроява така решително изобразяването 
на темите при Тома Вишанов от притвора на църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир (1811)3294. 
Праведното изповядване е доста близко иконографски до това от църквата „Св. Лука“, а Грешното изповяд-
ване е решено в една сцена, показваща използването на вариант на иконографския модел, познат от щампите. 
От примерите преди рилския католикон, трябва да се посочат изображенията на Праведно и Грешно изпо-
ведание в откритата нартика на Илиенци (1832)3295 от Коста Вальов3296, които са сходни на рилските иконог-
рафски варианти, въпреки че са решени в пейзажна среда. Тук сцените, подобно на всички рилски примери, 
са във връзка с Ходенето при врачка. Изглежда че именно на територията на манастира те са обединени за 
пръв път още в „Св. Лука“ и след това, независимо от използваните иконографски модели във всеки отделен 

3287 Μπονόβας, Ν. Oψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, εικ. 612.
3288 Garidis, М. Etudes sur le Jugement, pl. XXVII, ill. 53; Попова, Е. Теми, 8; Προβατάκης, Θ. O διάβολος,  εικ. 122.
3289 Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 295, с литература.
3290 Galavaris, G. The Icon in the Life of the Church, pl. XXXVIIb.
3291 Προβατάκης, Θ. O διάβολος, εικ. 219.
3292 Bakalova, E. Didactic Themes, 394.
3293 За тях: Василиев, A. Социални, 86–88; Василиев, A. Художествени паметници, 228; Василиев, A. БВМ, на много места.
3294 Мавродинов, Н. Изкуството, 77, ил. 56; Василиев, А. Тома Вишанов, ил. 27.
3295 Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир, 5–7; Чавръков, Г. Българските манастири, 164; Динева, В. Софийска Мала Света гора. 
С., 2007, ил. 167.
3296 Генова, Е. Софийските манастири, 23–34; Генова, Е. Второто поколение, 194.
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случай, се появяват в „Покров Богородичен“, главната църква и паметниците извън манастира, свързани 
със самоковските зографи. Има ги например в притвора на църквата „Св. Димитър“, с. Ярловци, Пернишко 
(1845), от Коста Вальов3297 и емпорията на църквата „Св. Никола“ в Радуил (ок. 1848 г.) от Йоан Иконопи-
сец3298. Подобна практика е налице и по-късно, в по-широк кръг паметници, обхващащи и територията на 
Македония3299. Има ги в стенописите от нартиката на църквата „Св. Георги“ в с. Калково, работени от Нико-
ла Вальов (1863)3300, в стенописите от църквата „Св. Георги“ в с. Гюргево до Сапарева баня (1883), дело на 
Милош Илиев. Братя Макриеви пък ги включват в църквата „Св. Богородица“ в Петрич и в манастира „Св. 
Георги“ при с. Гега, до Петрич3301. Те присъстват и в творчеството на късните зографи от Банско3302. 

Заради всички подобни случаи трябва да се обърне внимание, че обединението на тези теми не може да 
бъде случайно, дори и само защото в по-ранните примери на Атон и в Гърция такава връзка между тях все 
още не е регистрирана. Тук вече може да се търси пряко влияние на дамаскинарската литература, в която тези 
теми традиционно се съпоставят в опозиция една с друга. Пак тук намира приложение и конкретен текст 
като този на Йосиф Брадати, който говори за тази опозиция: „Магии и басни веруют, а исповед и причещение 
не веруют“3303. Така изглежда може би по-ясно, че дамаскинарската литература е тази, която свързва темите, 
но не в нея е основата за визуалните им модели. 

Ако се погледне в по-широк мащаб и се следи процесът на разпространение на тези сюжети като компакт-
на група в паметниците, не може да е случаен и фактът, че те почти винаги се появяват в контекста на теми, 
свързани със съдбата на душата след смъртта и грижите за нейното спасение. Най-често те придружават Ми-
тарствата на душата, както е например в църквата „Покров Богородичен“, в нартиката на рилския католикон 
и в някои по-късни примери3304, но може да са съпоставени в сходна тематика, какъвто е случаят с постницата 
„Св. Лука“, където са заедно с архангел Михаил, вадещ душата на грешника. Текстовете от щампите също 
потвърждават тази връзка. В щампата с врачката има надслов от х. Исай, който цитира предполагаем текст 
на Козма Прозорливи: „Покрий Господи душата ми да не види образа на лукавия дявол, но да я приемат 
ангелите твои“3305. В щампата с изповеданията пък има надслов, отново свързан с х. Исай: „Дай ми Господи 
чисто изповедание, ангелите да се радват със мене, а дяволите да плачат по мене“3306. 

Търсенето на всякаква връзка с библейските текстове обвързва тази тематична група дори със 
старозаветната тематика. Това явно е било известно на самоковските зографи, тъй като от другата страна 
на сцените те прибавят и Възнесението на пророк Илия, сигнирано „Восхищение пророка Илия“. Връзката 
между този старозаветен пророк и разглежданите теми личи в текста на една от щампите с Ходене при 
врачка, която съдържа слово за пророк Илия как изгорил с небесен огън общо 450 души, изпратени от болния 
цар Ахав при магьосника лекар Болван. Това не е изолиран случай, а подобни съотнасяния са заложени още 
в литературата, тъй като там отново се среща изполването на епизоди от житието на пророк Илия, както е 
например в „Слово ради празници бабини“, където пък е разказан случаят с истинското покаяние на цар 
Ахав, който искал да вземе лозето на Навутей3307.

3.7. Смъртта на праведния
(гр. схема VІІ, 14)

Тук трябва да се допълни още нещо за начина, по който Димитър и Зафир организират разполагането на 
тази тематична група в рилската нартика. Изглежда, освен с митарствата, за които ще стане дума след малко, 
тя е в директна връзка и с по-особеното иконографско решение на Смъртта на праведния, разположена над 
тях, както и с образите на Св. Дух и Христос от зенита на входа, предаващ венци на ангелите, под които стои 
3297 Генова, Е. Второто поколение, 201.
3298 Пак там, 188.
3299 Доста примери са посочени у Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 298–299, бел. 17, 18, 19.
3300 ЦДА, ф. 1510, а.е. 231, л. 38.
3301 Василиев, А. Проучвания, 165, 168, 189–190.
3302 Примерите у Василиев, А. БВМ, на много места; Бакалова, Е. Апокалипсисът, 30–38.
3303 Петканова, Д. Народното четиво, 329, 390–392, за някои такива примери.
3304 За тях Василиев, А. Социални, 77–78.
3305 Пак там, 76.
3306 Пак там, 87.
3307 Петканова, Д. Народното четиво, 337.
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ктиторски надпис, изброяващ дарителите на стенописите. Тази малко сложна организация напомня вече на 
примерите от Света гора, където Св. Троица предава венците на спасението на ангели, които ще възнаградят 
душата на покаялите се. Подобно съотнасяне не е никак ново. То присъства дори в такива ранни и все 
още прозападни примери като цитираната икона от Корфу, където над Алегорията на изповедта два ангела 
отнасят на небето душата на праведния. Късен пример пък има в църквата „Св. Георги“ в Струга (1874), 
където братя Макриеви включват Смъртта на праведния между Праведно и Грешно изповедание, добавяйки 
даже и смъртта на грешника3308. Любопитното е, че тази връзка е заложена и в текстовете от щампата с 
изповеданията, където се казва: „Чеда мои, любимая изповед е съставил Бог на тоя свят вместо Страшен съд. 
Защото тук се прощава, а там не се прощава...“ 

Тук трябва да се уточни обаче, че сцените Смъртта на праведния и Смъртта на грешния3309, макар да са 
в смислова връзка с изповеданията, трябва да се отличават от тях. Те имат отделен произход, реализация и 
проява във възрожденското ни изкуство, като някои късни възрожденски примери се оказват дори прерабо-
тен вариант на популярния от ХV в. на Запад трактат “Ars Moriendi” или „Изкуството да умираш“3310. Сред 
многочислените сюжети на рилския католикон е изобразена обаче само Смъртта на праведния3311, докато 
тази на грешния липсва, а е включена Смъртта на тайноядеца, като се следват указанията в ерминията на 
Дионисий. Но тази сцена е разположена в опозиция над входа на северната страна на нартиката и затова ще 
ѝ се отдели внимание по-късно. 

3308 Подробно за този пример вж. Чокревска-Филип, J. „Праведно и грешно исповедување“, 301–305. За смъртта на праведния и грешния вж. 
Бакалова, Е. Ars Moriendi, 448–458, с литература.
3309 Подробно у Бакалова, Е. Ars Moriendi, 456, с литература. Генова, Е. Модели и пътища, 64.
3310 Бакалова, Е. Ars Moriendi, 448–458. 
3311 За сцената вж. Гергова, И. Сцената „Смъртта на праведника“, 150–155.

445. Смъртта на праведния. Стенопис от южната стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1847



423

Смъртта на праведния и грешния се смятат за парафраза на Притчата за богатия и бедния Лазар поради 
това, че наследяват по-старата поствизантийска тема за избавянето на душата на праведника от пъкъла в 
композицията Страшният съд3312. Познатите примери показват, че тези две сцени заедно или поотделно 
стават част от Страшния съд, като появата на смъртта на грешника се обяснява с разширяването на темата 
за смъртта на праведния. Тематичното им събиране дължим на поствизантийската живопис, и специално на 
ХV–ХVІ в.3313, когато влизат в състава на Страшния съд, а преди, изглежда, не са директна част от него, за 
което свидетелства по-старата им иконография и различните имена, под които се появяват3314. Точно така са 
изобразени в няколко молдовски паметника от ХVІ в., където авторката, която ги публикува, ги нарича Притча 
за богатия и бедния Лазар, но всъщност те са сигнирани като смъртта на праведния и смъртта на грешния. 
Примерите във Воронец, Риска и Сучевица показват, че те може да са в една обща сцена със Страшния съд, 
но може и да са отделени с рамки3315. Логично е тук да се предположи, че в късните поствизантийски и 
възрожденски примери те отново се отделят от Страшния съд под влияние на разширяването на дидактичната 
есхатология, добиват самостоятелно значение и извън Притчата за богатия и бедния Лазар, а включването 
на едната в ерминията и преобразуването на другата като смърт на тайноядеца, показва, че действително 
смъртта на грешния е маргиналната сцена, появила се в подкрепа на другата. Иконографски се формират 
от западноевропейски изобразителни модели, преработени вероятно и на руска почва. Там тези теми са 
много добре познати, както показват няколко примера от края на ХVІІІ–ХІХ в., които сочат, че Смъртта на 
праведния и грешния са неделима част от руските народни картинки3316, а са изобразявани и в миниатюрите 
от лицевите синодици. Иконографските им решения също не са много далеч от българските примери.

Всичко това идва в подкрепа на мнението, че вече е излишно да се търси произходът на Смъртта на 
праведника и на грешника във фолклора. Е. Бакалова убедително показва, че не е ясно каква точно е тази 
фолклорна тема, но е видно, че се използва например, разбира се, преработен, популярният трактат „Арс 
Мориенди“ за подобни сюжети3317. Като литературен и тематичен източник обаче тези пет момента, които се 
илюстрират от 11 гравюри, не съответстват конкретно на нито една от темите, придобили място в рилския 
католикон3318. По същия начин стои въпросът и с руско-украинските модели, като например изданието 
„Духовен зрак“, отпечатано през 1850 г. в Цариград, в което пак има Смъртта на праведния и грешния3319. Но 
и те са приложени в други паметници3320, а не в Рилския манастир.

3312 Томић, О. Избављење душе праведника из пакла на Страшном суду у Никољцу. – Зограф 24 (1995), 81–89.
3313 Така е например в Драгалевци. Вж. Геров, Г. Фрески 1476 года, 68.
3314 Томић, О. Избављење душе, 84–88. 
3315 Stanculesku, I. Il guidizio universale.
3316 Loubok – russian popular prints. Русский рисованный лубок. Москва, 1992, 28.
3317 Бакалова, Е. Ars Moriendi, 448–458.
3318 Пак там, 454.
3319 Генова, Е. Модели и пътища, 64.
3320 За тях вж. Генова, Е. Духовен зрак – един от моделите на възрожденските зографи. – ПМР, бр. 1, 2005, 8–15.

446. Смъртта на праведния и на грешния. Стенопис 
от църквата в манастира Сучевица. ХVІ в.

447. Смъртта на праведния и на грешния. Стенопис от църквата 
в манастира Воронец. 1546
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3.8. Митарствата на душата
(гр. схема VІІ, 18–37)

Основният проблем, който възниква при тази тема, е какво общо имат нейните илюстрации у нас от ХІХ в. 
с произхода, смисъла и предназначението ѝ в ритуала на православната църква. Защото Митарствата на ду-
шата са заключителна част от Чина за отделяне на душата от тялото, приписван на Андрей Критски или Йоан 
Дамаскин3321, който заедно с изповедта и причастието се изпълняват при смърт3322, но това не личи особено 
ясно в изображенията от нартиката на католикона, които се придържат всъщност към житието на св. Василий 
Нови, и по-точно към виденията на неговия ученик св. Григорий за митарствата на душата на св. Теодора3323. 
Затова е важно да се види как един обред с по-стар византийски произход е добил подобна визуализация. 

Чинът, част от който са митарствата, е свързан с православната догма за Последния съд3324 и представя 
процеса на съдене на душата на всеки човек. Душата с помощта на ангела трябва да се опре до злите сили 
след смъртта, за да постигне райското блаженство3325. Още в Словото за изхода на душата от Кирил Алек-
сандрийски се казва, че след смъртта при умиращия идват ангели и демони и душата заедно с тях тръгва на 
път, при което се измерва грехът ѝ, а дяволите утежняват прехода3326. В цялостния им вид ритуалните теми, 
които съставляват този чин, всъщност са три. Първата е отделянето на душата от тялото, втората е съдбата 
на тялото, нападано от гарвани и псета, а едва третата е задгробната съдба на душата в промеждутъка от 
смъртта ѝ до Страшния съд, която в по-късните времена ще започне да бъде представяна чрез митарствата 
на св. Теодора. Но първоначално в паметниците от византийския културен кръг това разпределяне на групи 
се отразява върху редките изобразителни примери на темата. Познати са два цикъла, илюстриращи Чина на 
отделяне на душата от тялото. Този от „Св. София“ в Охрид, където сцените са разположени върху южния и 
западния зид на галерията, съдържа 4 сцени от първа група, 3 сцени от втора и 11 сцени от трета група. По-
добно е и разпределението на сюжетите в другия пример – кулата „Св. Георги“ в Хилендар3327, където са 12 
сцени от първа група, 1 от втора и пак 11 от трета група, разположени по северната, западната и южната сте-
на3328. Въпреки че тези стенописни примери не са изцяло съхранени, те показват различия в илюстрирането 
на интересуващата ни трета част от чина. Хилендарските сцени се разделят на две части – едните отразяват 
съденето и мъките на душата, а другите са свързани със спасението ѝ, докато тези от Охрид представят само 
спасението на душата3329. И двата примера действително все още нямат нищо общо с митарствата, така както 
ги виждаме в нашите късни паметници3330.

Известно е обаче, че съществуват и други ранни изображения на темата. Така например е в псалтир № 65 
от манастира Дионисий на Света гора, в който има миниатюри, свързани с Догмата за Последния съд, или, с 
други думи, точно с последната група от Чина на разделяне на душата от тялото. Точно тях Р. Щихел свързва 
с появата на същата тема и в руското изкуство през ХVІІ–ХVІІІ в.3331 Там тя добива ново литературно и ико-
нографско развитие, въпреки че всъщност отразява византийска богослужебна и изобразителна традиция3332. 
Първият пример е все още със старо иконографско съдържание. Това е една руска икона с 32 сцени около 
св. Троица с евангелисти, която представя пълен цикъл, свързан с Чина3333. Там разпределението на сцените 
е съответно 18 от първа група, 2 от втора и 12 от трета група, като тези 12 представят Догмата за Последния 
съд, разпределена като хилендарските сцени. Тази икона вече е сигнирана като „Канон на изход на душата“, 
което провокира С. Радойчич да смята, че именно под руско влияние в късните времена името на Чина на 
отделяне на тялото от душата се преобразува в Канон на изход на душата3334. Смята се, че тази промяна идва 

3321 Радојчић, С. Чин биваjеми на разлучениjа души од тела у монументалном сликарству ХІV века. – ЗРВИ, 7 (1961), 39.
3322 Мирковић, Л. Православна литургика, 173. 
3323 Генова, Е. Европеизацията, 198; Генова, Е. Цикълът „Митарства на душата“, 441–460.
3324 Иванић, Б. Чин биваjеми на разлучениjе души от тела у св. Софиjи у Охриду. – ЗЛУ, 26 (1990), 54.
3325 Поповић, J. Догматика православне цркве. Кн. 3. Београд, 1980, 710.
3326 Иванић, Б. Чин биваjеми, 55.
3327 Тодић, Б. Сликарство ХІІІ века. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 217.
3328 Богдановић, Д., В. Ђурић, Д. Медаковић. Хиландар, 64–65.
3329 Иванић, Б. Чин биваjеми, 65.
3330 Попова, Е. Теми, 3.
3331 Stichel, R. Studien zum Verhältnis, 75.
3332 Иванић, Б. Чин биваjеми, 50.
3333 Кондаков, Н. Русская икона, 366–367.
3334 Радојчић, С. Чин биваjеми, 40.
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448. Въздушните митарства на Св. Теодора. Руски народни картинки. ХІХ в.
449. Въздушните митарства на Св. Теодора. Руски народни картинки. ХІХ в. (втори вариант)
450. Митарствата на душата. Стенопис от църквата на манастира Молдовица. 1537

поради прекалената близост между канона и чина3335, а от тук нататък заключителната му част или сцените от 
третата група се включват вече в състава на Страшния съд. Така Догмата за Последния съд, която е в пряка 
връзка със Страшния съд, тъй като илюстрира съденето на душата между смъртта и Второто пришествие, ко-
гато тя ще добие пълно блаженство или мъчение3336, продължава да съществува като изобразителна традиция 
в поствизантийския период. Тя се появява на няколко руски и полски икони от ХVII–ХVIII в. със Страшен 
съд, където е представен пътят на душата след смъртта3337. Подобни примери могат да се видят и в живопи-
ста на Костур от ХVI в.3338 или в румънското изкуство от същия век3339. Но илюстрациите ѝ в повечето от тези 
случаи все още са обвързани със старите модели, които представят пряко песните от канона. Причината е, че 
всъщност илюстрациите от последната част на канона се илюстрират със сюжети от Страшния съд – напри-
мер Хетимасия, Правое мерило и други, откъдето идва първоначалното им прехвърляне в тази композиция. 
Но паралелно с това преместване, те се отделят и от останалите две групи, илюстриращи Чина, които са с 
подчертано монашески характер и сложно богословско съдържание. Така тези две групи не стават популяр-
ни като израз на дидактично-есхатологичен смисъл и не добиват това развитие в поствизантийския свят. За 
разлика от тях темата за Последния или „частния“ съд продължава да бъде актуализирана и преработвана в 
Русия, за да изрази характерните мисли на епохата за есхатологичното учение, свързано със спасението3340. 
Обичайно за времето и за гранична култура като руската, това актуализиране на темата, включва всъщност 
нейното разширяване и обогатяване. Така Догмата за Последния съд на душата се допълва по всевъзможни 
начини, включително и с подобни на нея разкази от житийната литература. А сред тях единствените такива, 
в които се явява вярването, че демоните утежняват пътя на душата към спасението, са житията на пустинни-
ци. Едно от тях е това на Василий Нови3341, което е преведено на славянски и е включено в чети-минеите на 
Дмитрий Ростовски3342. То не само се включва в представянето на темата, но постепенно замества старите 
изобразителни формули, чрез илюстрациите на въздушните митарства на св. Теодора, описани в него. Из-
глежда, това е процес, в който времето, когато митарствата на св. Теодора се включват в руските синодици, 
отговаря донякъде на времето, когато изчезват старите илюстрации на заключителната част от канона от 
композицията на Страшния съд. 

Известни са примери за илюстрирането на въздушните митарства на св. Теодора в Русия от ХVІІ–ХVІІІ в.,  
но появата им точно по нейния разказ като стълба към небето още в молдовските паметници от ХVІ в.3343 

3335 Иванић, Б. Чин биваjеми, 58–59.
3336 Поповић, J. Догматика, 709.
3337 Алпатов, М. Староруские иконе у книзи. Београд, 1983, 281. Вж. също Генова, Е. Европеизацията, 188–189.
3338 Pelekanides, S. Kastoria, 43, ill. 230В.
3339  Nandris, G. Christian Humanism in the Nео-Byzantine Mural-Painting of Eastern Europe. Wiesbaden, 1970, 243–244, fig. 2.
3340 Иванић, Б. Чин биваjеми, 86.
3341 Сергий. Полны мясецослов, т. 3, 117.
3342 Дмитрий Ростовски. Жития на светците, т. ІІІ, 592–617.
3343 Henry, P. Les églises, 247; Томић, О. Избављење душе, 84–88; Попова, Е. Теми, 3; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 177.
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показва, че двата иконографски варианта са съществували и известно време паралелно. В Русия интересът 
към „въздушните“ митарства на св. Теодора е част от процеса в периодите в историята, очакващи Страшния 
съд, да се съставят огромно количество книги и да се правят преводи, съдържащи множество изображения 
на подобна есхатологична тематика3344. Към тях се прибавят и притчи, отнасящи се отново към митарствата, 
а така са включени и в Синодика от 1702 г., където са поместени много картинки, копирани от различни из-
дания3345. През ХVІІІ–ХІХ в. тези сборници се размножават многократно и стават популярни под влияние на 
католическото учение за митарствата на душата след смъртта3346. На запад темата има развитие още от най-
ранно време, но през ХV–ХVІ в. вече има примери, композиционно сходни с тези от рилския католикон, в 
които сцените са оформени в квадратни полета, като във всяко ангел води душата, показвайки ѝ изпитанията 
в Чистилището3347. 

Развитието на темата продължава до края на ХVІІІ в., и по-точно до 1794 г., когато навлиза за пръв път в 
българската живопис, доколкото е известно днес – в декорацията на старата Хрельова църква, както показва 
един съхранен фрагмент от композицията3348. Оттам темата се разпространява първоначално в границите на 
Рилския манастир, където в началото на ХIХ в., в църквата „Покров Богородичен“, Тома Вишанов илюстри-

3344 Вж. Loubok – russian popular prints, кат. 137, 138.
3345 Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Спб., 2002, 162–163.
3346 Пак там, 157–158.
3347 Diables et Diableries. La représentation du diable dans la gravure des XV-e et XVI-e siècles. Geneve, 1977, ill. 33–39.
3348 Попова, Е. Теми, 3; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 40, 176, Генова, Е. Европеизацията, 169.

451. Ангел показва мъченията на душата в Чистилището. 
Френски гравюри. ХV в.

452. Митарства на душата. Фрагмент от старата Хрельова църква. 
Края на ХVІІІ в.
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453. Митарствата на душата. Стенопис от църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир. Тома Вишанов. 1811
454. Митарствата на душата. Южна стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1847
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455. Митарствата на душата. Рисунка в 
ерминията на Йоан Иконописец
456. Митарствата на душата. Притвор на 
църквата в Курилския манастир. Коста 
Вальов. 1830
457. Митарствата на душата. Нартика на 
църквата в Илиенския манастир. Коста 
Вальов. 1832
458. Митарствата на душата. Църква „Св. 
Димитър“ в с. Ярловци, Пернишко. Коста 
Вальов. 1845
459. Митарствата на душата. Емпория 
на църквата „Св. Никола“ в с. Радуил, 
Самоковско. Йоан Иконописец. Ок. 1848
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ра пътя на душата след смъртта в 24 сцени3349, подобно на руските синодици от ХVII–ХVIII в.3350 Към него-
вите модели се придържат илюстрацията и описът на митарствата и в ерминията на Йоан Иконописец3351. 
Присъствието на темата в българските паметници продължава и по-късно в притворните програми на Кури-
ло (1830), Илиенци (1832), Ярловци (1845) и църквата в с. Радуил3352, за да се стигне до главната църква на 
Рилския манастир, където през 1847 г. темата е илюстрирана отново3353.

Факт е обаче, че на практика не са известни точните иконографски модели за всички тези изображения. 
Единствено, ако се доверим на Гаридис, то 24-те митарства на Т. Вишанов от Покров Богородичен са пра-
вени по модели от „руските синодици“, но по кой от тях точно, така и не е известно3354. Това твърдение из-
глежда обаче почти сигурно, като се има предвид сигнирането на дяволите като „етиопи“ при Вишанов, и е 
много по-достоверно като версия от предположенията на А. Василиев, че банският зограф използва директ-
но образци от западни гравюри3355. Другите примери преди рилския католикон пък не са изцяло запазени, но 
с изключение на този от Илиенци, където са само шест сцени, останалите със сигурност са включвали по 
24 епизода3356. Не е известно и доколко изписаните в Хрельовата църква митарства, за които не се знае нито 
точният брой, нито има достатъчно ясни указания за иконографския вариант на изобразяване, дават някаква 
начална фаза на иконографските модели3357. Но в рилския католикон през 1847 г. те са 20, което отговаря на 

3349 Василиев, А. Тома Вишанов, 80; Василиев, А. Социални, 12; Василиев, А. БВМ, 495.
3350  Garidis, M. L'evolution, fig. 5.
3351 Гергова, И. Самоковската художествена, 43.
3352 Общо за тях вж. Кънчовъ, В. Курилскиятъ манастир, 796–798; Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир, 5–7; Чавръков, Г. Бъл-
гарските манастири, 164; Василиев, А. Тома Вишанов, 81–82, бел. 35; Василиев, А. БВМ, 491; Προβατάκης, Θ. O διάβολος, εικ. 245; Генова, 
Е., Л. Влахова, За някои начални, 47; Генова, Е. Софийските манастири, 24, 26–27; Генова, Е. Европеизацията, 168–170; Генова, Е. Второто 
поколение, на много места.
3353 За по-късните примери вж. Генова, Е. Европеизацията, 168–170, с литература.
3354 А. Божков и Е. Генова също предполагат руски източници за тази иконография. Вж. Божков, А. Български приноси, 104–105; Генова, Е. Ев-
ропеизацията, 196.
3355 Василиев, А. Тома Вишанов, 80–82.
3356 Генова, Е. Европеизацията, 169; Курило – 22 сцени, и Ярловци – 21 сцени.
3357 Попова, Е. Теми, 3.

460. Борба на ангела и дявола за душата на умиращия. Миниатюра от английски ръкопис. ХІV в.
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литературния източник на Василий Нови и ученика му Григорий3358. Обаче иконографията, позната от Ру-
сия, на митарствата на св. Теодора е доста по-различна. Тя илюстрира дословно съдбата на душата ѝ след 
смъртта, включва и други сцени и не се развива особено още от молдовските паметници през синодиците, 
достигайки до руския лубок през ХІХ в.3359 Така в нашия случай се оказва, че имаме изображения, които 
следват литературния източник, но не отговарят на обичайното му визуално представяне, което е иконограф-
ски устойчиво. По същия начин стоят нещата и в изданията на митарствата у нас, където се дава разказът, но 
изглежда, той никъде не е илюстриран3360. Но Е. Генова е права, като смята, че някои иконографски детайли 
в изображенията, присъстващи само в митарствата от нартиката на католикона, показват, че тук е използван 
конкретен визуален модел. Например само в рилската нартика душата е с ореол3361, а това едва ли може да 
се обясни само с факта, че паметта на св. Теодора е включена в пролога за 30 декември3362 и като душа на 
светица, тя е изобразена с ореол в рилската нартика. Освен това никъде в изображенията не се намеква, че 
това е нейната душа. Но пък в руските народни картинки душата на св. Теодора редовно се изобразява с 
ореол3363, а се знае и че поради разрушаване на сцените от митарствата в рилската нартика те всъщност са 
били преизписани през 1885 г. от Н. Образописов3364. Като е известно вече и че стенописите в нартиката са 
многократно реставрирани през ХХ в.3365, става напълно възможно в някакъв момент да са били загубени 
означения от ореола на душата. 

В крайна сметка е най-логично в рилската нартика да са използвани някакви изображения на митарствата 
именно на св. Теодора, преработени още в руските източници, тъй като е известно, че след средата на ХVІІІ 
в. те се появяват и като самостоятелно издание, отделено от житието на св. Василий Нови3366. Възможно е 
някое от тези издания да е било илюстрирано със сцени, станали модел за някой от по-ранните паметници 
у нас или направо на рилските, защото няма как да се приеме, че Димитър Христов е преработил някое от 
известните руски изображения на въздушните митарства на св. Теодора, които са доста далеч като иконог-
рафска схема. Дори изглежда напълно сигурно, че съществува директен изобразителен прототип за митар-
ствата от рилската нартика най-малкото защото Димитър Христов няма навика да преработва иконографията 
на подобни теми, без да има съществена причина, а за това свидетелстват всичките останали изобразителни 
модели, които ползва в манастирът. Не е известна такава причина в случая, поради което единствено възмож-
но е този модел да е бил приспособен по отношение на архитектурната среда на нартиката, както смята А. 
Василиев3367, но Димитър трудно би се намесил в него по-съществено.

Това пък повдига въпроса, че е възможно поместването на Митарствата на южната стена на нартиката в 
рилския католикон да е във връзка с гроба на игумен Йосиф, разположен до тях на пода. Колкото и абстракт-
на да изглежда подобна възможност в късните времена и при липсата на извори, които да отпращат в такава 
насока на мислене, тя трябва да бъде поне спомената. Като част от догмата за Последния съд, когато се ут-
върждава съдбата на всеки отделен човек, в периода между смъртта му и Второто пришествие Митарствата 
носят и по-частна есхатологична насоченост, тъй като самата тема е възникнала в монашеска среда и по 
своето съдържание е характерна за аскетските кръгове, а в ритуала има връзка с покаянието и изповядването. 
Заради това Митарствата, които заедно със Смъртта на праведния са единствените есхатологични сюжети, 
„изнесени“ в южната част на нартиката, докато останалите са от запад и север, като може да са във връзка и 
с гроба на най-изтъкнатия рилски игумен през ХІХ в., още повече че подобни зависимости не са чужди на 
историята и може да се видят на различни места3368. Не бива да се забравя и тематичната връзка между двете, 
съществуваща на Запад още от Средновековието, например в илюстрация към английски ръкопис от ХІV в., 
където Смъртта на праведния е представена като борба на ангела и дявола за душата на умиращия. 

Разполагането на Митарствата пък точно до фиалата и Водосветния цикъл е във връзка с тяхното богослу-

3358 Ангелов, Б. Стари славянски текстове, 164; Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи, 262–263; Генова, Е. Европеизацията, 198.
3359 Loubok – russian popular prints, кат. 137, 138.
3360 Първото издание на текста на Митарствата у нас е отпечатано от Йоаким Кърчовски през 1817 г. Стоянов, М. Българска възрожденска кни-
жнина. Т. І. С., 1957, 227; Ангелов, Б. Стари славянски текстове, 164; Попова, Е. Теми, 10, бел. 9; Генова, Е. Европеизацията, 172, и нататък.
3361 Генова, Е. Европеизацията, 185.
3362 Сергий. Полны мясецослов, т. 3, 117. 
3363 Loubok – russian popular prints, кат. 137, 138.
3364 Василиев, А. БВМ, 457–458.
3365 Подробно у Ванев, И. Реставрационни дейности в Рилския манастир, 48.
3366 Генова, Е. Европеизацията, 174–178, с литература.
3367 Василиев, А. Социални, 12–14.
3368 Поповић, Д. Сахране и гробови у средњем веку. – В: Манастир Хиландар. Београд, 1998, 208–209. 



431

жебно значение. Като заключителна част от чина за разделяне на душата от тялото, те са свързани ритуално 
с водосвета чрез заупокойната служба, в която се изпълнява лития за умрелите, 90 псалм и канонът за вода-
та3369. В този смисъл цикълът илюстрира изкушенията, на които е подложена човешката душа след смъртта 
ѝ, което е пряко свързано с посланието към миряните, концентрирано в мисълта, че спасението не може да 
се откупи, а се намира във волята на човека и милостта на Бога. 

Още от поствизантийския период темата за Митарствата на душата се е тълкувала и като контрааргумент 
срещу католическото учение за Чистилището, тъй като една част от Балканите под турска власт са били изло-
жени на силно католическо влияние3370. Така те се включват и в контекста на защитата на православната вяра, 
изложена в южната част на рилската нартика, която намира конкретни измерения в концептуалния завършек 
на цикъла в последната, 20-а сцена от Митарствата. Тя се нарича „вяра правая – невера“, като в текста става 
въпрос за еретиците и за тези, които не спазват православното изповядване на вярата, като по този начин 
цикълът придобива цялостен смисъл, включително и ритуален, обвързвайки се с Праведно и Грешно изпо-
вядване, разположени до него, както в богослужението Чинът на отделяне на душата от тялото е обвързан с 
изповедта.

4. Стенописната програма в северната част на галерията
(гр. схема VІІІ)

4.1. Символът на вярата и Водосветният цикъл

Символът на вярата добива широка популярност през ХVІІ в. във връзка със 
свикването на няколко поместни събора в Цариград (1638), Яш (1643) и Йеруса-
лим (1672), на които е трябвало да се конкретизира православната догма с цел да се 
диференцира по-рязко православието от другите християнски учения. Въпреки че 
в решенията на тези събори се откриват следи от влиянието на западната догмати-
ка3371, йерусалимският патриарх Доситей съставя „Изповедание на вярата“, в което 
се отхвърлят основните постулати на католицизма и се формулира тогавашната 
православна позиция3372. Като отражение в живописта, темата става популярна в 
различни иконографски варианти и се явява в комбинации с разнообразни сюже-
ти3373. В руска среда се появяват първите примери, в които Символът се комбинира 
в есхатологичен контекст3374, както е и в рилската нартика. 

Символът на вярата е разположен в северозападния ъглов купол на галерията 
(гр. схема VІІІ, 50–62), отделно от компактната група теми, свързани с православ-
ната вяра. Така той не е в пряка връзка например с Вселенските събори, с които 
има исторически допирни точки, а това отделяне има нужда от обяснение. Този купол е втората възлова точка 
в галерията и появата на Символа в него трябва да се разбира като своеобразен теологичен пандан на Во-
досвета, илюстриращ устоите на новозаветната вяра, съотнасяйки я с вярата в контекста на старозаветното и 
дидактично разбиране за нея, представени от юг. Приемайки това съотнасяне за най-важна смислова причи-
на за изобразяване на Символа от север, на пръв поглед изглежда, че той нарушава донякъде есхатологичния 
смисъл на съседните му теми, развити по стените и куполите в северозападната част на галерията. Но като 
се знае, че Символът участва в последованията на полунощницата и повечерието3375, става ясно че неговото 
място е точно подбрано и се съотнася с есхатологията чрез полунощната служба, а с водосвета – чрез пове-
черната.

3369 Мирковић, Л. Православна литургика, 175.
3370 Радонић, J. Римска куриjа и jужнословенске земље од ХVI до ХIХ век. Београд, 1950, 85.
3371 Runciman, S. The Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greеk War of 
Independence. Cambridge, 1968, 338–358.
3372 Снегаров, И. Търновските митрополити в турско време. – Сб. БАН. Клон историко-филологически, кн. 52, 1935, 224.
3373 Брюсова, В. Фрески Ярославля, 132.
3374 Брюсова, В. Русская живопись 17 века, 66; Генова, Е. Символът на вярата, 31. 
3375 Никольский, К. Пособие, 248. 
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Според ритуала в полунощ всички стават от сън като от смърт и пред храма, като на земята пред небето, 
започват да четат молитвите си. При това, Символът трябва да се изпълнява непрекъснато, за да не стане 
така, че ако ги намери смъртта, това да е по време на изповед3376. Това значение на полунощната служба 
обвързва Символа на вярата с есхатологията, а изпълнението на ритуала пред храма, като на земята пред 
небето3377, обяснява и причината изобразителният цикъл да бъде разположен в галерията на рилската църква 
за разлика от някои по-ранни примери, в които той се илюстрира вътре в храма, както е в Илиенската църква 
(1682) или в църквата „Йоан Предтеча“ в Ярослав (1694–1695)3378. Още Симеон Солунски казва, че полу-
нощното последование се извършва среднощ, когато всички стават, по образа на ангела, тръбящ и вдигащ 
мъртвите от гробовете3379. Това пък обвързва директно Символа на вярата първо с Апокалипсиса, когато ще 
се извърши ставането от гробовете, и второ – със Страшния съд, заради който ще бъдат възкресени всички 
мъртви. Тези две теми са разположени точно до Символа на вярата в рилската нартика, съответно на юг и на 
изток от него, а същата комбинация се вижда например в църквата „Св. Никола Мокри“ в Ярослав от 70-те 
години на ХVІІ в.3380

Връзката на Символа на вярата с Водосветния цикъл идва още от древността, когато Символът се е четял 
само при Кръщението, защото то е първото тайнство, което в християнската църква отделя непокръстените 
от членовете на църквата3381. В по-старо време при неговото четене свещеникът е призовавал към затваряне 
на вратите на храма, за да не би някой непосветен да влезе вътре и да разкрие „тайните на вярата“, чиято 
илюстрация представлява Символът. През ХIХ в. този възглас не е забравен, но има само символично зна-
чение, тъй като при него не се затварят вратите на храма3382. Тази символичност обаче изразява промените, 
които са настъпили в религиозната практика. Църквата вече не пази своите „тайни“ само в сърцето на храма, 
а ги изнася и популяризира в галерията, превръща ги в част от своята проповед към миряните. Добър пример 
за това е и включването на Символа на вярата във Взаимоучителните таблици на Неофит Рилски, издадени 
през 1835 г. в Крагуевац3383, който ясно показва, че на Символа вече е отредено важно място в общото образо-
вание, откъдето появата му в стенописната програма, естествено, придобива и подчертан дидактичен аспект.

Ритуалното обвързване на Символа с водосвета личи и от съпоставянето на смисъла на водата при Кръ-
щението, което е обединяващото звено между двете. В Символа водата, с която се кръщават християните, се 
разбира като един от устоите на вярата, този, който е в основата на приемането на всеки член на църквата. 
Във водосвета се показват практическите ползи от водата за всеки член на църковната общност. По принцип 

3376 Вениамин. Новая Скрижаль, 121.
3377 Пак там.
3378 Покровский, Н. Церковная археология въ связи съ историею христианского искусства. Петроградъ, 1916, 187.
3379 Чифлянов, Б. Литургика, 168–169.
3380 Брюсова, В. Русская живопись 17 века, 66; Генова, Е. Символът на вярата, 31. 
3381 Чифлянов, Б. Литургика, 244.
3382 Киприан (Керн). Евхаристия. Москва, 2001, 182.
3383 Йосиф. Иеромонах Неофит Рилски, 16.

461. Общ изглед на слепите куполи в северната галерия 
на католикона. Димитър Христов и Зафир. 1846

462. Общ изглед на северната стена на галерията 
в католикона. Димитър Христов и Зафир. 1846
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463. Символът на вярата. Стенопис от северозападния сляп купол в галерията на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844

тази връзка е напълно обичайна и естествена, защото водата като основна част от акта на Кръщение е харак-
терен белег на християнството. Но за разлика от древността в нартиката на рилската църква са подчертани 
преди всичко практическите ползи за християнина от водата, т.е. на преден план е изведена нейната чудо-
творна сила чрез Водосветния цикъл и ритуалът с рилската икона реликвиар. Защото в ритуален контекст 
запознаването със Символа на вярата започва още на повечерието, когато той се изпълнява преди канона 
като пример за изповядването на вярата – изповедание в света Троица3384. Но по-важно в случая е, че той се 
произнася в повечерието като изповед на правата вяра, без която всяка молитва е смятана за празна3385. В този 
смисъл именно той подкрепя молитвите на миряните при ритуала на изнасяне на чудотворната икона и осве-
щаване на водата. По този начин мирянинът през ХIХ в. за разлика от предишните времена има възможност 
нагледно да се убеди в силата на християнството. При това, единственото условие, за да може тайните на 
религията, изразени в случая чрез чудотворното действие на водата, да подействат и върху мирянина, е вя-
рата в тяхната истинност. Тази функция, заложена в стенописите, показва добре промяната на религиозните 
внушения в късните времена. Църквата и ритуалите ѝ не са станали по-малко тайнствени като ефект от тези 
в древността, но църквата вече си позволява да разкрива своята тайнственост и чудотворност пред миряните, 
за да ги призове да вярват истински в нея. В услуга на това идва и стенописната програма, която трябва да 
разкрие устоите на вярата и нейната чудотворна мощ още в галерията. Така тя вече не е само гранично място, 
предназначено за запознаване с християнската доктрина или подготовка за влизане в храма, но и място, в 
което сакралното се преплита със социалното, или, с други думи, мирянинът придобива практическа полза 
от своята вяра. 
3384 Чифлянов, Б. Литургика, 244.
3385 Пак там, 162.
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Една икона от нартиката на манастира 
Зограф, в чиято среда е изобразена Богоро-
дица Одигитрия, сигнирана като Влахерн-
ска, а отстрани – 12 композиции от Символа 
на вярата3386, става много интересна в този 
контекст и показва, че подобно обвързване 
на Символа с водата и чудотворните икони 
не е никак чуждо на живописта. Иконата 
има надписи на руски и гръцки, в които се 
обяснява, че това съчетаване на Символа е 
свързано с легендата за прехвърлянето на 
чудотворната икона на Богородица от Вла-
хернския храм в Константинопол, която се 
явила през 1383 г. в гр. Тихвин. 

След всичко това, изглежда, че включва-
нето на Символа на вярата в стенописите 
на нартиката е обмислено от доста страни – 
заради ритуалната му употреба той се поя-
вява в галерията, заради есхатологичния му 
смисъл се помества от север при другите 
есхатологични теми, а поради съотнасяне-
то му с Водосвета се разполага като негов 
пандан в северозападния купол. Същевре-
менно той подкрепя на догматично ниво 
вярата на християнина при извършването 
на ритуала с чудотворната рилска икона. 
Тези предназначения не са случайни и от-
говарят добре на разнородната употреба на 
Символа, който има символичен, дидакти-
чен, есхатологичен и дори химнографски 
характер3387. Любопитно е обаче, че той е 
обвързан с ритуала по изнасянето на чудо-
творната икона и в евхаристиен аспект.

Символът на вярата е въведен в литур-
гията от Цариградския патриарх Тимотей 
през 511 г., а дотогава се е четял само вед-
нъж в годината, но точно на Велики петък, 
когато са кръщавани огласените3388. Негова-
та важност за православната вяра е узако-
нена с едикт през 565 г. и постепенно му от-
режда все повече места в богослужението, 
докато през ХIХ в. той е изпълняван освен 
на полунощницата и повечерието и в литур-
гията на верните3389. На литургията Симво-
лът е израз на единомислието по основните 

3386 Божков, А., А. Василиев. Художественото наслед-
ство, 305.
3387 Генова, Е. Символът на вярата, 26.
3388 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 453; 
Киприан (Керн). Евхаристия, 183. 
3389 Има още 19 случая в православното богослужение, в 
които се чете Символът на вярата. За тях: Балачев, А. Сим-
волът на вярата в православното богослужение. – ДК, 
кн. 2, 1983, 16–22.

464. Символът на вярата. Стенопис от северозападния сляп купол на 
северната галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844

465. Символът на вярата. Стенопис от северозападния сляп купол на 
северната галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844

466. Символът на вярата. Стенопис от северозападния сляп купол на 
северната галерия. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844
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467. Символът на вярата. Щампа от архива на Захарий Зограф в НХГ. Москва 1812 468. Символът на вярата. Икона от светогор-
ския манастир Зограф. 1841

въпроси на вярата, без които не може да има евхаристия. Затова той се намира непосредствено пред най-ва-
жния момент от тайнството – анафората/освещаването на даровете. То се извършва по време на литургията 
на верните, в края на която новопокръстените се причестяват3390. Ако се припомни, че една от двете основни 
дати, на които се провежда ритуалът по изнасянето на рилската чудотворна икона, е също на Велики петък, 
това може да изглежда като обичайно ритуално съвпадение, част от богослужението на страстната седмица. 
Но в края на този местен ритуал миряните не само се ръсят с осветената вода, но и взимат нафора от свеще-
ника, чиято цел е да ги приобщи към безкръвната Христова жертва. Това вече придава на ритуала безспорен 
евхаристиен подтекст и показва, че всъщност именно той стои в основата на разполагането на Символа на 
вярата и Водосветния цикъл като пандани в стенописта в двете възлови точки на рилската нартика.

4.2. Състав и иконография на Символа на вярата

Символът на вярата е разделен на 12 члена. В живописта на тях отговарят 12 композиции, съответстващи 
на текста. Някои от тях се свеждат само до отделни персонажи, докато други включват по няколко сцени, 
като целта е синтезираното представяне на християнската вяра. То се осъществява предимно чрез сюжети 
от евангелието, илюстриращи основните истини на вярата, а подборът им се свързва още с тълкуването 
на Теодор Мопсуетски за анафората. Според него с началния възглас на дякона при четенето на Символа 
християните трябва „да съсредоточат ума си към Бога“, откъдето се открива връзка с илюстрацията на 
първия член чрез образа на Бог Отец. Това съсредоточаване е необходимо, защото фактически се извършва 
„възпоменание на последните дни и смъртта на Христос“, откъдето пък има връзка с Поругание, Разпятие 
и Полагане в гроба, които в една композиция илюстрират четвъртия член. В същото време се възпоменава 
Христос, който се е „въплътил и възкръснал заради нас“. Оттук може да се направи връзка с трети и пети 
член, представяни съответно – третият – с Благовещение и Рождество Христово, а петият – с Възкресение. 
Тълкуването продължава с „и съединен с божествената природа“, което се разбира като Новозаветна Троица, 

3390 За богослужебната употреба на Символа на вярата вж. още Коев, Т. Съдържание и значение на Никейския символ. – ДК, кн. 8, 1975, 3–7; Коев, 
Т. Въпросът за символа на вярата в миналото и днес. – ДК, кн. 3, 1983, 1–10.
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или втори член, „е седнал отдясно на Бога“, откъдето се стига до Възнесение, с което се илюстрира шести 
член3391. Така тълкуването на анафората показва, че тя е участвала при съставянето поне на първите шест 
члена на Символа. За това свидетелства и надписът, изписан около централното изображение на Саваот в 
рилския цикъл – „Верую в единного Бога“, с който текст започва четенето на Символа на литургията на 
верните3392. 

Известни са примери за илюстрирането на цикъла от Румъния през ХVІ в. и Гърция от ХVІІІ в., но той не 
е особено разпространен в българската живопис от ХІХ в.3393 У нас са познати девет паметника, като компо-
зицията им е почти идентична иконографски3394. И. Рашков отбелязва четири от тях и една икона от ХІХ в. от 
Румъния, която, ако се съди по описанието ѝ, би трябвало също да се включи иконографски към българските 
примери от това време3395.

Сцените от рилската нартика, както и техният иконографски произход са подробно проучени от Е. Гено-
ва3396. Цикълът от рилския католикон е дело на Димитър Христов и сина му Зафир. Той датира от 1844 г. и 
е най-ранен от всички примери, като се изключи споменатата вече икона от нартиката на манастира Зограф 
от 1841 г., чийто ктитор е архимандрит Анатолий3397, и цикълът, изписан в католикона на манастира Есфиг-
мен от Йоасаф и Никифор ІІ през 1840–18413398. На Света гора същият иконографски модел е приложен и 
от Захарий Зограф в средния купол от нартиката на Великата лавра (1852), където изображенията са ико-
нографски сходни с рилските, но с някои промени, което е характерно изобщо за начина, по който Захарий 
използва моделите за своите стенописи. Например тук той разполага 12 сцени в два концентрични кръга по 
6, около образа на слънце в зенита на купола и в контекста на четиримата евангелисти в пандантивите3399. 
Разполагането на цикъла в останалите стенописни случаи също показва, че не се следва концепцията от 
рилската църква. През 1864 г. Христо Енчев от Копривщица го включва в украсата на църквата „Св. Нико-
ла“ в Копривщица върху южната част на западната стена. През 1869–1871 г. Васил Попрадойков го рисува в 
южния певник в Суковския манастир, до Пирот. Останалите примери са на икони и са предимно от зографи 
от Банско3400. Всички примери обаче отново свидетелстват, че Символът на вярата няма постоянно място и 
функция в храма, може да се появи в различен контекст, който явно зависи от целта на изобразяването му 
във всеки отделен паметник.

В рилската нартика първият член е в зенита на купола. Около него фризообразно са разположени следва-
щите седем члена, а последните четири са в пандантивите. Всяка сцена е придружена от надпис, а пълният 
текст на символа е изписан в лента, обрамчваща купола3401. Е. Генова посочва, че модел за изобразяването 
им представлява една щампа, съхранявана в архива на Захарий Зограф в НХГ. Тя я идентифицира като ру-
ска гравюра, печатана в Москва на 4 декември 1827 г., съхранявана в папка Доспевски в НХГ– № ІІ – 1149. 
Макар че е с руски произход, тази гравюра явно е използвана още в Рилския манастир и не е донесена след 
връщането на Станислав Доспевски от Русия. Иконографски тя отговаря на примерите у нас, включително и 
на този от зографската икона, която я следва най-точно, като само иконата на Симеон Молеров с този сюжет 
ползва някакъв друг модел според Генова3402. 

Разбира се, изглежда странно защо точно тази гравюра придобива такова повсеместно разпространение. 
Тя е използвана за основен модел от самоковските и банските зографи. Има дословни примери от нея и на 
Света гора, които не са свързани изобщо с тяхното творчество, а е възможно дори и румънската икона със 
Символа на вярата да принадлежи към този кръг, въпреки че за нея се съди само по описанието ѝ. Освен това, 
макар че не е често срещан у нас, трябва да се припомни, че този сюжет е разпространен в Русия и поради 
това щампата не е единственият иконографски модел от там, който е можел да проникне у нас. На всички 

3391 Чифлянов, Б. Литургика, 245.
3392 Пак там, 244.
3393 Генова, Е. Символът на вярата, 31, с литература.
3394 Разгледани са пак там, 26–28.
3395 Рашков, И. Символът на вярата в православната иконография. – ДК, кн. 3, 1984, 9–17. У Енев, М. Банско, 72, 159, 213, са репродуцирани 
иконата на Симеон Молеров от Света гора и тази от Митрополитската църква в Благоевград, която е датирана там от 1860 г. М. Стойкова я 
идентифицира като творба на Михалко Голев. Стойкова, М. Икони от църквата „Въведение Богородично“ в Благоевград. – ПИ, бр. 3, 1999, 39.
3396 Генова, Е. Символът на вярата, 26–33.
3397 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 305; Божков, А. Български приноси, 297; Генова, Е. Символът на вярата, 26, 30.
3398 Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, 77–78, εικ. 488–499.
3399 Василиев, А. Стенописите на Захари Зограф, 42; Божков, A. Български приноси, 297.
3400 Подробно за всички изброени примери вж. Генова, E. Символът на вярата, 26–27.
3401 Членовете на Символа са подробно описани по име и сюжет, с който се илюстрират, при  Генова, Е. Символът на вярата, 27–29.
3402 Генова, Е. Символът на вярата, 31.
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тези въпроси няма отговор засега. 
Безспорен факт е обаче, че това е моделът, използван от Димитър и Зафир за образите от рилската нартика, 

както личи от някои детайли, в които рилските стенописи са единственият пример, следващ щампата3403. Но 
този модел, разбира се, не е следван до най-тънки детайли. На първо място, най-видими и логични изглеж-
дат стиловите различия. Щампата е издържана в духа на руския реализъм от ХІХ в., носещ и подчертана 
барокова експресивност, които липсват в стенописите. Липсват и някои иконографски детайли. Опростени 
са позите, в някои случаи са изпуснати фигури или атрибути, а в композиционно отношение сюжетите са съ-
образявани с вместването им в архитектурната среда на слепия купол. Изглежда дори, че са настъпили изме-
нения в тези сцени, за които зографите са разполагали така или иначе с утвърдени модели. Пример тук може 
да бъде сцената Рождество Христово. В щампата Богородица ражда в легло, а Йосиф е до нея, като наоколо 
присъстват още фигури. В стенописа тя е в типичния западноевропейски вариант, като присъства само един 
персонаж, вече уточнен като пастир, а Богородица и Йосиф са един срещу друг, надвесени над яслите, където 
е Христос3404. Тази иконография на Богородица и Йосиф се среща във всички примери от рилската църква, 
където е изобразено Рождество Христово. Така е в Богородичния Акатист, където се следва Акатистната 
щампа от 1819 г. и дори в мащабната едноименна сцена, изписана от Захарий Зограф в южния певник, която 
е доста разширена като иконография. Подобен е случаят и със сцената Кръщение, която е променена до оби-
чайния си православен иконографски вариант, въпреки че следва в много отношения щампата. Друг пример, 
какъвто е Възкръсването от гроба на Христос, показва следване само в общи линии на щампата, която дава 
далеч по-експресивно иконографско решение. Любопитно е обаче, че в голямата си композиция с този сюжет 
Захарий се придържа към друг, по-подробен модел. Така изглежда, че руската гравюра е ползвана за модел 
конкретно и само за изображенията от Символа на вярата, въпреки че илюстрира сцени, които биха могли 
да имат и по-широко приложение като модели в рилския католикон. Но в някои случаи се наблюдава дори 
обратният процес. Утвърдените от другите примери, вероятно смятани за православни модели, влияят или 
заменят донякъде моделите за по-разпространените и популярни сцени от щампата, които в нея са решени 
в леко необичайни за окото на самоковските зографи, напълно съвременни западни иконографски варианти. 
Това, изглежда, е правило при използването на щампата, което се простира от премахване на „нестандарт-
ните“ пози, жестове и перспектива до по-цялостни сюжетни промени на всичко, което е илюзионистично и 
би се сметнало за прозападно. Въпреки тези промени, щампата категорично е не само използвания в този 
случай модел, а дори е и концептуално вместена в архитектурната среда на слепия купол. Пример могат да 
бъдат образите на херувимите над всяка сцена от щампата, които в стенописа са образували фриз, обрам-
чващ изображението на Саваот. Надписите към членовете от щампата пък са включени в самите сцени.

4.3. Достойно ест и чудесата на Богородица

Темите, свързани с интерпретацията на Богородичните химни в поствизантийската живопис, обичайно 
се разполагат в притворите на храмовете3405. От този принцип не прави изключение и рилската църква. В 
първия сляп купол от изток в северната нартика е поместен образът на Богородица от Кикос, заобиколен от 
седем сцени, илюстриращи чудесата на Божията майка (гр. схема VІІІ, 12–19). В пандантивите са разполо-
жени четири двойки пророци, държащи разтворени свитъци с текстове, които в ерминията се препоръчват 
за изписване към композицията „Свише пророци“ (гр. схема VІІІ, 21–24). Куполът е обрамчен от надпис, 
съдържащ текста на Богородичния химн Достойно ест (гр. схема VІІІ, 20). 

Този химн е атонски по произход3406 и се изпълнява на анафората в литургията на Златоуст, замествайки 
„О тебе радуется“ от тази на Василий Велики3407. Той се пее, докато свещеникът моли Господа да приеме 
даровете като благодарност за всички прославяни на небето праотци, пророци и други светци и най-вече на 

3403 Само в рилската нартика от останалите български примери Бог Отец е сигниран директно като Саваот, а тук и надписите на сцените следват 
щампата. Генова, Е. Символът на вярата, 28.
3404 За този иконографски мотив вж. Millet, G. Recherches, 94–96. За навлизането му в православния свят – Петковић, С. Српска уметност у ХVІ 
и ХVІІ веку, 222, с цитираната литература.
3405 Николиќ-Новаковиќ, J. Тематика инспирирана од црковната поезиjа во живописот од ХVІІ в. во Македониjа. – МАНУ, кн. 4, Скопjе, 1996, 
195–196.
3406  За произхода и състава на химна вж. Обяснение литургии, 56–57.
3407 Мирковић, Л. Православна литургика, т. ІІ, 22; Чифлянов, Б. Литургика, 246.
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Богородица, за която молбата е явна, а за останалите – тайна. Като раждаща Христос, Богородица се почита 
повече от всички Божии творения, дори над херувими и серафими3408. Така химнът означава доказателство за 
пиетет към Богородица, а изпълнението му гарантира нейното застъпничество3409. Директното илюстриране 
на този Богородичен тропар, доколкото е известно, не се среща в нашата стенопис, а той не е пряко илюс-
триран и тук. Той е особено популярен в Русия, където още в ХVI в. присъства в някои примери, а на Атон е 
илюстриран в купола на параклиса Богородица Парамитиа (Утешителка) във Ватопед (1677–1678) и пак там 
– във вътрешния притвор на католикона (1760)3410. Появява се в католикона на манастира „Св. Параскева“ до 
Гревена (1819) от Михаил от Самарина и брат му Йоан3411, и на тавана на абсидата на трапезарията на Бигор-
ския манастир, отново работен от Михаил, но тук със сина му Димитър и датиран през 30-те години на ХІХ в.  
Има го и в средния купол на наоса в църквата „Св. Никола Геракомия“ в Охрид от Дичо зограф (1864)3412, 
както и в северозападния купол на откритата галерия на Осоговския манастир, рисуван през 1893 г. от Дими-
тър Андонов Папрадишки3413. Като част от богослужението трябва да се свърже с Атон, където е установен 
празник – 11 юли, а темата е била включена в литията на Възкресни понеделник в Карея3414. 

Възможно е обаче изписването на текста от химна заедно с образа на Богородица Кикос в рилската нарти-
ка да е с цел да се илюстрира по този съкратен начин целият химн, за да се съвмести Достойно ест с чудесата 
на Богородица и да се представят две теми в едно пространство. Така постъпва например Михаил, когато 
илюстрира чудесата в католикона на манастира „Св. Параскева“ като прибавя към тях друг иконографски ва-
риант за Богородичния образ3415. Този химн би трябвало да е застъпен в рилския случай и от ритуална гледна 
точка, защото без него ще се загуби богослужебната връзка с анафората, а оттам и с евхаристийния контекст 
на програмата. Затова появата на целия текст в рилската нартика не бива да се подценява като значение и же-
лание да се подчертае някакъв контекст в случая. Указания за илюстрацията на този химн няма в ерминията 
на Дионисий3416, но по-важното е, че още от най-ранните примери от ХІV в. за включването на Достойно ест 
в стенописта тя няма и установена иконография и често се изчерпва само с изписването на строфи от химна 
около образа на Богородица, със или без Христос, но винаги заедно с небесните сили. Втората част – „Чест-
нейший херувим“, се появява по-често изписана и отделно, вероятно във връзка с това, че е съставена по-
рано от първата3417. Примерите, в които се появяват едната или двете строфи, придружаващи някакъв Бого-
родичен тип, сочат, че те не само трябва да се разбират като илюстрация на химна, но и подчертават неговия 
литургичен характер, когато е включена и първата строфа – „Достойно ест“, или небесният му характер, ако 
има само „Честнейший херувим“. Тогава познатите примери се умножават значително, обхващат паметници 
от целия Балкански полуостров3418, простират се от богослужебни предмети до монументалната живопис и 
показват разнообразие на Богородичните типове, около които се изписва текстът на химна3419. В по-старите 
случаи обикновено той е изписан около Богородица Оранта/Знамение или Ширшая небес – практика, която 
се вижда запазена в отделни примери и през ХVІІІ в., както показва включването на втория стих – „Честней-
ши херувим“, около Богородица Оранта на свода над олтара в църквата „Св. Лука“ (1798–1799)3420. Основно-
то ядро обаче, което се разбира като илюстрация на химна, е наличието на текст и Богородичен образ, зао-
биколен от небесни сили, както е в рилската нартика. Под влияние на западноевропейската гравюра ХVІІІ в.  
носи нови варианти за използваните Богородични типове при изобразяването на химна, който започва вече 
да се разбира като илюстрация на чудотворна икона, а Богородица от Кикос става един от най-често среща-
ните варианти за изобразяване в средите, свързани със Света гора, каквато е и рилската3421. Иконографията 

3408 Обяснение литургии, 57.
3409 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 24.
3410 Кукиjарис, С. Представе тропара, 161, 163–164.
3411 Papageorgiou, N. Die Wundertaten der Muttes Gottes, 149–156.
3412 Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 216.
3413 Николовски, А. Македонските зографи, 53.
3414 Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 216.
3415 Papageorgiou, N. Die Wundertaten der Muttes Gottes, 155–156. Подобен е и случаят в Драгалевци. Вж. Попова, Е. Стенописите в притвора, 12.
3416 Такова описание има в ерминията на Дичо зограф. Вж. Мутафов, Е. Поглед, 271.
3417 Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 212.
3418 Така в България се „появяват“ цели пет примера. За тях: Попова, Е. Стенописите в притвора, 11–14.
3419 Подробно за такива примери: Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 212–214; Попова, Е. Стенописите в притвора, 12–13, включително и 
румънските; Серафимова, А. Кучевишки манастир Свети Архангели. Скопjе, 2005; Кукиjарис, С. Представе тропара, 162.
3420 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 230 – тук и още примери за изписването на химна.
3421 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 220–221; Попова, Е. Реинтерпретации, 33–34. Появата на другите Богородични 
типове за илюстрация на химна са изключения. Така е например с Крилатата Богородица, засвидетелствана в двата македонски примера от ХІХ 
в., този от Ватопед от 1760 г. и този от Гърция под западно влияние. Така е описана композицията и в двете ерминии на Дичо зограф. Подробно 
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469. Достойно ест и чудесата на Богородица. Стенопис от най-източния сляп купол в северната галерия на католикона. Димитър 
Христов и Зафир. 1846 (преди и след реставрация)
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на Богородица от Кикос изобщо не е задължително свързана с илюстрацията на чудесата й3422, но затова пък 
съвпада с Достойно ест, като тази обща иконография често е причина за неяснота коя чудотворна икона се 
има предвид, когато няма обозначение на самото изображение3423. От друга страна, ако се потърси кой Бо-
городичен тип би подхождал да се разположи в зенита на купола около чудесата на Богородица, ще се види 
например, че тук е можело да се изобрази Одигитрия с епитета „Спасителка на грешните“, какъвто пример 
има в една икона от ХVІІІ в. именно от Рилския манастир. Това би било най-подходящият вариант. Но поя-
вата на типа Достойно ест, без да е така буквално илюстриращ темата, е не по-малко свързан с нея, защото 
може да се тълкува и като илюстрация на Богородичното чудо № 70, появяващо се в по-късните преработки 
на темата, в което се разказва как арх. Гавриил е изпял химна пред иконата на Богородица3424. Така този тип 
също ще се окаже подходящ да „увенчава“ останалите изобразени в рилския купол чудеса, защото едновре-
менно илюстрира химна Достойно ест, а е и последното от чудесата на Богородица. 

Образът на Богородица от Кикос като иконографски вариант е често срещан в творчеството на Димитър 
Христов още от средата на 20-те години на ХІХ в. и се появява в различен контекст3425. Познат е поне един 
случай, в който Димитър, може би в съавторство със Зафир, прави такава икона за Митрополитската църква 
в Самоков, като отдолу изписва и целия химн Достойно ест. При това, тази икона датира от 1846 г.3426, по 
същото време, когато те работят и стенописа от рилската нартика. Излишно е да се осланяме на това съвпа-
дение, но пък трябва да се посочи, че не е известен нито един друг пример, в който Димитър да илюстрира 
Чудесата на Богородица, камо ли да ги съотнася с този иконографски тип на Богородица. Разбира се, рил-
ското изображение може да е било заето от Димитър още по-рано и от множество източници. Това може да 
е станало както от някоя от многото познати щампи с отделния образ на Богородица от Кикос, означена като 
Достойно ест, така и от варианта, означен като „Елеуса“3427. Модел биха могли да бъдат и изображения на 
този иконографски тип, които са включени в контекст, като щампата от ок. 1860 г. на Богородица с Христос, 
св. Георги и манастира Зограф, произхождаща от Хилендар, където изображението не съдържа коронясване-
то на Богородица и е напълно идентично, но огледално на рилското3428. В крайна сметка обаче единственият 
наистина подхождащ модел, в който въпреки Коронясването на Богородица се вижда прокарването на ръката 
на Христос през нейната дреха и той е без корона, точно както е в рилската нартика, представлява средното 
изображение на Богородица от Кикос от щампата с иконите, рисувани от св. Лука от 1778 г., печатана във 
Венеция3429. Тази щампа е използвана още от Христо Димитров, а фрагмент от нея има в архива на Доспей-
ския род под № 9113430. А придружаването на този иконографски тип от пророци, както е в пандантивите на 
рилската нартика, има засвидетелствано в друга щампа от 1816 г. от Венеция3431. Тук обаче те са 12 за разлика 
от осемте в Рила, но пък са групирани по двама, подобно на рилския пример.

И да не са убедени читателите, че в рилската нартика е илюстриран химнът Достойно ест, трябва да се 
премине към втората тема, включена в купола. Сцените от рилския цикъл са идентифицирани3432 и про-
учени от И. Гергова3433. В седем сцени са илюстрирани подбрани сюжети от третата част на „Амартолон 
сотирия“ на монаха от Лаврата Агапий Ландос, в която иначе са включени 69 Богородични чудеса. Книгата 
му е издадена във Венеция през 1641 г.3434 И. Гергова посочва, че рилският е най-ранният известен цикъл от 

у Тричковска, J. Песната Достоjно ест, 218–224; Papageorgiou, N. Die Wundertaten der Muttes Gottes, 149–156. За ерминиите вж. Мутафов, Е. 
Поглед, 268–280.
3422 В Соколския манастир поп Павел ги обвързва с иконата на Богородица Троеручица. Вж. Гергова, И. Чудесата на Богородица в църквата на 
Соколския манастир. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. Кн. ІV. С., 2005, 74–88. При с. Гревена Михаил от Сама-
рина ги обвързва с Крилатата Богородица. Papageorgiou, N. Die Wundertaten der Muttes Gottes, 155.
3423 Попова, Е. Реинтерпретации, 33–34. Разликите между двата типа вж. у Гергова, И. Най-ранната икона на Захари Зограф. – В: Иванка Акра-
бова-Жандова. In memoriam. С., 2009, 334.
3424 70 чудеса на Пресвета Богородица. С., 1990, 101–102.
3425 Попова, Е. Реинтерпретации, 39; Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов; Генова, Е. Модели и пътища, 69, посочва още няколко приме-
ра за Димитър, включително и този от нартиката. Вж. също Генова, Е. Димитър Христов зограф – атрибуция на неизвестни творби, 227–233; 
Генова, Е. До най-почитания, 57; Москова, С. Зографии Захариеви, 25; Гергова, И. Най-ранната икона на Захари Зограф, 336.
3426 Генова, Е. До най-почитания, 58, 64–65; Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов.
3427 За тях вж. Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 522–534, 539–543. Коментар на вариантите и у Попова,  Е. Реинтерпретации, 33–37. 
3428 Давидов, Д. Хиландарска графика, ил. 49; Давидов, Д. Светогорска графика, 40, 164.
3429 Цялата щампа у Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 539.
3430 Попова, Е. Реинтерпретации, 36–38; Генова, Е. Модели и пътища, 69; Генова, Е. До най-почитания, 65; Москова, С. Зографии Захариеви, 23.
3431 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 540.
3432 По-рано смятах, че са илюстрации към химна Достойно ест. В. Захариев пък е смятал, че става въпрос за сцени от живота на Богородица. 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 36.
3433 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 20, с цитираната литература.
3434 Штављанин-Ђорђевић, Л. Чудеса пресвете Богородице Агапија Крићанина, 275–290. 
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„Амартолон сотирия“ у нас. За тези сцени няма сведения и в ерминиите, а в случая е използван славянски 
превод на изданието3435. Тя посочва още два цикъла – този на Михаил от Самарина от 1819 г. при с. Гревена, 
за който вече стана дума и който съдържа шест сцени, без да е тематично сходен с рилския3436. По-късен от 
него е цикълът от Соколския манастир, дело на поп Павел от Шипка, който е разположен върху основата на 
иконостасните двери и цокълните пана на проскинитарий, като също е с напълно различен подбор и брой 
на сцените3437. Същото е положението и с най-ранния известен ни цикъл – този от католикона на манастира 
Ивирон (1795)3438. Не може да не се приеме изводът на И. Гергова, че изборът на чудесата за илюстрация в 
нартиката е свързан с прославата на Богородица като патрон на църквата и преди всичко с илюстрирането на 
чудотворната ѝ мощ. Изглежда напълно логично и че цикълът има дидактична функция3439. Но дори и като 
обща идея, не може да се смята, че чудесата са свързани по някакъв начин с рилската чудотворна икона и 
изнасянето ѝ на лития в нартиката на храма3440. Защото засега не са известни данни, че иконата е играла по-
особена роля в тази част на нартиката, докато другите две места, свързащи я със стенописната програма, са 
ясно отбелязани по много начини. Така е и вътре в храма, където иконата стои на проскинитарий, а до нея в 
3435 Гергова, И. Чудесата на Пресвета Богородица, 76, 81; Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 24.
3436 За него: Papageorgiou, N. Die Wundertaten der Muttes Gottes, 149–156; Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 24.
3437 Гергова, И. Чудесата на Пресвета Богородица, 74–88.
3438 Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, εικ. 267–271.
3439 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 22.
3440 Пак там.

470. Достойно ест и чудесата на Богородица. Детайл. Димитър 
Христов и Зафир. 1846

472. Достойно ест и чудесата на Богородица. Детайл. Димитър 
Христов и Зафир. 1846

471. Достойно ест и чудесата на Богородица. Детайл. Димитър
 Христов и Зафир. 1846

473. Достойно ест и чудесата на Богородица. Детайл. Димитър 
Христов и Зафир. 1846
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стенописите е изобразен Живоносен източник, така е и навън в югозападния ъгъл на нартиката, където е из-
писана фреско-икона, която я представя, има фиала, където се извършва ритуалът, и дори прозорец, на който 
тя се поставя и който е оформен като подеа. На тази идея не отговарят и датите на стенописите, тъй като тези, 
свързани с ритуала по западната стена и в купола с Водосветния цикъл, са завършени далеч преди всички 
останали в нартиката още през 1843 г., а цикълът с чудесата е изписан чак през 1846 г. Несъмнено е, разбира 
се, че иконата е минавала и през северната част на нартиката по време на някаква евентуална лития, но нищо 
от този „ход“ не е отбелязано в стенописната програма там, за да се обвързва наличието на Богородичните 
чудеса в купола с чудотворната икона. 

На известна корекция подлежи и още една хипотеза. А именно, че би могло Михаил от Самарина да е дал 
идеята за включването на този цикъл в Рила при краткия си престой там3441. Подобна „препоръка“ неизбежно 
ще се яви не само „външно нововъведение“ за програмата, но и не бива да се забравя, че Михаил може да я 
е направил единствено когато се появява в манастира само за един месец – през юни 1842 г., а тогава дори 
вътрешността на църквата не е била изписана и наполовина, камо ли в галерията да е имало дори и един 
започнат стенопис освен този, който прави самият той. А се знае добре, че това не са Чудесата на Богородица! 
Освен това е малко вероятно зограф, който не е одобрен за работа в манастира, да даде идея за включване 
на цикъл, който ще бъде изобразен четири години, след като той е изчезнал от мястото. А ако го е направил, 
поне би предложил и своите модели от 1819 г. от Гревена, а те в крайна сметка не съвпадат с рилските.

Съществуват и други проблеми в случая с илюстрирането на тези чудеса, предизвикващи въпроси, на които 
все още няма отговор. И. Гергова е напълно права, че от огромния възможен брой изображения подборът на 
седем сцени не може да бъде механичен3442. Тя ги подрежда, започвайки от това над главата на Богородица 
по часовниковата стрелка: чудо 42 – монах, почитал само Богородица, чудо 54 – жената, възкръснала, за да 
изповяда греха си3443, чудо 43 – за свещеник, съмнявал се в евхаристията, чудо 37 – за възкръсналото дете, 
посочило убиеца си, чудо 6 – за премъдрия цар Лъв, чудо 5 – за един слепец, на който му се отворили очите, 
и чудо 15 – за монах, който се опивал. Според нея тук три сцени са свързани с деяния на Богородица спрямо 
монаси и свещенослужители, две са със светски контекст и две са свързани с истории за манастира Зоодохос 

3441 Пак там, 24, 25.
3442 Пак там, 22.
3443 Сцената не е добре запазена. Поради това И. Гергова предполага, че има вероятност тук да е  илюстрирано всъщност чудо 57 – за бедната 
вдовица, чиято душа приела Богородица. Вж. Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 21. Но това чудо всъщност съдържа и още една тема – за 
смъртта на богатия, за която се разказва във връзка със смъртта на бедната вдовица. Тази част вече няма как да се свърже с изображението, което 
изключва възможността това чудо да е изобразено в рилската нартика. Вж. 70 чудеса, 88–89.

474. Богородица Достойно ест. Стенопис от вътрешния притвор на католикона в манастира Ватопед. 1760
475. Богородица Достойно ест. Купол на църквата „Св. Никола Геракомия“, Охрид. Дичо зограф. 1864
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Пиги3444. Така формулирана, тази класификация обаче не помага да се разбере достатъчно добре защо са 
подбрани точно тези сцени, макар че две от тях действително трябва да се приемат като модел за поведение 
на монасите, едната от които е любопитно свързана от И. Гергова с темата за пиянството като крайъгълен 
проблем в живота на манастира3445 и не само в него. Но следвайки тази логика, би трябвало да се появи и 
сцена, осъждаща тютюнопушенето, също разпространен порок сред рилските монаси, както свидетелства х. 
Агапий Рилски, защото Богородица не може да е безразлична към този порок, а той е и вече регистриран в 
други стенописи. По-добро насочване ще даде използването на други понятия, а именно, че обща идея тук е 
изтъкването на сюжети, свързани с темите за грях, покаяние, изповядване и спасение на душата3446, с които 
цикълът придобива есхатологичен характер и вече се вписва в програмата на цялата северна нартика.

Защото използването само на дидактичен или исторически контекст, когато трябва да се опишат подборът 
и значението на тези сцени, размива донякъде техния смисъл. Всъщност не става въпрос за модел на пове-
дение или за назидание в смисъла, в който религиозната институция се обръща към светското общество, 
както е в други сцени от нартиката като тази за ходенето при врачка. Тук има сцени, директно насочени към 
поведението на монасите, а за монасите по принцип моделът на поведение би трябвало да е ясен. Когато 
институцията се обръща към тях, тя не ги назидава или насочва в правия път, а ги призовава към признаване 
на проблема, а оттам – към покаяние. Така тук по-важен е не директният смисъл на изображенията, а тяхната 
религиозна символика. От тази гледна точка смисълът на подбора вече би могъл да се определи малко по-
различно, давайки повече яснота и за функционирането на този цикъл като част от цялостната стенописна 
програма. Ако се „преведе“ на богословски език, разпределението на сцените става следното: двете сцени с 
модел на поведение за монасите се превръщат в две сцени, илюстриращи темата за покаянието – 15, 42. Към 
тях трябва да се прибави и чудо 54, в което също се засяга тази тема. Имаме две сцени, свързани с причас-

3444 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 22.
3445 Пак там, 23.
3446 Пак там.

476. Богородица Достойно ест. Стенопис от мъжката трапезария на Бигорския манастир. Михаил от Самарина. Ок. 1833
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тие – 43, 54, и две сцени, свързани с темата за възкресението – 37, и пак 54. А накрая две чудотворни – 5 и 6. 
Така вече се оформя идеята, че са подбрани чудеса на Богородица, които да илюстрират нейната чудотворна 
мощ, но в аспекта ѝ като най-важна застъпница в есхатологичен контекст, какъвто е и този на програмата на 
цялата северна нартика. Защото е добре известно, че именно като илюстрация на нейното застъпничество 
за човешкия род се появяват и разпространяват изданията, описващи чудесата й3447. Общият смисъл на тези 
легенди е във възможността всеки, независимо дали е убиец или злодей, да получи място в Царството небес-
но, ако почита Богородица, която е напълно несравнима в ревността на своето застъпничество за хората пред 
Христос. Точно такива примери, събрани от различни места и с различен християнски произход, се посочват 
и в изданията3448. А този смисъл е пряко свързан с огромното нарастване на ролята на Богородица от края 
на ХVІ в. нататък като застъпница при спасението на вярващите, заплашваща да измести дори Христос във 
функцията на пряко посредничество и обръщане към Господ3449.

Затова чрез чудесата в рилската нартика Богородица е представена във всичките етапи, водещи до спасе-
ние на душата при смъртта – покаяние, причастие, чудеса и възкресение. Изписването пък на химна Достой-
но ест, придружен от Богородица Кикос, ще трябва да се разбира вече като действителна гаранция за това 
застъпничество на Богородица, тъй като прокарва и връзка с анафората, която е същината на евхаристията и 
е представена дори в две от изобразените чудеса.

След това би трябвало да отпадне като проблем странният подбор на сцените, ако следваме тяхната но-
мерация в текста на Агапий Ландос. Отпадат и евентуалните разлики в подреждането на чудесата при изда-
нията на „Амартолон сотирия“ като фактор, който може да даде причина за използване на конкретен пример 
сред славянските преводи в рилската нартика. И логично, сцените тук не са номерирани с числа, както би 

3447 Русские народные картинки, 166.
3448 Пак там, 166–168.
3449 Подробно за това у Тимотиjевић, М. Богородичин трон Николајевске цркве у Иригу. – Саопштења, ХХVІІ–ХХVІІІ (1995/96), 131–152.

477. Амартолон сотирия (Спасение на грешните). Икона от депото 
на Рилския манастир. ХVІІІ в.

478. Богородица Достойно ест. Икона от Митрополитската 
църква в Самоков. Димитър Христов и Зафир. 1846
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могло да се случи, ако номерацията е имала значение.
Тук, естествено, се достига до следващия проблем, а именно липсата на визуален модел за рилските изо-

бражения, заменен от становището, че зографите илюстрират пряко литературния текст3450. В случая е много 
трудно да се приеме това становище, защото е почти невъзможно при огромното количество издания на 
Чудесата на Богородица, те да не са били илюстрирани някъде и тези илюстрации да са били познати на зог-
рафите или на монасите в Рилския манастир. Такива илюстрации, изглежда, не е нужно и да се търсят сред 
многобройните ръкописи на „Чудесата на Св. Богородица“, каквито са известни и от Рилския манастир3451. 
Всъщност изображения на разни явявания на Богородица и на нейни застъпничества съставляват отделна 
част от близо 200 изображения сред руските народни картинки. Най-голям брой от тях са събрани още през 
ХVІІ в., като иконографски са с почти чист западен произход. Те са включени като изображения в някои 
руски и украински издания, като например при Й. Галатовски в „Прибавление к ключу разумения“ (Киев, 
1670) със събраните чудеса на Богородица, и в „Небе Новое“ (1665). Има ги и при Дмитрий Ростовски в 
„Руно орошенном“ (1683), и при Йоан Максимович в „Богородице Дево“ (1707)3452. Засега няма възможност 
да бъдат сравнени гравюрите от тези издания с рилските изображения, но е възможно сред тях да се намерят 
техните конкретни модели, а за обяснението на проникването им в Рилския манастир ще е нужна единствено 
справка с каталога на старопечтаните книги в рилската библиотека.

3450 Гергова, И. Цикъл Чудеса Богородични, 25.
3451 Пак там, 20, се посочват много примери и литература за тях. Също вж. Климент Рилец. Рилският манастир и Света гора, 43.
3452 Русские народные картинки, 166.

479. Богородица от Кикос. Щампа, печатана във Венеция. 1778 480. Богородица от Кикос с пророци. Щампа, печатана 
във Венеция. 1816
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4.4. Цикъл по историята на Адам и Ева
(гр. схема VІІІ, 25–41)

Илюстрации на епизодите, свързани с тази тема, се появяват още в раннохристиянските катакомби3453. 
Макар че има многобройни основания за изобразяване, тя е сравнително рядко срещана във Византия. В 
монументалната живопис не е много популярна, а е известна предимно от илюстрираните ръкописи3454 и 
произведенията на приложните изкуства3455. Цикълът се появява в атриумите на Монте Касино и Сан Марко, 
в главния кораб на капела Палатина и Монреале и в някои други примери3456. В Дечани е от северната страна 
в параклиса „Св. Димитър“, свързан с църквата, където се обяснява във връзка с разширяването на тематич-
ните кръгове, застъпени в стенописта по времето на Палеолозите3457. Цикълът не присъства често и в пост-
византийския период, като обичайната практика, когато го има, е да бъде изписан извън наоса. В границите 
на Печката патриаршия има един пример3458, но е много популярен в Румъния3459 и Русия3460, като се среща и 
3453 Grabar, A. Christian Iconography. A Study of its Origins. Princeton, 1980, 97, 114.
3454 Литературата е по-обемна. Тук ще посоча само: Weitzmann, K. The Joshua Roll. Princeton, 1948, 30–38; Der Nersessian, S. The Illustrations of the 
Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris gr. 510. – DOP, 16 (1962), 195–228; Lowden, J. The Octateuchs. A Study in Byzantine Manuscript Illustration. 
Pennsylvania, 1992.
3455 Goldschmidt, A., K. Weitzmann. Die byzantinischen Elfenbeinsculpturen des X–XIII Jahrunderts. Berlin, 1930–1934, 48–54.
3456 За тях вж. Velmans, Т. La peinture murale byzantine, 149; Thierry N. Le cycle de la création et de faute d'Adam a Alght'amar. – REA, 17, 1983, 289; 
Demus, O. The Mosaics of San Marco in Venice. Chicago – Londoon, 1984; Орлова, М. Наружные росписи, 71–72; Eastmond, A. Narratives of the Fall: 
Structure and Meaning in the Genesis Frieze at Hagia Sophia, Trebizond. – DOP, 53 (1999), 219–236.
3457 Марковић, J., М. Марковић. Циклус Генезе, 347–349.
3458 Петковић, С. Зидно сликарство, 102, 177.
3459 За примерите вж. Henry, Р. Les églises, 229, 231, 245, 277; Vasiliu, A. Monastères de Moldavie, 86, 99–101, 126, 132, 216.
3460 Много примери вж. у Сакович, А. Народная гравированная книга Василия Кореня 1692–1696. Москва, 1983.

481. Чудесата на Богородица. Цокълни пана от иконостаса на църквата в Соколския манастир. Поп Павел от Шипка
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в Трапезунд – нартиката на манастира Сумела (1740)3461. Сред нашите паметници от ХVІ–ХVІІ в. цикълът се 
появява епизодично. Има го само в притвора на „Св. Георги“, Търново (1616), и в галерията на „Рождество 
Христово“ в Арбанаси (1649)3462, а сред запазените църкви от ХVІІІ в. отново липсва3463. На Света гора и в 
Гърция се среща по-често3464, като оттам произхождат предимно и по-пълните варианти за представяне на 
цикъла. Така е например в нартиката на „Св. Никола“, Филантропини в Янина (1560)3465, или „Св. Никола 
Кариви“, Костур (1712)3466, където цикълът е на западната стена в притвора.

 Популярността на цикъла у нас нараства лавинообразно чак през ХІХ в.3467 и той става неделима част от 
програмата на възрожденските църкви, като се разполага обичайно в спомагателни пространства – притво-
ри, нартика или емпории, там, където липсва галерия. Сред по-ранните или паралелни на рилския паметник 
са сцените от цикъла, поместени във външния притвор на Илиенци (1832)3468, Курило (външен притвор – 
1849)3469 и емпорията на църквата „Св. Никола“ в Радуил (ок. 1848)3470. Рилският цикъл обаче е по-особен от 
посочените примери. Той е разположен във втория сляп купол и пандантивите на северната нартика, където 
живописта е работена от Димитър Христов и сина му Зафир през 1846 г. Сцените са придружени от образа 
3461 Millet, G., D. Talbot Rice. Byzantine Painting, 144.
3462 Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“, 135–136.
3463 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус.
3464 За примерите вж. Millet, G. Monuments de l’Athos, pl 240–242; Chatzidakis, M. Recherches sur le peintre Théophane le Crétois, 324; Garidis, M. 
La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance (1450–1600) et dans le pays sous domination étrangère. Athènes, 1989, 143, 255.
3465 Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική, 145–147.
3466 Σισίου, Ι. Επτά εκκλησίες της Καστοριάς. Καστοριά, 1995, 18–26.
3467 За примерите от Асеновград и Смолян вж. Москова, С. Възрожденската интерпретация на темата „Сътворение на света“ в стенописите 
от Среднородопската област. – ИМЮБ, т. ХVІ, 1990, 309–316; Василиев, А. Социални, 88–99.
3468 Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир, 5–7; Чавръков, Г. Българските манастири, 164.
3469 Пандурски, В. Куриловският манастир, 6.
3470 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 47; Генова, Е. Второто поколение, 186.

482. Дяволи пълнят лулата на калугера пушач. Стенопис от гробищния параклис в манастира Григориат. 1739 
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на Бог Саваот, изписан в центъра на купола. Съчетаването му с Грехопадение е западна традиция, позната 
още от Ренесанса, която се разпространява чрез печатните библии през ХVІ в. В случая обаче образът на 
Бог Отец е обкръжен от фриз с херувими, държащи свитък с надпис от Трисагиона – „Свят, свят, свят Гос-
под Саваот, изполнил небо и земля слава твоея“. Обикновено този текст, чиято основа е Ис. 6:3, се изписва 
в куполите около образа на Пантократор, защото е изпълняван в края на пролога на анафората и подчертава 
връзката между земната и небесната литургия3471. Но в литургичните коментари той се разбира и в тринита-
рен контекст, обозначавайки трите ипостаси на Света Троица3472, като смисълът му е свързан с идеята, че се 
слави Господ в единството на своите три лица3473. Заради това вече не изглежда толкова странно, че в рилска-
та нартика този текст е пряко свързан с образа на Саваот. Във връзка с неговата прослава в купола е изписа-
на само първата част от трисагиона, която се отнася пряко до него – „Свят, свят...“, а втората част „Осанна 
вь въшних“, която се обвързва текстуално с образа на Христос, не е включена. Такава конкретна връзка на 
текста с образа на Саваот се намира и в апокрифите3474, а тя е засвидетелствана и в поствизантийската сте-
нопис – например в Нерези в слоя от ХVІ в.3475, в Ломница (1607–1608)3476 и в „Благовещение Рудничко“ (ок. 
1630)3477, като навсякъде в тези по-ранни паметници става въпрос за иконографския тип Ветхий Денми. В 
края на ХVІІІ в., когато образът на Бог Саваот е вече утвърден в православната живопис, същият текст може 
да се изпише вече директно около него в зенита на свода, като той замества Пантократор, както е например 
в църквата „Св. Лука“ (1798–1799) в Рилския манастир3478. Така в случая с нартиката на католикона появата 
на текста около образа на Саваот и цикълът, разказващ за Адам и Ева, може вече да се обясни във връзка с 
анафората. Най-вероятно текстът се появява, припомняйки молитвата, която свещеникът изказва тайно към 
Бога. В нея се благодари на Бог Отец за всички благодеяния за човешкия род и най-вече за сътворението на 
човека и за благоволението му да приеме и от хората молитвени песни, макар че непрекъснато го слави ця-
лото небесно воинство, пеейки трисагиона. Връзката в този случай е явна, тъй като Саваот означава Господ 
на воинствата, на ангелите, съпътстващи небесното воинство3479, а текстът на трисагиона в рилската нартика 
е държан именно от ангели.

Присъединяването на този текст към цикъла по историята на Адам и Ева и възпоменанието на събитията 
от техния живот при освещаването на даровете на анафората отпращат към есхатологичния смисъл на изо-
браженията в контекста на програмата от северната нартика. Той е свързан с подчертаването на традицион-
ното значение на изкупителната жертва на Христос, която е съпоставяна с Грехопадение. В Библията има 
няколко важни момента, които специално акцентират върху това – Фил. 2:6–8; Гал. 4:4; Рим. 5:12. На тази 
библейска основа връзката между тях има древен характер още от източнохристиянските паметници, където 
образите на грехопадението и изкуплението са централни3480. Тя е засвидетелствана в един по-подходящ като 
съдържание, отколкото като хронология, пример. Той е от един ръкопис, посветен на Страстите Христови, в 
който те са заедно с миниатюри със сътворението на света, грехопадението и убийството на Авел3481. Но тъй 
като с Христовата жертва се изкупува първородният грях, в рилския случай се поставя акцент върху пока-
янието, за което свидетелства и съкратеният вариант на цикъла, започващ чак от Сътворението на Адам. С 
темата за покаянието са свързани и богослужебните четения. Текстът, разказващ за Изгонване от Рая, се чете 
на първия петък от Великия пост, а четиримата – Адам, Ева, Каин и Авел – се споменават на Великия пост в 
хомилиите, които се четат в храма през този период3482. Към връзката с тази тема насочва и разполагането на 

3471 Чифлянов, Б. Литургика, 248; Обяснение литургии, 50. Примерите, които могат да се дадат, не са малко, датират още от ХІІ в. и са от различ-
ни региони. Вж. Вздорнов, Г. Фрески церкви Успения, 33; Лифшиц, Л. Монументальная живопись Новгорода ХІV–ХV веков. Москва, 1987, 495; 
Грозданов, Цв. Христос Цар, Богородица царица, небесните сили и светите воини во живописот од ХIV и ХV век во Трескавец. – КН, 12–13, 
1985–1986, Скопjе, 1988, 5–33. Марковић, М. Програм живописа у куполи, 102; Стародубцев, Т. Представа Небеске литургије, 381–415. Такава е 
препоръката и в Първи Йерусалимски ръкопис. Вж. Медић, М. Стари сликарски приручници, 167. Текстът се споменава и няколко пъти в литур-
гията. Вж. Bornert, R. Les commentaires, 103; Taft, R. The Great Entrance, 90–97 – тук и за анафората, кога и къде се пее.
3472 Вениамин. Новая Скрижаль, 201.
3473 Мирковић, Л. Православна литургика, 94.
3474 Например този текст е изказан към Бог Отец от пророк Йоил в апокрифа „Слово за Адам и Ева“. Вж. Стара българска литература, т. І, 41.
3475 Sincević, I. The Church of St. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage. Wiesbaden, 2000, 97.
3476 Шево, Л. Манастир Ломница, 57.
3477 Петковић, С. Благовештење Рудничко. Крагујевац, 2004, ил. 64–65.
3478 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 51.
3479 Обяснение литургии, 53.
3480 Орлова, М. Наружные росписи, 72.
3481 Покровский, Н. Евангелие, 42.
3482 Подробно у Рибарова, З., З., Хауптова. Григоровичев паримејник. Текст со критички апарат. Скопиje, 1998.
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483. Цикъл по историята на Адам и Ева. Стенопис от втория сляп купол в северната галерия на рилския католикон. Димитър 
Христов и Зафир. 1846
484. Цикъл по историята на Адам и Ева. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
485. Цикъл по историята на Адам и Ева. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
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цикъла до вход в нартиката, което не е ново за живописта и обичайно носи дидактично значение3483. Но в слу-
чая това разполагане има и по-дълбок смисъл, обвързвайки цикъла по историята на Адам и Ева със сцената 
„Смъртта на тайноядеца“, изобразена точно под него над северния вход на нартиката. Връзката между двете 
се базира отново на темата за поста и покаянието. В неделята на Сирната седмица се възпоменава Грехопа-
дение (Мат. 6:14–21). Това е последната покаятелна неделя и свързването ѝ точно с Първородния грях не е 
никак случайно. С него се подчертава първопричината за нуждата от покаяние, което ще бъде в центъра на 
вниманието по време на целия Велик пост, започващ непосредствено след Сирната неделя. Самото значение 
на темата за Грехопадението в контекста на покаятелния смисъл е, че падението е дошло от невъздържание, 
като се подчертава по този начин изключително важният смисъл на поста, който има спасително значение. 
Въздържанието, към което се призовава на Сирна неделя, засяга не само обуздаване в яденето, но и на ези-
ка, сърцето и очите. По този повод тогава се възпоменават мъжете и жените, просияли в поста3484, а за да 
се покажат нагледно последствията от неговото неспазване, в рилската нартика е организирана стенописна 
програма около северния вход, която в есхатологичен контекст призовава влизащите в храма към молитва и 
покаяние. 

Част от нея е изображението на „Смъртта на тайноядеца“3485, разположено над входа в северната част на 
галерията (гр. схема VІІІ, 9). Тази тема е популярна на Света гора, където се среща например в трапезарията 
на Лаврата (1536)3486, а е описана и в ерминията на Доинисий3487. И в двата случая тя придружава Смъртта 

3483 Вж. Геров, Г. „Време“ и „история“, 10.
3484 Никольский, К. Пособие, 579.
3485 Сцената е описана от Василиев, А. Социални, 61.
3486 Пенкова, Б. За модела в стенописната декорация, 214.
3487 Ерминiя, 561.

486. Смъртта на тайноядеца. Стенопис от северната стена на галерията. Димитър Христов и Зафир. 1846
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487. Цикъл по историята на Адам и Ева. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846

на праведния и изглежда, се явява заместител на смъртта на грешника, като акцентът в нея обаче е поставен 
върху чисто монашеския характер на темата за праведния и неправедния живот на монасите. Затова тя се 
появява в монашеска среда, а смисълът ѝ е, че единствено праведният живот е пътят към спасението на всеки 
божи служител, тъй като за него земният живот е само подготовка за истинския живот след смъртта3488. Този 
смисъл е подчертан и от разполагането на двете сцени в галерията на рилската църква. Докато Смъртта на 
праведния е над входа от юг – страна, която е посветена на вярата и праведността, Смъртта на тайноядеца 
е поместена като неин пандан над входа от северната страна, където е развита есхатологичната тематика за 
Второто пришествие и съда, очакващ всяка грешна душа в последния ден.

4.5. Състав и иконографски модели за цикъла по историята на Адам и Ева

Рилският цикъл се състои от 12 сцени, илюстриращи част от първа книга Битие. Осем от тях са изписани в 
купола – Създаването на Адам (Бит. 1:26), Адам дава имена на животните, Създаването на Ева (Бит. 2:21–22), 
Забраната на Господ, Грехопадение, Бог призовава Адам, Изгонване от Рая и Плачът на Адам и Ева. В пан-
дантивите са разположени последните четири сцени, представящи живота на Адам и Ева след изгонването 
им от Рая – Адам обработва земята, Жертвата на Каин и Авел, Каин убива Авел и Адам и Ева оплакват Авел. 
Тук липсват илюстрации, свързани със Сътворението на света, но те липсват и в ерминията на Дионисий, 
където цикълът започва с Падането на ангела3489. От познатите примери цикълът започва със Сътворението 

3488 Пенкова, Б. За модела в стенописната декорация, 214.
3489 Ерминiя, 526–528.
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488. Гравюри към Грехопадението. Библия Ектипа. 1695 

491. Сцени от Сътворението на света. Стенопис от параклиса „Св. Димитър“ в манастира Хилендар. 1779

489. Сцени от историята на Каин и Авел. Стенопис от емпорията на църквата 
„Св. Никола“, с. Радуил. Йоан Иконописец. Ок. 1848 

490. Изгонване от Рая. Стенопис от църквата на Тро-
янския манастир. Захарий Зограф. 1847–1848
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на Адам, както е в рилския паметник, в Дохиар, Галатаки, Филантропините и „Рождество Христово“ в Арба-
наси3490. Примерите, които съдържат и историята на Каин и Авел, добавена към цикъла, също произхождат 
предимно от Света гора и Гърция3491. От всички илюстрирани епизоди само сцената Оплакването на Авел 
пък не е описана в Стария завет, но се среща в апокрифите – например в Апокрифа за Тивериадското море, 
където се казва, че Адам и Ева са плакали над тялото на Авел3492. Тази сцена е рядка в по-старите стенописни 
паметници, а до ХІV в. е известен примерът от манастира Дечани. Има я и в миниатюрите към хомилиите на 
Яков Кокиновафос3493. 

По отношение на иконографския модел за сцените първо трябва да се обърне внимание на необароковия 
кръг паметници. Сред тях например цикълът е изобразен в манастира Боджани от Христофор Жефарович, 
който включва сцени, неприсъстващи в светогорските указания, както е и в нашия случай. Това сочи, че се 
ползват вече други източници, идващи от Запад, където цикълът е много популярен и започва окончателно да 
влияе с иконографските си модели на Изток именно през ХVІІІ в. Модел за цикъла на Жефарович е Библията 
на Пискатор с допълнения от тази на Йохан Улрих Краус3494. Сцените са с различна иконография от рилските, 
което директно изключва използването на гравюрите от тези иначе популярни библии в рилския католикон. 
С модели от Библията на Пискатор обаче са свързани някои рисунки на Тома Вишанов от неговия албум със 
скици и сцената Изгонване от Рая в църквата „Покров Богородичен“ (1811) в манастира3495. С Библия Ектипа 
(1695) на Кристоф Вайгел пък са свързани например Жертвата на Авел от олтара на Крушедол (1751)3496 и 
цикълът от Ритишево (след 1763 г.)3497. В гравюрите на тази библия се намира и далечен отглас на сцените от 
рилския цикъл, който, разбира се, не е директен, а в най-добрия случай – опосредстван чрез модели, прера-
ботили изображенията в православна среда. 

Така идва ред на българските паметници, сред които изписаните от Коста Вальов3498 осем сцени, помес-
тени във външния притвор на Илиенци (1832)3499, тези от Курило (1849)3500 и тези от емпорията на църквата 
„Св. Никола“ в Радуил (ок. 1848 г.) от Йоан Иконописец, където са изобразени Убийството на Авел и Жерт-

3490 Millet, G. Monuments de l’Athos, pl. 240; Garidis, М. La peinture murale, 255; Μοναστηρια νησου Ιωαννινων, 143; Прашков, Л. Църквата „Рож-
дeство Христово“, 135.
3491 Например в трапезарията на Лаврата (1535) и в Дохиар. Yannias, J. The Refectory Paintings, fig. 4.22; Millet, G. Monuments de l’Athos, pl. 240, 2.
3492 Стара българска литература, 34.
3493 Марковић, J., М. Марковић. Циклус Генезе, 333.
3494 Михаиловић, Р. Старозаветне теме у манастира Бођани. – ЗЛУ, 1 (1965), 225–235; Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ веку, 17, 21–23.
3495 Генова, Е. Непознатият Тома Вишанов, 16.
3496 Тимотиjевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у олтарском простору манастира Крушедола, 86.
3497 Стошић, Л. Западноевропска графика као предложак у српском сликарству ХVІІІ века. Београд, 1992, 44, сл. 29–31.
3498 Генова, Е. Второто поколение, 194.
3499 Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир, 5–7; Чавръков, Г. Българските манастири, 164.
3500 Пандурски, В. Куриловският манастир, 6.

492. Цикъл по историята на Адам и Ева. Стенопис от църквата в 
Соколския манастир. Поп Павел от Шипка. 1862 

493. Сцени от цикъла по историята на Адам и Ева. Стенопис от католикона 
на манастира Родиас, Епир. 1884
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вата на Каин и Авел3501, са доста сходни с рилските иконографски варианти. Цикълът е изписан и от Захарий 
Зограф в нартекса на църквата „Св. Никола“ в Бачково (1841), като и тук започва от създаването на Адам, но 
завършва, изглежда, с убиването на Авел3502. Захарий прави и още един по-късен цикъл по Грехопадението в 
Троянския манастир (1847–1848), където не следва директно иконографските модели от рилския католикон, 
а дава решения, които трябва да се определят като вариативни. Тези примери, свързани със самоковските 
зографи, все още не дават никаква насока за използваните модели в рилския католикон.

 От останалите случаи, които не са свързани със самоковци, цикълът е изписан в Кукленския манастир3503 
и в църквата „Св. Петка Мулдавска“, работен от Кръстю Захариев през 1840 г. Малко по-късен е цикълът на 
поп Павел и сина му от Соколския манастир (1862), който изписва шест сцени в сходна, но не същата ико-
нография като тази в рилската църква. Сред по-късните примери вече влиянието на рилския модел е по-ясно 
отчетливо и се простира поне върху регионалните паметници като този в с. Ярешник, Босилеградско. 

Извън България има още примери, които сочат разпространението на темата през ХVІІІ–ХІХ в. в 
приблизително сходни иконографски решения. В параклиса „Св. Димитър“ в Хилендар е изписан по-
разширен цикъл от 14 сцени3504, които в съвпадащите си сюжетно епизоди с рилските не са никак далеч от тях 
и като иконография. Подобни са и циклите от ХVІІІ в., дело на Йоан от Капецово в църквата „Св. Георги“ в 
Негадес, Епир, от 1735 г. на зографа Георгиос Марко, в католикона на манастира Богородица Фанеромени на 
о. Саламин, и в екзонартекса на католикона в манастира Бисику, Епир, от 1818 г., от Анастасий от Капецово3505. 
Но най-близък сред тях до рилския вариант, отново е един късен цикъл – този от католикона на манастира 
Родиас от 1884 г.3506 

Нищо от приведените примери не може да бъде свързано директно като модел с рилския католикон. Затова 
в случая може би не бива да се подценява влиянието на ерминията на Дионисий. Тя дава близки описания на 
сцените, често съвпадащи напълно с рилските изображения, а понякога съответстващи дори и на сигнирането 
им. Тя обаче предвижда друг състав на цикъла. В нея липсват сцените около Грехопадението – Заповедта на 
Бог да не ядат от дървото и Бог призовава Адам, които са изобразени в рилската нартика. Дионисий препоръчва 
и някои детайли за изписване, които отсъстват в нартиката. При него има и цели четири допълнителни сцени 
– Раждането на Каин и Раждането на Авел, Обработването на земята от Каин и Авел, пасящ овцете, които 
липсват като отделни епизоди, а и не са включени като сюжетни допълнения в присъстващите сцени3507. Тогава 
на какво се дължат съвпаденията между рилските сцени и ерминията. Възможно е цикълът да е консултиран 
с нея в някаква степен, но изглежда, съвпадащите иконографски решения са продукт на използването и в два-
та случая на модели, които имат западен произход. Така излиза, че Дионисий описва „светогорски“ варианти 
за сцените от цикъла, които са под известно западно влияние. Такива примери действително съществуват 
поне от ХVІ в. нататък, когато в протестантските библии се появяват иконографски решения, които са близки 
до описанията в ерминията3508. Този извод е изненадващ донякъде, но явно първо на него трябва да се отдадат 
съвпаденията в двата случая, а може би и при многобройните примери, произхождащи от различни части 
на Балканския полуостров и датиращи между ХVІ–ХІХ в., които показват необяснимо сходни иконографски 
варианти поне за тази част от сцените от цикъла, свързани с историята на Адам и Ева. При това положение 
обаче достигането на модели от протестантските библии до рилския католикон ще трябва да се търси по 
други пътища на разпространението им и в друга среда, където също биха могли да се срещнат преработени 
варианти със западен произход. 

На този фон вече не е чак толкова фрапиращ един пример за илюстрация на цикъла от Беларус, който 
най-точно съвпада с рилските сцени, въпреки че е датиран от втората половина на ХVІІ в. и би трябвало да 
предхожда дори Библия Ектипа, за която се спомена вече, че има далечна прилика с рилския паметник. Този 
цикъл е изписан в църквата „Св. Дух“ в Мсцислав, строена през 1641–1645 г.3509 Не е известно точно от колко 
сцени се състои цикълът там, но тези, които са достъпни от публикацията им, са иконографски идентични с 

3501 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 47; Генова, Е. Второто поколение, 187.
3502 Москова, С. Възрожденската интерпретация, 311–312; Динова-Русева, В. Стенописите на Бачковската, 31–32.
3503 Прашков, Л., Е. Бакалова, С. Бояджиев. Манастирите в България, 271.
3504 Сава Хиландарец. Историjа, 116; Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 37–38, сл. 61–70.
3505 За тези примери вж. Post-byzantium. The Greek Renaissance. Athens, 2002, 49–50; Καμαρούλιας, Δ. Τα Μοναστήρια της Ηπείρου. τ. Α΄–Β΄, Αθήνα, 
1996, 377–379.
3506 Пак там, τ. Β’, 318–319.
3507 Ерминiя, 528–530.
3508 За развитието на цикъла на Запад вж. Von Erffa, H. M. Ikonologie der Genesis. Bd. I–II, München, 1989–1995.
3509 Церашчетава, В. Старажытна-беларуски манументальным жывапис ХІ–ХVІІІ ст. Минск, 1986, 104–107.
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494. Създаване на Ева. Стенопис от църквата „Св. 
Дух“ в Мсцислав, Беларус. ХVІІІ в.

496. Изгонване от Рая. Стенопис от църквата „Св. Дух“ в 
Мсцислав, Беларус. ХVІІІ в.

498. Грехопадение. Стенопис от църквата „Св. 
Дух“ в Мсцислав, Беларус. ХVІІІ в.

495. Създаване на Ева. Стенопис от северната галерия на рилския католикон. 
Димитър Христов и Зафир. 1846

497. Изгонване от Рая. Стенопис от северната галерия на рилския ка-
толикон. Димитър Христов и Зафир. 1846

499. Грехопадение. Стенопис от северната галерия на рилския католикон. Димитър 
Христов и Зафир. 1846
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рилските и ясно показват ползването на един и същ модел. Две от сцените съвпадат напълно – Създаването 
на Ева и Грехопадение, а при Изгонването от Рая има известни разлики. Но приликата между два паметника, 
разделени от почти два века, провокират мисълта, че всъщност беларуския цикъл има връзка още с Библия 
Ектипа и най-вероятно би трябвало да се датира след нея, всъщност някъде през ХVІІІ в. Това е не само 
по-логично, но в такъв случай този цикъл вече би станал и пример за преработването на западния модел в 
православна среда, откъдето вече век по-късно той ще достигне и до рилския католикон.

4.6. Избиване на младенците
(гр. схема VІІІ, 42–49)

В третия сляп купол от изток е разположена композицията Избиване на младенците. Съгласно старите 
кападокийски модели, темата може да се раздели на три части – Ирод дава заповед на войниците, самото 
избиване на младенците и Рахил оплаква синовете си. В рилската нартика последният епизод е изпуснат3510, 
а първите два са изобразени без сигнатура, около образа на благославящия Христос, поместен в центъра на 
купола. Така е подчертан новозаветният контекст на събитието, съответстващ на Мат. 2:16, който текст е 
изписан около композицията.

Сцената става популярна чрез творчеството на критските зографи, черпещи западно влияние и налагащи 
го най-често на Атонския полуостров, откъдето тя навлиза и в останалия православен свят. На Света гора се 
среща в няколко манастира – Лавра (1535), Кутлумуш (1540), Ставроникита (1546), Дионисиу (1547), Дохиар 
(1568). Оттам тя се разпространява на Метеорите и във Филантропини, а отделни примери има и в наши-
те паметници3511. Иконографското развитие на темата води до различни резултати в отделните региони, но 
обичайният вариант е съставен под влияние на композицията на Рафаел, станала популярна чрез гравюрата 
на Маркантонио Раймонди и преработена от Теофан Стрелица3512. Примерът от рилската нартика спада към 
„елинистичния тип“, в който войниците обезглавяват децата, докато майките ги защитават3513. След ХІV в. 
тази формула добива широка популярност, като, разбира се, сцената с избиването заема преобладаващо мяс-
то, както е и в Рилския манастир. Тук разказът е допълнен с бягството на Елисавета в планината, която се раз-
тваря, за да я приеме. Зографите от ХV–ХVІІ в. не внасят особени корекции в изграденото изображение3514. 
Почти точно така то е описано и в ерминията на Дионисий, която не се покрива изцяло с рилския пример от 
нартиката, тъй като там се препоръчва едно изображение и някои допълнителни детайли. Иначе описание-
то е сходно, но съответства повече на изображението от вътрешността на католикона, където същата сцена 
е част от цикъла по Детството на Христос. Подобен е случаят и в „Св. Стефан“ в Несебър (1599), където 
частите на сцената не са разделени от рамки, но са ясно обособени на две, вътре в общото изображение. И 
те се покриват с описанието от ерминията, но тук е добавен епизодът, в който Елисавета излиза спасена от 
другата страна на пещерата. Между двете кули е изобразен и пророк Йеремия, докато в рилската нартика са 
поместени осем пророка, включително с него, в пандантивите на купола. Изглежда, повечето от останалите 
„български“ примери също се придържат към тази формула, в която майките, децата и войниците са смесени 
в една група, както е описано и при Дионисий. Така е в „Рождество Христово“ в Арбанаси, където отново 
частите на сцената не са отделени една от друга. В повечето примери като „Св. Петър и Павел“ в Свищов и 
„Св. Атанасий“ в Арбанаси се запазва тенденцията сцената да е в разширен вариант и да преобладава над 
останалите. Близка до рилския пример като пространствено решение пък е тази от наоса на параклиса Пана-
гия Кукузелиса във Великата лавра (1719), където сцената е решена издължено в люнет, обаче около Преоб-
ражение Христово. И тук частите не са отделени с рамка, но представят същите епизоди като в Рила – само 
заповедта на Ирод и избиването на младенците3515.

3510 Този епизод не е чак толкова рядко срещан. Има го например във Филантропините, Янина и „Св. Атанасий“, Арбанаси. Ръцева, С. Църквата 
„Св. Атанасий“, 72.
3511 Общо вж. Millet, Monuments de l’Athos, 159–160; Κυριακούδης, Е. Η μνημειακή ζωγραφική, 168; Петковић, С. Зидно сликарство, 104; Гергова, 
И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров, Корпус, 85, 99; Гергова, И. Църквата на Арбанашкия манастир, 10; Пенкова, Б. За някои особености, 6; 
Попова, Е. Стенописите в притвора, 5, 16.
3512 Петковић, С. Зидно сликарство, 104; Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 230; Пенкова, Б. За някои особености, 6.
3513 Millet, G. Monuments de l’Athos, 159–160.
3514 Божков, А. Два ценни паметника, 4–6.
3515 Κυριακούδης, Е. Η μνημειακή ζωγραφική, 168.
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500. Избиване на младенците. Стенопис от третия сляп купол в северната галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1846

Сравненията с повечето примери сочат, че в рилската нартика е даден късен вариант на изображение, 
който се основава на ерминията, но е обогатен явно чрез някакви гравюри, в които се следва линията нито 
един от войниците, избиващи младенците, да не е с копие, а само с мечове, за разлика например от Курило, 
където сцената е в съкратен вариант, без Ирод и даването на заповедта, а само с избиването на младенците. 
Друго интересно обстоятелство е, че в българските примери обичайно разказът върви от ляво надясно, т.е. 
Ирод е в лявата част, докато в Рила това не е така, а и на Атон има подобна на рилската диспозиция. Но това 
вече е доста абстрактно наблюдение, защото изисква да се изобрази иконографски вариант, в който жените 
не защитават децата си, а бягат с тях от войниците, а такива примери има и извън Света гора. 

Разполагането на композицията в нартиката на рилския католикон изглежда по-интересно, защото пове-
чето от нашите паметници я показват поместена в програмата на наоса. Така например се смята, че тя е част 
от евхаристийната програма в Курило, където е разположена на западната стена в наоса3516. Ако се приеме 
това, подобен би трябвало да бъде смисълът на сцената и в „Св. Петър и Павел“ в Свищов, където отново 
е на същото място. В „Св. Стефан“ в Несебър е разположена на южната стена в контекст на христологичен 
цикъл3517. Пак в наоса, на южната стена е и в „Св. Атанасий“, Арбанаси3518. В „Св. Богородица“, Арбанаси, е 
сред Великите празници, отново на южната стена в наоса3519, където е сложена хронологично по евангелския 
разказ3520. В „Рождество Христово“ в Арбанаси3521 е вдясно от входа за параклиса „Св. Йоан Предтеча“. В рил-
ската нартика обаче тя е надвиснала директно над Страшния съд, а в подобен есхатологичен контекст темата 

3516 Божков, А. Два ценни паметника, 3–4.
3517 Геров, Г. Класицизиращото направление, 26.
3518 Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“, 49–50, 72, фиг. 27.
3519 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 85, 99.
3520 Гергова, И. Църквата на Арбанашкия манастир, 10.
3521 Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“, 49.
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501. Избиване на младенците. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
502. Избиване на младенците. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1846
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503. Избиване на младенците. Стенопис от църквата „Св. Никола“, Филантропини. 1560

504. Избиване на младенците. Стенопис от южната певница на рилския католикон. Захарий Зограф. 1842
505. Избиване на младенците. Стенопис от църквата „Св. Петър и Павел“, Свищов. Ср. на ХVІІ в.

506. Избиване на младенците. Стенопис от църквата „Св. Атанасий“, Арбанаси. 1667
507. Избиване на младенците. Стенопис от църквата на манастира Преображение. Козани. 1652
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се тълкува още от Йоан Златоуст3522. Връзката идва от това, че смъртта на избитите младенци е мъченическа 
и те влизат направо в Царството небесно чрез кръщение с кръв, както сам казва Христос (Мат. 10:19), което 
е дори по-силно от обичайното кръщение с вода. Младенците са първите новозаветни мъченици, кръстени с 
кръв, и се почитат като такива още от ранното християнство. Живописта също познава немалко примери за 
подобен контекст на сцената, а сред нашите паметници такъв е случаят с притвора на „Св. Никола“, Арбана-
си3523, където избитите младенци са директна алюзия за преминаване в отвъдния свят на непокръстените3524. 

4.7. Страшният съд
(гр. схема VІІІ, 11)

Страшният съд е сложна композиция с множество значения, поради което най-често не е концентриран 
на една единствена сцена, а представлява сбор от есхатологични теми, които могат да бъдат развити из ця-
лото пространство на галерията3525. В този контекст рилският вариант става особено интересен. Сюжетът е 
представен като отделна композиция, а вече в тази си цялост той влиза в контакт с останалите есхатологич-
ни теми, които го обграждат. Още по-особено е неговото разполагане от север, тъй като Страшният съд е 
изобразяван най-често на източната стена на притворите3526. Това има основание в Мат. 24:27 и съответства 
на очакването, че „Бог ще дойде от изток, за да съди света“3527. Обикновено той се разполага около входа 
на църквите във връзка с дидактичната му функция върху вярващите, влизащи на богослужение3528. Затова, 
когато входът за църквата е само един и тъй като тогава той почти винаги е от изток, обикновено „води“ 
след себе си разполагането на Страшния съд на източната фасада. В рилската нартика обаче има входове за 
храма от всички страни на галерията, което принципно позволява появата на композицията около всеки един 
от тях. Но северната част е тази, която концентрира есхатологичната тематика, което закономерно води до 
изобразяването на Страшния съд до северния вход. Това отклоняване на основната есхатологична тема от 
западната към северната фасада има и ритуално значение. Както бе споменато, то намира обяснение в свето-
горската богослужебна практика от ХVІІІ в., стриктно следвана в рилската църква3529. Според тамошния ри-
туал редовен обред, изпълняван в северната страна на нартиките, е раздаването на коливо3530. Явно на същото 
място се е раздавала храна в рилската нартика, не само на задушница, но и всяка неделя3531, за което указва, 
както стана дума, наличието на столове за седене и приемане на коливото от северната страна в галерията.

Самата композиция е съкратена иконографски и сведена до присъствието на най-важните елементи. Най-
отгоре е разположен Христос на трон, изобразен като Праведен съдия, част от композицията Дейсис3532. Зад 
него са персонификациите на Слънцето и Луната и свиването на небесния свод, чиято връзка със Страшния 
съд съответства на текстовете у Мат. 24:29; Ис. 34:4 и Апок. – гл. 6, 12, 143533. Под Христос е разположен Уго-
тованият престол, което се свързва с Пс. 9:7–8; 89:14; 103:19 и Апок. 4:2. Този мотив е навлязъл в Страшния 
съд през ІХ–ХІ в. и му придава сотириологично значение3534. От двете страни на престола са Адам и Ева, 
които са първите възкресени от мъртвите, гарантиращи същото и за останалото човечество3535. Вляво са из-

3522 Творения, т. 2, 74.
3523 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 61.
3524 Попова, Е. Стенописите в притвора, 5, 16.
3525  Литературата за Страшния съд е огромна. Ще посочим три по-нови публикации, в които е дадена основната част от нея, а останалите ще се 
въвеждат в текста. Пенкова, Б. „Тия мои най-малки братя“ в поствизантийската иконография на Страшния съд и в контекста на балканската 
народна култура. – ПИ, бр. 4, 1993, 21–27; Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда. – В: Зидно сликарство манастира Дечана. Граћа и 
стидиjе. Београд, 1995, 191–211; Серафимова, А. Семиотичка анализа и поствизантиски паралели на Страшниот суд во кучевишките свети 
Архангели. – КН, 28–29, 2002–2003, 163–188.
3526 Мирковић, Л. Иконографскиjе студиjе. Нови Сад, 1974, 199–200.
3527 Радоjчић, С. Одабрани чланци и студиjе, 183.
3528 Пеjић, С. Манастир Пустиња, 47–48, 77.
3529 Неофит Рылец. Описание, 43.
3530 Барский, В. Второе посещение Святой Афонской горы, 96, 85.
3531 Неофит Рылец. Описание, 57.
3532 За този иконографски мотив вж. Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 202, с литература. Вж. също Cutler, A. Under the Sign of 
Deesis: оn the Question of Representativеness in Medieval Art and Literature. – DOP, 41 (1987), 145–154.
3533 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 194–195
3534 Brenk, B. Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends. Studien zur Geschichte des Weltgerichtsbildes. Wiener 
Byzantinische Studien. Wien, 1966, 99.
3535 Brenk, В. Tradition und Neuerung, 88.
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508. Страшният съд. Стенопис от северната стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1846
509. Страшният съд. Светогорска щампа. 1807

образени Ангел, който тръби и призовава мъртвите да станат от гробовете си по Мат. 24:31; Йо. 5:28–29 и 1 
Кор. 15:52 и персонификациите на Земята и Морето, явяващи се традиционно в контекста на възкресението 
на мъртвите3536. Вдясно са групите на праведниците, които са съкратени до пет части – мъченици – мъже и 
жени, архиереи, преподобни и пророци3537. Отдолу вдясно е разположен Раят и групата праведници, отиващи 
към него начело с ап. Петър, а отляво е Адът, изобразен традиционно като паст на чудовище, от която излиза 
огнената река по визията на пр. Даниил (7:10), за която многократно се споменава и в Апокалипсиса3538.

Така описаната композиция обаче не е плод на някакъв специфичен замисъл. Всъщност тя следва утвърж-
давания иконографски модел от цяла поредица светогорски щампи, най-ранната от които датира от 1807 г.3539 
Единственото съществено съкращение тук е премахването на фриза с апостоли от двете страни на престола 
на Христос, направено поради явната липса на място за горната част на сцената. Но прилагането на този го-
тов иконографски модел води към някои важни изводи. Явно изпускането на фриза с апостоли не създава в 
очите на зографи и поръчители никакви смислови проблеми за сюжета, което автоматично анулира и въпро-
са за програмното значение на отделните иконографски детайли от композицията. Това е по-нов подход, ха-
рактерен за някои късни паметници, пренебрегващ по-ранните примери, където отделните детайли от темата 
присъстват, за да се подчертае някоя конкретна есхатологична идея. В нартиката на главната рилска църква 
обаче съставът на самата композиция не е толкова определящ, колкото е важен общият ѝ смисъл в контекста 
на останалите есхатологични теми. Така на преден план излиза догматичното значение на Страшния съд, 
свързано с идеите за изкуплението, застъпничеството и спасението. Той носи и евхаристиен подтекст, тъй 
като се включва в контекста на илюстрирането на темите от анафората, а връзката идва от молитвата за всич-
ки живи и умрели, изпълнявана след Достойно ест, в която свещеникът моли тайно Бога да приеме жертвата 
като омилостивяване за тях. През това време християните трябва да споменават своите роднини и познати 
– живи и мъртви, защото е принесена жертва за всички, която ще бъде оценена на Страшния съд3540. Компо-
зицията се вписва и в темата за покаянието и милосърдието от северната нартика, тъй като представя третата 
подготвителна седмица на Поста – Месопустната. На нея се възпоменава предстоящото събитие на Второто 
пришествие, във връзка с което се чете евангелието на Матей (25:31–46), където става въпрос за отделянето 
на грешниците от праведните в деня на Страшния съд3541. Възпоменанието на Страшния съд в Месопустната 
3536 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 195, 198, 201.
3537 Millet, G. La dalmatique du Vatican, 82–91.
3538 За тези мотиви вж. Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 202–206, с литература.
3539 Papastratos, D. Paper Icons, І, 87–93; Давидов, Д. Светогорска графика, 210.
3540 Обяснение литургии, 57–59.
3541 Чифлянов, Б. Литургика, 89.
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неделя е с цел грешниците да не се отдават на отчаяние за своето спасение, защото църквата разкрива, че 
Бог е милосърден, справедлив и правосъден и че на Страшния съд ще въздаде на всекиго според делата3542.

4.8. Апотропейни есхатолотични теми по северната стена на нартиката

 В есхатологичната програма на северната страна са включени още няколко сцени, групирани около двата 
входа. Отляво на входа за наоса, като пандан на Страшния съд, е изобразена Притчата за богатия и бедния 
Лазар (гр. схема VІІІ, 7). Тя е представена в иконографски вариант, поделен на две сцени, доста сходен с 
някои примери от руските народни картинки, където обаче целият разказ е разделен на четири части в отдел-
ни рамки3543. 

Тази притча, основана на Лук. 16:22–31, е в директна връзка със Страшния съд, където обичайно се е 
изобразявал и богатият, както например е в Дечани, където е изобразен по евангелския разказ. Там той е по-
грешно означен като Лазар, което е често срещана грешка, нерядко достигаща до варианта да бъде означен 
дори като богатия Лазар3544, както е например в Брайчино, Македония (1486–1493)3545. Мотивът с богатия 
редовно се появява в състава на Страшния съд до поствизантийския период3546, но изглежда, това не пречи да 
се изобразява и самата притча отделно3547, както е и в рилската нартика. Есхатологичният ѝ смисъл е напълно 
ясен. В лоното на Авраам в Рая отива душата на бедния Лазар, като по аналогия там се появяват и душите 
на останалите праведници3548.

До входа за параклиса „Св. Никола“ е разположена друга притча, отново с безспорно есхатологично зна-
чение – тази за Безплодната смоковница (гр. схема VІІІ, 3). Както вече се отбеляза, това е единствената от 
евангелските притчи, която е изобразена два пъти – веднъж в наоса на католикона и втори път в северната 
нартика. Иконографските варианти и в двата случая са почти идентични, като следват описанието на сцена-
та в ерминията на Дионисий, а така притчата е изобразена още в църквата „Св. Лука“ (1798–1799)3549. Това 
директно изключва възможността тук да е илюстрирано някое от другите евангелия (Мат. 21:18–19 и Мар. 
11:12–14), в които събитието е представено като Христово деяние. Като притча, този разказ присъства само в 
евангелието на Лука (13:6–9), третирайки есхатологичната тема и в дидактичен контекст, чрез милосърдието, 
покаянието и наказанието, за които става въпрос в нея. Текстът ѝ обаче засяга безплодна смокиня в лозето на 
един стопанин, което може да се разглежда и като връзка със съседната сцена Ной насажда лозе (гр. схема 
VІІІ, 8), а тази контаминация да е причината, поради която тази притча е повторена в нартиката и в наоса на 
католикона. Защото единствено на някаква подобна връзка, свързана с лозарите и лозарството, може да се 
отдаде не само изборът на този епизод от живота на Ной, но и разполагането на св. Трифон с косер в ръка 
точно до притчата.

От канонична гледна точка Ной е праведник, или праотец по родословието до Христос, на който е и 
прообраз. Темата за житието му пък съответно е месианска. Затова в традиционен смисъл Ной е символ 
на праведните3550, но в култов аспект той е и патрон на дърводелци, дюлгери и, разбира се, на лозарите. 
В някои случаи върху него се поставя пророчески акцент3551, а в иконописта на Балканите се появява като 
отделен образ през ХVІІ в., за да стане популярен през ХVІІІ–ХІХ в.3552 В монументалната живопис обаче 
епизодите, илюстриращи живота му, се появяват още от раннохристиянски паметници и не са изолирано 
явление3553. Но сред тях далеч по-популярни във връзка с Ной са събитията, свързани с темата за Потопа, 
които остават най-често илюстрираните части от житието му, дори и през ХІХ в., както показват множество 

3542 Никольский, К. Пособие, 577.
3543 Loubok – russian popular prints, 13–14.
3544 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 204, бел. 87.
3545 Поповска-Коробар, В. Зидно сликарство с краjа ХV века, 554.
3546 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 205; Пеjић, С. Манастир Пустиња, 79.
3547 Марковић, М. Христова чуда и поуке, 142–143.
3548 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 203.
3549 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 209.
3550 Тимотиjевић, М. Портрети архиjереjа у новиjоj српскоj уметности. – Западно-европски барок и византиjски свет. Београд, 1991, 147–174.
3551 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 195.
3552 Попова, Е. Праотец Ной, 46.
3553 Fink, J. Noe der Gerechte in der frühchristlichen Kunst. Münster/Köln, 1955, 35; Подробно вж. и Gutmann, J. Noah's Raven in Early Christian and 
Byzantine Art. – CA, 26 (1977), 63–71.
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512. Притча за богатия и бедния Лазар. 
Руски лубок. ХІХ в.

513. Притча за богатия и бедния Лазар. 
Съборна църква, Сент Андреа. Василий 
Остоич

510. Притча за богатия и бедния Лазар. Стенопис от северната стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1846
511. Притча за богатия и бедния Лазар. Учително евангелие. Украйна. 1637

примери3554. В рилската нартика е направен съвсем друг избор. Първо, 
тук изобщо не е илюстрирано житието на праотеца, а от него е подбрана 
сцена, която най-вероятно трябва да бъде разглеждана в друг контекст. 
Като тема, тя би била подходяща за свързване с цикъла по историята на 
Адам и Ева, разположен в близкия сляп купол, но всъщност сцената е 
разположена на стената под купола с Чудесата на Богородица и не е чак 
в такава близост до Грехопадението. Освен това, изглежда, тази сцена 
не е популярна у нас3555, а и в ерминията на Дионисий тя е препоръчана 
за изобразяване само към цикъла по живота на Ной. Но все пак тя е по-
зната в монументалната живопис. Епизодът с лозето отговаря на 1 Мой. 
9:20 и е изобразен например сред цикъла за Ной в Дечани, където е в 
пряка връзка със следващата сцена, представяща пиянството на Ной. По 
същия начин сцената е комбинирана още в Монреале и „Св. Марко“ във 
Венеция3556. Ной бере грозде и пиянството му са двете запазени сцени и 
в притвора на Печката патриаршия от ХІV в.3557 Тази връзка е напълно 
закономерна, тъй като пиянството на Ной е разказано в 1 Мой. 9:18–19 
и фактически се включва в един сюжет с насаждането на лозето. Така, 
въпреки че самото пиянство не е изобразено в рилската нартика, то може 
би също трябва да се има предвид в случая, тъй като се чете като пари-
мия на четвърта неделя на поста – в дните, посветени на покаянието3558. 
А оттук вече появата на сцената би могла да влезе във връзка с темите за 
грехопадението и покаянието през Великия пост, откъдето ще се включи 
и в общата дидактично-есхатологична програма на северната нартика.

Във връзка с тази сцена и поне с Притчата за безплодната смоковни-
ца трябва да е и образът на св. Трифон, разположен от другата страна 
на входа за параклиса (гр. схема VІІІ, 2). Той е светец, почитан и сла-
вен в целия християнски свят3559. Но през ХІХ в. и в Рилския манастир 

3554 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 101; Попова, Е. Праотец Ной, 47.
3555 Е. Попова не посочва нито един пример. Вж. Попова, Е. Праотец Ной, 46–52.
3556 Марковић, J., М. Марковић. Циклус Генезе, 344–345, с литература.
3557 Радовановић, J. Сан цара Навуходоносора и пијанство Нојево у припрати Пећке патријар-
шије. – Balcanica, ХV, Београд, 1984, 293–304.
3558 Пак там, 295.
3559 Цветковски, С. Црквата св. Горгjа у Матеjче, 91.
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516. Общ вид на стенописите от фасадата на параклиса „Св. Никола“
517. Ной бере грозде. Стенопис от католикона на манастира Дечани. 1335–1348

514. Падането на Содом и Гомор. Стенопис от северната галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1846
515. Ной сади лозе. Стенопис от северната стена на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1846
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водещото значение на този светец от византийската живопис, където е патрон на временната византийска 
столица Никея и на династията Ласкарис, посветени са му църкви в Цариград, а има и особен политически 
статус, може би даже като династичен патрон в Сърбия при династията на Неманичите, е отдавна забравено 
или ако предпочитаме – напълно неизвестно. Едва ли тук може да се търси връзка и с появата му във фунера-
рен контекст, както е в Нерези и Градац3560. Но несъмнено в рилската нартика е останало апотропейното му 
значение, личащо в атрибута, носен от него – косер, и означаващо едновременно култовото му почитание и 
конкретния символичен смисъл, в който трябва да се тълкува във всеки отделен паметник. Св. Трифон е из-
образен с косер в ръка като защитник на лозарите и е означен обичайно като мъченик3561. Като не се забравя, 
че освен това той е светец, чието значение зависи и от околните фрески3562, връзката му с останалите сцени 
става сравнително ясна. Така се оформя програма около входа на параклиса, която, изглежда, е посветена и 
на защитата на лозарския еснаф. Причината за нейната поява обаче не е известна, тъй като освен покаятелен 
смисъл, свързан например с проблема за пиянството в манастира, тази програма безспорно е и апотропейна, 
а не се знае ктиторът на северната нартика – Димитрика Мицора, да е свързан с лозарски еснаф. 

5. Стенописната програма в западната част на галерията
(гр. схема ІХ)

Като най-представителната част от галерията, включваща централния вход за 
католикона, програмата на западната ѝ страна е свързана на първо място с пред-
ставянето на местния ритуал по изнасянето на чудотворната рилска икона, чиято 
стенописна реплика е изобразена в южния край на фасадата. Това е повело след 
себе си организирането на останалото пространство, където е поставено началото 
на есхатологичната тематика, доразвита в северната част на галерията. Това начало 
включва няколко сюжета, сред които най-мащабен е цикълът по Апокалипсиса на 
Йоан Богослов.

5.1. Апокалипсис
(гр. схема ІХ, 1–21) 

С името на св. Йоан Богослов традиционно се свързват тайнствени мотиви в 
православието. Това са отнася преди всичко до неговия Апокалипсис, който се 
смята за гранична тема, вплитаща старозаветна символика и новозаветни пророчества. Тя се възприема не 
само като предсказание за смъртните мъки на греховния човек, но и като пророчество за спасението на пра-
ведните3563. В Източната църква е смятана за мистична книга и не се употребява в богослужението, докато на 
Запад към нея има рационален интерес, любопитство и изучаване от най-ранни християнски времена. Там 
още от V–VІ в. съществува постановление Откровението на Йоан Богослов да се чете в периода между Пасха 
и Петдесетница3564. На западния свят дължим и детайлните разработки на тази тема още от каролингската 
епоха, като по правило Апокалипсисът трябва да е драматичен, откъдето и текстът му се визуализира чрез 
реални драматични образи, съчетани в символични комбинации3565. Най-старият стенописен цикъл е от ХІ в.  
в трансепта на базиликата в Кастел Сан Елиа, където са изобразени 7 сцени3566. Истинският разцвет обаче 
започва в края на ХV в., когато в 1498 г. А. Дюрер прави 15 графични листа на тази тема, а паралелно се поя-
вяват и отделни протестантски варианти на илюстриране, отпечатани в първите библии3567. В следващия век 
насочеността на тези сюжети към края на света, след като той така и не е настъпил, се измества чрез протес-

3560 Gabelić, S. O ikonografiji sv. Trifuna. КН, 28–29, 2002–2003, 107–120.
3561 Цветковски, С. Црквата св. Горгjа у Матеjче, 92.
3562 Gabelić, S. O ikonografiji sv. Trifuna, 120.
3563 Откровение св. Иоанна Богослова в мировой книжной традиции. Москва, 1995, 6–7.
3564 Пак там, 13.
3565 За раннохристиянските примери и Западното средновековие до ХІV в. вж. Christe, Y. L'Apocalypse de Jean. Paris, 1996.
3566 Meer, F. Apokalypse: Visions from the Book of Revelation in Western Art. Antwerpen, 1978, 101.
3567 Early Bible Illustration.
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тантството към идеята за края на папизма и официалния католицизъм. По това време протестантите пропо-
вядват Страшен съд за католици и от това разделение се възползва Изтокът. Така през ХVІ в. Апокалипсисът 
прониква и на Изток, често с Дюрерово иконографско влияние, а вероятно и със социален подтекст3568. Гра-
фичните модели от Запада се пренасят през островите под венецианска власт, достигайки до Света гора3569, 
където цикълът се появява например в пасажа към трапезарията на манастира Дионисиат3570. Постепенно 
разпространението му на Атонския полуостров придава автентичност на Апокалипсиса в православието3571. 
През ХVІІ в. той вече е популярна стенописна тема и се разполага обичайно в притвора, както по-късно ще 
посочи и Дионисий от Фурна, фиксирайки по-старата атонска практика3572. ХVІІІ и ХІХ в. показват Апока-
липсиса, традиционно изобразен вече в нартиките, когато се касае за стенопис и винаги в контекста на теми, 
свързани със Страшния съд и Второто пришествие3573. Среща се например в нартиката на Ивер (преди 1744 г.),  
където сцените от цикъла са запазени при доизписването от 1795 г.3574 Като част от необароковата програма, 
е бил илюстриран и в самия център, прокарващ идеите на Карловачката митрополия – притвора на параклиса 
„Св. Сава Сръбски“ (1779) в Хилендар, където са били изобразени 14 сцени от Апокалипсис3575. Добре извес-
тен и популярен у нас е и цикълът на Митрофан от нартиката на манастира Зограф (1817)3576. 

Апокалипсисът е изобразен в нартиката и на рилския католикон. Това е обичайно не само като местополо-
жение и връзка с есхатологията, но и като част от дидактичната програма. Известно е, че темата е била вклю-
чена в поученията на рилските монаси, изнасяни след празничните литургии в църквата. Например х. Ага-
пий пише слово за Страшния съд и Второто пришествие, в което използва многобройни цитати от различни 
глави на Апокалипсиса, заемайки най-много от тълкуванията на Дмитрий Ростовски3577. Но наред с тези 
традиционни функции на темата, рилският Апокалипсис съдържа и някои особености. Той е единственият 
цикъл в нартиката, който не се концентрира само на едно място, а заема втория сляп купол с пандантивите 
му от север и двата свода около централния сляп купол пред източната фасада. Съдържа 19 сцени и образа 

3568 Martin, P. Martin Luther und die Bilder zur Apokalypse. Vestigia Bibliae, v. 5, 1983; Чилингиров, А. Влияние Дюрера и современной ему немецкой 
графики на иконографию поствизантийского искусства. – ДИ. Москва, 1975, 325–342.
3569 Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 229.
3570 Renaud, J. Le cycle de l'Apocalypse de Dionysiou. Paris, 1943. За примерите вж. и Huber, P. Apokalypse. Bilderzyklen zur Johannes-Offenbarung in 
Trier, auf dem Athos und von Caillaud d'Angers. Düsseldorf, 1989, 76–86; Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 44; Αγουρίδης, Σ. Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη. Θεσσαλονίκη, 1994.
3571 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 44; Lozanova, R. Apokalyptic Ideas after the fall of the Byzantine Empire. Word and Image. – В: Сред-
новековна християнска Европа. Изток и Запад, ценности, традиции, общуване. С., 2002, 305–314.
3572 Откровение св. Иоанна Богослова, 10–11. Цикълът е бил изписан в църквата „Св. Георги“ в манастира „Св. Павел“ (1686–1687). Петковић, 
С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 229; бил е запазен поне до 1845 г., когато П. Успенски го е видял. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. 
І, отд. ІІ, 6, 66.
3573 Примерите у Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 40, с литература.
3574 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 189.
3575 Сава Хиландарец. Историjа, 115. От този цикъл е запазена само илюстрацията към гл. 10. Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ веку, 
229; Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 197.
3576 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 112–113, 397; Божков, А. Цикъл, посветен на Апокалипсиса, 147–148.
3577 Методиева, Л. Агапий Рылский, 18–23.

518. Общ поглед към слепите куполи в западната част на външната галерия. Димитър Христов и Зафир. 1843–1844 
519. Апокалипсис. Стенопис от пасажа към трапезарията в манастира Дионисиат. ХVІ в.
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520. Апокалипсис. Обков на евангелие. Манастир Симонопетър, Света гора. 1629

на Йоан Богослов, около който е изписан текстът от първия стих на първа глава на Апокалипсис. Редът на 
сцените не спазва последователността на главите от Откровението. Освен това липсват илюстрации за втора, 
трета, пета, петнадесета и двадесет и първа глава, а девета и четиринадесета глава са илюстрирани с по две 
отделни сцени. Този подбор, макар да има известно съотнасяне с ерминията на Дионисий, където също липс-
ват втора, трета и петнадесета глава, не е свързан с нея нито по описание на текстовете, нито иконографски. 

Моделите за изобразяване на Апокалипсиса са изключително многобройни, но за сметка на това не са 
чак толкова разнообразни, колкото би могло да се очаква при дългото илюстриране на подобен абстрактен 
текст. Изглежда, западноевропейските варианти от 80-те години на ХV в. и от ХVІ в., когато се появяват 
обновени илюстрации към Апокалипсиса, включително и в нидерландските издания на „историческите“ 
библии, слагат такава обща основа на иконографията на цикъла, която, подразделена на няколко типа, в по-
голяма или по-малка степен ще се пренася и в следващите изображения. Това важи, независимо че по-късно 
те преминават през преработка в православната среда на светогорската живопис или на украинско-руското 
изкуство от ХVІІ–ХVІІІ в. Затова на практика всеки един по-късен цикъл в православното изкуство се родее 
със западноевропейските образци – факт, който вече е установен в нашата литература3578. Този извод се отна-
ся най-вече до протестантските библии, което не е случайно, тъй като първото славянско издание на Новия 
завет, печатано в Тюбинген през 1563 г., е дело на протестант – Примус Трубер. Още тук е налице иконогра-
фия на сцените, дело на неизвестен немски гравьор, която след това ще се преработва, но няма да се променя 
толкова съществено, че да не бъде разпозната типологично. Посредник за проникването на протестантските 
изображения на Изток става преди всичко Украйна, където се печатат следващите издания на църковносла-
вянски – Нов завет (1580), Острожката Библия (1581) и първото издание на „Тълкование на Апокалипсиса“ 

3578 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 44; Бакалова, Е. Апокалипсисът в църквата „Св. Йоан Предтеча“ в с. Бистрица, 36.
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521. Апокалипсис. Обков на четвероевангелие. Брашов. 1681

от Андрей Кесарийски (1625) в Киево-Печерската лавра3579. Следващите примери показват, че съществува 
една линия от украински и руски издания, в която илюстрациите към Апокалипсиса изглеждат последова-
телно преработени една от друга или от сходни западни източници3580, като в някои отношения напомнят дос-
татъчно силно дори и стенописите от рилската църква. Като се прибави към това, че илюстрирането на някои 
глави от текста търпи малко развитие в иконографията3581, става ясно защо непрекъснато се срещат отделни 
примери, които напомнят за тези от рилския католикон. Показателна в това отношение е гл. 10 – Ангел, обле-
чен в облак, където няма съществени разлики между отделните примери. Една илюстрация на тази глава от 
немска библия от 1526 г., дело на неизвестен гравьор3582, а по-късно един обков за четвероевангелие от Бра-
шов (1681)3583, руска гравюра от 1696 г.3584, запазеният стенопис от параклиса „Св. Сава Сръбски“ в Хилендар 
(1779)3585 и църквата Крецулеско в Букурещ (ХVІІІ в.), макар и да не повтарят изцяло рилското изображение, 
са достатъчно близки до него, за да покажат наличието на общата тенденция на преминаване на моделите 
от Запад, паралелно в руско-украинските издания, на Света гора и дори в Румъния и по-късното им идване у 
нас. Още по-впечатляващ пример има в две рисунки от ХVІІІ в. към глави 10 и 14:14–20 от Киево-Печерската 
лавра, като първата на практика напълно би могла да бъде модел за съответното рилско изображение3586, ако 
вече не беше известен точният образец за цикъла от рилската нартика. 

3579 Откровение св. Иоанна Богослова, 158–159.
3580 По въпроса вж. Подробный словарь русскихъ граверовь ХVІ–ХІХ вв. Составиль Д. Ровинский. Санкт Петербург, 1895, 22, 39–40.
3581 Подробно у Schiller, G. Ikonographie der christlichen Kunst. Bd. 5. Die Apokalypse des Johannes. Gütersloh, 1991.
3582 Откровение св. Иоанна Богослова, 129–130.
3583 Medieval and Еarly Romanian Art. Bucharest, 2008, 107, 116–117.
3584 Hartau, J. Eine russische Apokalypse-Darstellung von 1696 und ihlvorbild. Bd. I–II. Berlin, 1978.
3585 Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 197, с литература.
3586 Жолтовский, П. Малюнки Киево-Лаврськоi iконописнi майстернi. Киэвъ, 1982, 105, № 416, 417.
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522. Апокалипсис гл. 1. Галерия на рилския 
католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
523. Апокалипсис гл. 1. Рисунка от архива на 
Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 
48). 1786
524. Апокалипсис гл. 1. Библия, издадена 
в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. 
Матеус Мериан Стари. 1630/1704
525. Апокалипсис гл. 1. Рисунка от албума на 
Йордан Михов (Инв. № ІІ, гр. 834). Архив на 
Захарий Зограф в НХГ. ХІХ в.

Неговото откриване дължим на Р. Русева, която обърна внимание 
върху един Нов завет, издаден в Чернигов през 1717 г., с предисловие 
от архимандрит Герман Конович от Троице-Илинския манастир. Той 
съдържа 32 илюстрации3587, сред които има и 21 гравюри на дърво 
към Апокалипсиса, изработени от Н. Зубрицки (18) и М. Синицки 
(3)3588. Безспорно те са иконографският модел или „първоизточни-
кът“ за повечето от сцените в рилския католикон3589. Обаче три от 
илюстрациите към Апокалипсиса от Новия завет – втората част на гл. 
8, гл. 9:13–21 и гл. 21 – не присъстват в рилската нартика3590. За смет-
ка на това там е изобразена гл. 18 – Падането на Вавилон, която пък я 
няма в Черниговския Нов завет. Тези различия между двата примера 
потвърждават заключението, че за рилския цикъл към Апокалипсиса 
не е използван само един модел. Това заключение е направено още от 
Р. Русева, която смята, че тук са използвани два или повече печатни 
източника или пък във второто издание от Чернигов има илюстрация 
към гл. 18, която е илюстрирана в стенописите, но пък липсва в пър-
вото издание3591. 

Впрочем влиянието на илюстрациите от този Нов завет върху бъл-
гарските паметници от ХVІІІ–ХІХ в. е много по-съществено. Р. Ру-
сева разграничава, като свързани с гравюрите от него, освен 19-те 
сцени от рилската нартика и още няколко примера – 21 рисунки от 
архива на Тома Вишанов, датиращи от 1786 г.3592 (ЦВСП „Ив. Дуй-
чев“, Соd. sl. 48); първата група от 13 рисунки и една скица от ар-
хива на Захарий Зограф (НХГ № 680–692, 638, 580), атрибуирани от 
нея на Димитър Христов, с горна граница 40-те години на ХІХ в.; 20 
илюстрации към Апокалипсиса от Самоков в музея на Художестве-
ната академия (МНХА № VІІІ–1–л. 46–56); ерминия на Дичо зограф 
от 1835–1839 г.3593 с описание на 21 сцени с рисунки към някои от 
3587 Запаско, Я., И. Исаевич. Памятʼики, кат. № 925, 31; Украiнска графика ХІ – початку ХХ 
ст. Киев, 1994, 102–103.
3588 Откровение св. Иоанна Богослова, 175–176, кат. № 150 от изложбата. Останалите гра-
вюри са с образите на четиримата евангелисти и апостоли. Подробный словарь, 266–267.
3589 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 44–45.
3590 Откровение св. Иоанна Богослова, 175–177.
3591 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 46–47.
3592 Христова, Б., А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от Центъра за 
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ 
ХІV–ХІХ век. С., 2000; вж. и Генова, Е. Тома Вишанов-Молера. Първият и последният ба-
роков иконописец на ХVІІІ и ХІХ век в България. – В: Тома Вишанов и неговата епоха. Toma 
Visanov és kora. Будапеща, 2009, 18.
3593 Датирането е на Мутафов, Е. Европеизация, 121; Мутафов, Е. Поглед, 269–270. 
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526. Апокалипсис гл. 4–5. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
527. Апокалипсис гл. 4–5. Гравюра от Нов завет. Чернигов. Никодим Зубрицки. 1717
528. Апокалипсис гл. 4–5. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786

тях3594 (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 412), както и късния цикъл от 20 сцени (1869–1871) на В. Попрадойков 
в Суковския манастир3595. 

Според Е. Генова с гравюрите на Зубрицки от Нов завет (1717) съвпадат и две рисунки на първа и четвърта 
глава от Тревненска ерминия в НИМ (АИМ инв. № 10, пор. 9, оп. 5, с. 66), които били изследвани от Р. Русе-
ва, но не са включени към групата, повлияна от Зубрицки3596. Към тази група трябва да се прибавят и няколко 
примера, които ползват опосредствано украинския модел. Това са циклите на Захарий Зограф от нартиката 
на Троянския манастир (1847–1848)3597 и от Преображенския манастир, където той прилага моделите на брат 
си от рилската църква, внасяйки и известни промени в някои глави, като например в 18-а3598. Захариевият 
цикъл от Троянския манастир пък е копиран в цикъла от 6 сцени в Батошевския манастир (1869). Зографът 
от Батошево, който и да е той3599, обаче не се е справил с композиционните решения и въвежда по-значителни 
промени, без да нарушава присъствието на основните персонажи в сцените. Последният пример за прила-
гането на този модел, макар и не по хронология, е в манастира при с. Искрец. Апокалипсисът там е рисуван 
през 1846 г., както изрично указва един ктиторски надпис3600. Най-вероятно той е правен от популярния в 
нашите среди Яначко Станимиров от Брезе3601, макар да има хипотеза, че е дело на „майстор Кириак“3602. 
Моделът, който е ползван тук, обаче със сигурност са сцените към Апокалипсиса на Димитър Христов от 
рилския католикон3603. Сходен е и вариантът за сцените към Апокалипсиса от Осоговския манастир (1885)3604. 

Смята се, че изданието на Черниговския Нов завет е присъствало в България, тъй като е трудно да 
се приеме, че всички зографи са прерисували сюжетите един от друг3605. В този извод има достатъчно 
обоснована логика, тъй като примерите за използването му показват разнообразие, което не се ограничава в 
продукцията само на едно ателие. Ако се приеме и сведението за наличието им в Тревненската ерминия от 
НИМ, въпреки че става въпрос само за две рисунки, ще трябва да се направи извод, че Черниговският Нов 
завет е на практика познат, популярен и използван във всички големи възрожденски художествени центрове 
– Самоков, Банско, Трявна, и дори при водещия дебърски майстор – Дичо зограф. Това води до поне четири 
различни пътя за проникването му, без да отговори на въпроса защо пък точно той е бил избран във всички 
случаи. Наличните паметници също не позволяват да се ограничат поне донякъде различните пътища за 
3594 Още Н. Мавродинов отбелязва, че описанието на Апокалипсиса в ерминията на Дичо отговаря на рисуваните сцени в Рилския манастир. Вж. 
Мавродинов, Н. Изкуството, 190.
3595 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 40–44.
3596 Генова, Е. Модели и пътища, 57.
3597 Гергова, И. Троянският манастир, 28–29; Божков, А. Европейски приноси, 292–293.
3598 Прашков, Л., Е. Бакалова, С. Бояджиев. Манастирите в България, ил. на с. 58. 
3599 Чавръков, Г. Българските манастири, 94, предполага, че това е Андон Хр. Варски.
3600 Геров, Г. Искрецки манастир „Успение Богородично“. – В: Корпус на стенописите от ХVІІ век в България. С., 2012, 13–17.
3601 Василиев, А. БВМ, 591–592; Гергова, И. Диалогът на грешника с Богородица. – ПИ, бр. 1, 2012, 11. 
3602 Каменова, Д. Стенописите на  Искрецкия манастир, 109.
3603 Василиев, А. Църкви и манастири в Западна България, 62; Каменова, Д. Стенописите на Искрецкия манастир, 103–104.
3604 Христиjански споменици, 93.
3605 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 45.
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проникването му, но пък са много показателни доколко и как се използва всъщност този модел. Работите 
на Тома Вишанов, Тревненската ерминия и Дичо зограф изглеждат регионално различни помежду си, но се 
обединяват от факта, че във всички тези случаи илюстрациите се явяват само като описание и/или рисунки, 
без да се знае, че са осъществени някъде в стенопис. Това не влияе върху възможноста изданието да е било 
познато и използвано във всеки от тези случаи поотделно, но пък дава и всякакви други възможности за 
„добиране“ до него, като го обвързва с някаква хипотетична популярност в широк географски ареал, каквато 
то трябва предварително да е добило. Ако обаче се абстрахираме от тези три графични примера, ще останат 
паметници, които несъмнено показват прилагането на този модел в стенописта само от самоковските зографи 
и тези под тяхно влияние. Затова всъщност на самоковци трябва да се отдаде използването, развитието и 
налагането на този модел в българската стенопис. 

От друга страна, броят на илюстрациите в отделните случаи показва, че единствено рисунките на Тома 
Вишанов и ерминията на Дичо зограф съвпадат с 21 илюстрации от Новия завет и е най-логично именно 
тях първо да приемем за директно черпещи от прототипа3606. В другите случаи броят им не достига до това 
число, като това оставя възможност изданието да не е пряк модел за всеки съкратен случай на илюстриране, 

3606 Пак там, 47.

529. Апокалипсис гл. 6. Кьолнска Библия. 1469
530. Апокалипсис гл. 6. Гравюра. Албрехт Дюрер. 1498

531. Апокалипсис гл. 6. Стенопис от църквата в с. Пийло, Закарпатие, Украйна. Края на ХVІІІ в.
532. Апокалипсис гл. 6. Гравюра от Нов завет. Чернигов. Никодим Зубрицки. 1717
533. Апокалипсис гл. 6. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
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а да се разпространява и косвено без наличието на екземпляр от него. Тук вече се намества и мнението на М. 
Вълкова, която „с известна предпазливост“ предполага, че специално рисунките от МНХА са копирани от 
онези в архива на Захарий Зограф в НХГ, датират от втората половина на ХІХ в. и са правени от Н. Образо-
писов. Тя смята, че към този цикъл трябва да се прибави и още един лист с две сцени, който е в ЦВСП „И. 
Дуйчев“ (№ 46, л. 13)3607. Разбира се, това е възможно, като не се забравя, че рисунките от МНХА са 20 или 
общо 22 с прибавения лист, докато тези от НХГ са 13 с този иконографски вариант, а това поставя въпроса 
откъде ще са копирани останалите. Но на тези въпроси трябва да отговарят онези хора, които са успели да 
разхвърлят възрожденските сбирки на зографите по различните институции и да ги объркат безвъзвратно. 
Изглежда обаче, случаите, в които този модел се ползва от самоковски зографи, наистина са вследствие на 
„преливането“ му от поколение в поколение, а за това е нужен само един първоизточник3608. Но тъй като не 
при тях е „началото“, достигаме до първия съществен проблем – как е проникнал този модел изобщо сред 

3607 Вълкова, М. Възрожденските рисунки и копирки в музея на НХА. – ПИ, бр. 2, 2002, 34.
3608 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47.

536. Апокалипсис гл. 8. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
537. Апокалипсис гл. 8. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786

534. Апокалипсис гл. 6. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
535. Апокалипсис гл. 6. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.
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нашите зографи? По какви пътища е станало това?
Рисунките към Апокалипсиса от албума, носещ дата 1786 г., работени от Тома Вишанов, са първият извес-

тен днес пример за появата на модела у нас. Още А. Божков смята, че те са копирани от готови модели3609, а 
след посочването на този модел от Р. Русева3610 вече е напълно безспорно, че Черниговският Нов завет е ди-
ректният им прототип3611. Но откъде това издание ще достигне до Тома Вишанов? Възможно е това да е ста-
нало чрез Рилската библиотека, която той би могъл да използва по време на работата си в някоя от рилските 
църкви в края на ХVІІІ в. – в „Св. Лука“, или през 1811 г. при вече по-сериозното му присъствие, изписвайки 
„Покров Богородичен“. Но за тази цел ще трябва да се открие екземпляр от изданието в Рилския манастир, 
което също е напълно възможно да се случи, ако някой ден тази библиотека бъде описана така, че да може 
да се използва3612, и ако, разбира се, досега такъв екземпляр не е загубен. При този „библиотечен произход“ 

3609 Божков, А. Цикъл, посветен на Апокалипсиса, 143–144.
3610 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 44–45.
3611 Пак там, 47.
3612 За състоянието на старопечатните книги в библиотеката вж. Велинова, В. Сбирката от старопечатни книги в Рилския манастир. – В: Кул-
турното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 145–150.

541. Апокалипсис гл. 9. Стенопис от католикона на манастира Дохиар. 1568
542. Апокалипсис гл. 9. Стенопис от нартиката на католикона в манастира Зограф. Митрофан от Виза. 1817
543. Апокалипсис гл. 9. Библия, издадена в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. Матеус Мериан Стари. 1630/1704

538. Апокалипсис гл. 9. Гравюра. Албрехт Дюрер. 1498
539. Апокалипсис гл. 9. Пасаж към трапезарията. Манастир Дионисиат, Света гора. ХVІ в.
540. Апокалипсис гл. 9. Копирка от манастира Дионисиат. ХVІІ в.



474

на модела обаче ще остане неясно защо е избран точно той за илюстрация на Апокалипсиса, като е добре 
известно, че притежание на рилската библиотека са поне няколко различни издания, предлагащи и различни 
възможности за илюстриране на цикъла3613. Така се очертава друг вариант – Тома Вишанов да ги е „внесъл“ 
в България от Сърбия, като този вариант ще включи в себе си вече и отговор на въпроса защо са избрани 
точно тези модели на Апокалипсиса от огромния възможен брой илюстрации, циркулиращи сред зографите. 
Основания за този „произход на внасяне“ се намира в появата на същия иконографски модел в Сърбия, по-
рано от всичко друго, което познаваме в България. През 1783 г. Яков Недич, „иконописец от Бобота“, работи 
в сръбската църква в Борайда/Боряд, Унгария. Там той прави две сцени от Апокалипсиса към глави 10 и 12 
на цокъла на зидания иконостас3614, които по иконографски белези са напълно идентични с тези от рисунките 
на Тома Вишанов, а следователно и с тези на Н. Зубрицки от Черниговския Нов завет. Те са идентични и с 
останалите български паметници, които следват украинския модел, включително и с примерите от нартиката 
на рилския католикон. Д. Давидов определя иконографията на тези сцени като рядко срещана и несвързана 
с обичайно употребяваните библии в Сърбия. Той смята, че Яков Недич, който не е от академично образова-

3613 Манастирът притежава например Тълкувание на Апокалипсиса от Андрей Кесарийски (1625) – НМРМ, С(82), с предисловие от Захарий 
Копистенски. Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 88–89.
3614 Лозанова, Р. Първообрази, 48, бел. 11, отбелязва, че това е единственият пример за илюстрирането на Апокалипсис на иконостас.

547. Апокалипсис гл. 10. Библия. Витенберг. 1526
548. Апокалипсис гл. 10. Руска гравюра. 1696
549. Апокалипсис гл. 10. Стенопис от църквата Крецулеско, Букурещ. ХVІІІ в.

544. Апокалипсис гл. 9. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
545. Апокалипсис гл. 9. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
546. Апокалипсис гл. 9. Копирка. Колекция „Макрис Маргаритис“. ХІХ в.
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ните зографи, може би е учил в ателие на някой немец в Печ или Осиек, откъдето било възможно да е добил 
моделите за тези сцени3615. Доколкото е известно, творбите на този зограф не излизат и извън границите на 
областта Барания. Той прави още иконостасите в църквите в Батасек (1804) и Маиш (1806) в Будимската 
епархия, работейки в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в.3616 Появата на неговите сцени с Апокалипсис точно 
в тези унгарски земи, където сред сръбското население в духовно отношение властва Карловачката митро-
полия, обаче става знаменателна, ако се сравни с това, което се знае за престоя на Тома Вишанов в същите 

3615 Давидов, Д. Српска црква у Бораjду. – ЗЛУ, 15 (1979), 364–365. За него вж. още Тишма, М. Српска црква „Ваведение Богородично“ у Бораjду. 
– ГСПЦ, 10, Београд, 1981, 188–191.
3616 Давидов, Д. Српска црква у Бораjду, 366; Давидов, Д. Споменици Будимске епархиjе, 332.

550. Апокалипсис гл. 10. Библия, издадена в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. Матеус Мериан Стари. 1630/1704
551. Апокалипсис гл. 10. Рисунка от Киево-Печерската лавра. ХVІІІ в.
552. Апокалипсис гл. 10. Стенопис от параклиса „Св. Сава Сръбски“ в Хилендар. 1779

553. Апокалипсис гл. 10. Иконостасно пано от сръбската църква в Борайда/Боряд, Унгария. Яков Недич. 1783
554. Апокалипсис гл. 10. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
555. Апокалипсис гл. 10. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844

556. Апокалипсис гл. 11. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
557. Апокалипсис гл. 11. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
558. Апокалипсис гл. 12. Иконостасно пано от сръбската църква в Борайда/Боряд, Унгария. Яков Недич. 1783
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сръбски области. Вече е възприета тезата за пребиваването на Вишанов в Сремски Карловци3617, а е сигурно 
и присъствието му до началото на 90-те години на ХVІІІ в. в Будапеща и района3618. С оглед и на обучение-
то му при Теодор Крачун и авторството му на иконите от близкото до Будапеща село Будакалаз, изпълнени 
точно ок. 1784 г.3619, съвпаденията в единственото място на поява на този модел на Апокалипсиса в Сърбия, 
присъствието на Тома Вишанов в тези околности и по същото време стават прекалено много, за да не се при-
еме, че появата на моделите от изданието от Чернигов в неговите рисунки е станало директно, именно там 
и явно през 1786 г. Така чрез него този модел достига до България за пръв път. Като косвено потвърждение 
идва и наличието на екземпляр от Черниговския Нов завет в епархиалната библиотека в гр. Егер, Унгария3620.

Но сега се стига до въпроса как този модел ще е навлязъл в Сърбия? Интензивните руско-сръбски връз-
ки от средата на ХVІІІ в. и руската графика играят огромна роля за навлизането на бароковите влияния в 
сръбското изкуство3621. Несъмнено те имат и такъв характер, съотнасящ се не само с официалната политика 
на Карловачката митрополия, узаконила работата единствено на професионални зографи. Самоуките таки-
ва или тези, които са под влияние на все още силните поствизантийски тенденции на Света гора или пък 
се включват в т.нар. „южнобалкански“ тенденции, развиващи се паралено с официалната модернизация на 
балканското изкуство, също имат достъп до издания с руско-украински произход. Но изглежда, те не ползват 

3617 Попова, Е. Барокът в иконописта на Тома Вишанов, 34–35.
3618 Каталог към фотоизложба „Тома Вишанов и неговият кръг в Унгария през ХVІІІ век“/Toma Visanov kore Magyarorszagon a XVIII. Szazadban. 
Издава Български културен форум, Будапеща, Унгария, 2008.
3619 Генова, Е. Непознатият Тома Вишанов, 4–17. Подробно у Генова, Е. Проблеми на атрибуцията в творчеството на банския зограф Тома 
Вишанов-Молера. – В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. 
С., 2011, 155–165.
3620 Запаско, Я., И. Исаевич. Памятʼики, кн. І, ч. І, 31.
3621 Jовановић, М. Руско-српске уметничке везе у ХVІІІ веку. – ЗФФ, VІІ, 1 Београд, 1963, 380–410; Давидов, Д. О Украjинско-српском уметничким 
везама у ХVІІІ веку. ЗЛУ, 4 (1968), 213–236.

562. Апокалипсис гл. 13. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
563. Апокалипсис гл. 13. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
564. Апокалипсис гл. 13. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.

559. Апокалипсис гл. 12. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
560. Апокалипсис гл. 12. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
561. Апокалипсис гл. 12. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.
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често директните образци, обслужващи „официозите“ на необароковата сръбска иконография, каквито са 
например библиите на Вайгел, Пискатор или Йохан Улрих, а издания, които поддържат ниво на православ-
ност, но не излизат драстично в стилово и иконографско отношение от традициония източноправославен 
вкус. Може би Яков Недич е зограф от този тип, съчетаващ влиянията на региона, където работи със своите 
не толкова немски разбирания и школовка. Разбира се, далеч сме от мисълта, че той е пряк посредник в про-
никването на този модел в Сърбия или пък че Тома Вишанов го е заел от него или от свързана с него продук-
ция. По-скоро става въпрос за място, за художествено пограничен регион, в който това украинско издание 
на Новия завет от 1717 г. явно е добило популярност и ще се яви като поредният посредник за проникването 
на преработен православен модел в Сърбия, само че може би на друго художествено ниво. Защото е добре 
известно вече, че именно в границите на Карловачката митрополия сръбските зографи имат най-голяма въз-
можност да срещнат всякакви графични модели или директно взети от Запад, или идващи от барокизираната 
руско-украинска гравюра3622. И въпреки че единствената поява в Сърбия на този модел за Апокалипсиса е 
върху иконостас, което е абсурдно за православието, възприемането на илюстрациите от това издание при 
Тома Вишанов и пренасянето му в консервативната българска среда постепенно ще му придаде съвсем друг 
характер и използване. 

Изглежда обаче, има още нещо. Точно тези илюстрации към Апокалипсиса трябва действително да са 
били доста популярни още в Украйна, за да намерят отглас и в чужбина. При това, наистина в средата на 
майстори, обслужващи един не толкова висок вкус. Защото илюстрация на гл. 6 с апокалиптичните конници 
се среща в монументалната живопис на Украйна от края на ХVІІІ в., като моделът несъмнено е отново зает от 

3622 Jовановић, М. Руско-српске, 389.

568. Апокалипсис гл. 14. Гл. 14:1–13. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
569. Апокалипсис гл. 14. Гл. 14:14–20. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844

565. Апокалипсис гл. 13. Библия, издадена в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. Матеус Мериан Стари. 1630/1704
566. Апокалипсис гл. 13. Рисунка от албума на Йордан Михов (Инв. № ІІ, гр. 834). Архив на Захарий Зограф в НХГ. ХІХ в.
567. Апокалипсис гл. 14. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
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гравюрата на Н. Зубрицки. Тази глава е илюстрирана в една дървена църква в с. Пийло, Закарпатие, строена 
през 1778 г. и осветена през 1794, но не е ясно дали е част от цикъл или е самостоятелно изображение3623. 
Този пример е достатъчен, за да се заинтересуваме и от самия гравьор. У нас явно не е достатъчно ясна ог-
ромната му популярност по онова време. Оказва се, че той е автор на гравюрите в поне 65 издания3624, почти 
всичките с религиозна тематика – Триоди, Апостоли, Требници, Ирмологии, Октоих, Шестоднев, та дори 
и Правила за причестяване. Изглежда, че работи от края на ХVІІ и през целия ХVІІІ в., но всъщност някои 
книги се преиздават с неговите по-стари гравюри. Всички те са печатани в Чернигов, Лвов и Киев. Всъщност 
той е един от талантливите украински гравьори, работил между 1691–1703 в Лвов, 1704 в Почаев, 1705–1709 
в Киев, 1709–1724 в Чернигов3625. Н. Зубрицки е добре познат и много популярен гравьор и в Сърбия чрез 
изданието на Итика-Йерополитика, на чиито гравюри е автор. Тази книга е неделима част от бароковата ос-
нова на сръбската духовна мисъл3626, а оттук е логично и другите му гравюри също да бъдат популярни, а и 
предпочитани от някои сръбски зографи. 

Може би по тази линия на утвърждаване на модела би могла да се обясни и появата му в ерминията на Дичо 
зограф. Защото детайлните сравнения между нея, рисунките на Тома Вишанов и гравюрите от Черниговския 
Нов завет показват недвусмислено, че и описанията в ерминията са извлечени директно от оригинала. Това 
личи и от рисунките на отделни атрибути като корона с щраусово перо, мастилница, глави на зверове, арфи 
3623 Жолтовский, П. Монументальная живопись на Украине 17–18 ст. Киэвъ, 1988, 116–119.
3624 Запаско, Я., И. Исаевич. Памятʼики, кн. ІІ, ч. ІІ, 116.
3625 Книгопечатание во Львове 16–17 вв. – В: 400 лет русского книгопечатания. Москва, 1964, 73–78.
3626 Давидов, Д. Српска графика ХVІІІ века, 99–100.

573. Апокалипсис гл. 16. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
574. Апокалипсис гл. 16. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
575. Апокалипсис гл. 16. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.

570. Апокалипсис гл. 14. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.
571. Апокалипсис гл. 14. Рисунка от Киево-Печерската лавра. ХVІІІ в.
572. Апокалипсис гл. 16. Гравюра от Нов завет. Чернигов. Никодим Зубрицки. 1717
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и др., придружаващи описанията в ерминията3627. Но те не съвпадат напълно с рилските стенописи3628, сред 
които дори има един случай, в който е включен персонаж, липсващ в останалите примери. Това е образът на 
св. Йоан Богослов към 6 глава, който отсъства при Вишанов и Дичо зограф. Той отсъства и при Зубрицки и 
следователно трябва да се приеме, че е „добавка“ на рилските зографи. Така сравненията между тези при-
мери потвърждават извода, че рисунките на Вишанов и описанията на Дичо ползват директно и поотделно 
черниговския прототип, а за цикъла от рилската нартика това остава най-вероятното предположение3629.

Като контрапункт на всичко това обаче идва липсата на сведения за каквато и да било популярност на това 
издание у нас и в частност сред самоковските майстори. Същото се отнася и до самия гравьор. Никое друго 
от множеството възможни издания с гравюри на Зубрицки не е използвано от самоковските зографи, извън 
примера с Апокалипсиса. А в тези издания са включени разнообразни сцени от Страстите Христови, Бого-
родичния Акатист или житието на св. Никола3630, за които цикли Димитър и Захарий Христови са приложили 
други иконографски модели в рилския католикон. Затова, дори и да приемем, че вече има яснота как черни-
говските илюстрации към Апокалипсиса проникват в България чрез Тома Вишанов, това изобщо не отговаря 
3627 Вж. описанията на сцените у Василиев, А. Ерминии, 145–151.
3628 На практика почти във всяка глава има различия. Василиев, А. Ерминии, 145–151.
3629 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47.
3630 Свенцицкий, И. Початки книгопечатания на земли Украiни, ил. СХХХV, СХХХVІІІ–СХL, СХLII; Украiнска графика, 102–103.

579. Апокалипсис гл. 18. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.
580. Апокалипсис гл. 19. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786

576. Апокалипсис гл. 18. Библия, издадена в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. Матеус Мериан Стари. 1630/1704
577. Апокалипсис гл. 18. Рисунка от албума на Йордан Михов. (Инв. № ІІ, гр. 834). Архив на Захарий Зограф в НХГ. ХІХ в.
578. Апокалипсис гл. 18. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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на въпроса как този модел е достигнал до самоковските зографи и нартиката на рилската главна църква. 
Защото преди нея фактически няма нито един пример за тяхното прилагане в стенопис. Те са известни от 
описания и рисунки, а доколкото се знае, и Тома Вишанов не ги осъществява никъде. От друга страна, това, 
изглежда, е устойчив модел при самоковци, от който единствено Захарий Зограф се отклонява, и то когато 
се подготвя за работа на Света гора. Едва тогава, може би респектиран от предстоящата работа, той си дава 
труда да направи рисунки по описанията на Апокалипсиса от ерминията на Дионисий именно защото това 
е традиционният светогорски образец3631, докато точно преди това през 1847–1848 г. и после през 1849 г. той 
все още ползва моделите от рилската нартика за апокалипсисите от Троянския и Преображенския манастир. 

Много трудно може да се допусне вероятността самоковските зографи да са прерисували тези модели 
от рисунките на Тома Вишанов. Първият довод против тази възможност са рисунките от архива на Захарий 
Зограф с този модел, които явно са част от подготвителните ескизи за стенописите от рилския католикон, 
както категорично показва например рисунката с илюстрацията на гл. 19. Тя съдържа надписа „Приидите и 
соберитеся на вечерю великую...“ (Ап. 19:17–18), който присъства и в стенописния вариант на тази глава. 
Спрямо тези на Тома Вишанов, рисунките от архива на Захарий Зограф изглеждат и по-изчистени, без много 
подробности, което може да се дължи и на техниката на изпълнение – само молив, за разлика от молив и 
туш при Вишанов. Но рисунките от архива са само 13, като дори и да се приеме, че останалата част е съ-
ществувала, още тук се намира и илюстрация към гл. 18, която липсва при Вишанов и Зубрицки. В някои от 
самоковските рисунки има уточняващи надписи за отделни детайли – например „река“ и т.н., които обаче 
също присъстват не само при Вишанов, но и при Зубрицки. Ако се прехвърлим при стенописния цикъл от 
католикона, отново не се намират основания да се предполага, че тук не е използван директно украинският 
прототип. Съвпаденията са много, като най-любопитното от тях е, че в рилския цикъл е повторена грешка, 
която се вижда и в рисунките на Тома Вишанов, и в ерминията на Дичо зограф. И в трите случая номера на 4 
глава е означен с „е“ – пета3632. Всички други познати външни примери за илюстриране на тази глава, вклю-
чително и ерминията на Дионисий, сочат, че сюжетът, който е илюстриран, трябва да отговаря на части от 
четвърта и пета глава. Но и в Черниговския Нов завет същото изображение е означено с епсилон3633, откъдето 
се пренася в примерите, за които трябва да се приеме, че явно директно ползват този прототип.

Затова в крайна сметка предположенията, изпълващи предните страници, показват по-скоро склоност към 
графомания, отколкото някакъв реален резултат. Защото и без тях е почти абсолютно сигурно, че самоковци 
3631 Подробно за това у Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47–48.
3632 Погрешно е означена и у Василиев, А. Тома Вишанов, обр. 17. Вече само той прави грешка при публикацията на 17 гл., като я означава като 
16. Пак там, обр. 26. За означението в ерминията вж. Василиев, А. Ерминии, 145.
3633 Специална благодарност дължа на доц. д-р Ралица Русева, която ми предостави снимка от тази глава и ми даде разяснения по някои въпроси, 
свързани с Черниговския Нов завет.

581. Апокалипсис гл. 19. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
582. Апокалипсис гл. 19. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ. Димитър Христов. Ок. 40-те години на ХІХ в.
583. Апокалипсис гл. 19. Стенопис от католикона на Преображенския манастир. Захарий Зограф. 1847–1848
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познават и ползват директно черниговското издание, без посредничеството на рисунките на Т. Вишанов. Тук 
обаче трябва да се отбележи и едно странно наглед обстоятелство, а именно, че в иконографско и композиционно 
отношение редица произведения на самоковските и банските зографи на територията на Рилския манастир 
са доста сходни. Като пример могат да се посочат иконите „Рождество Богородично“ на Йоан Иконописец 
от 1827 г. и на Димитър Молеров от 1837 г., които са абсолютно идентични като иконография. Според Е. 
Генова това се дължи на познаване на по-ранния образец или на използването на идентичен иконографски 
модел3634. Но има и други случаи. В ерминията на Йоан Иконописец се откриха описания на 24 митарства, 
направени точно по изображенията на Тома Вишанов от църквата „Покров Богородичен“, а надписите към 
тях са включени и в ерминията на Димитър Христов3635, което несъмнено свидетелства вече за „заемане“ 
на модели. Този пример е само един от многото подобни, които чакат обяснение, а то може би се корени 
във факта, че на територията на манастира от края на ХVІІІ в. и през целия ХІХ в. са работили предимно 
майстори от тези два центъра3636, които са имали многобройни възможности за обмяна на иконографски 
модели и взаимни влияния. Първите примери са именно от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., когато Христо 
Димитров и Тома Вишанов работят в манастирските църкви и може би даже си съперничат при приемането 
на поръчки3637. Но не може да се каже как при този предполагаем контакт Христо Димитров би придобил 
моделите за Апокалипсиса от рисунките на Тома Вишанов, които не са осъществени никъде.

Това „предпочитание“ към украинския модел у самоковските зографи обаче също трябва да има някакво 
обяснение. Практиката при тях в други случаи показва немалка вероятност все пак причината да се търси в 
принципа на унаследеност на моделите, който, изглежда, се очертава като един от най-важните при самоковци. 
Ако се приеме този принцип, но и се изключат рисунките на Тома Вишанов като директен модел, от който 
се ползват самоковци по-късно, то появата на модела при тях може да се свърже с Христо Димитров и по 
друга линия. Възможно е, без да познава моделите при Вишанов, той да е ползвал самостоятелно изданието, 
евентуално съществувало в рилската библиотека, и така по-късно те да достигат до Димитър Христов. Ако 
ще го е ползвал обаче, то ще е било с някаква цел в манастира, а тя може да е единствено в старата Хрельова 
църква, където да е имало Апокалипсис, изобразен от Христо Димитров в същата иконография. Това отново 
е улица без изход, а те стават вече толкова много, че накрая ни застига дори възможността тези рисунки да са 
всъщност на Христо Димитров, а не на Тома Вишанов. Това би било много удобно, но е невъзможно.

Разбира се, има и други вероятности. Например Черниговският Нов завет да е част от рилската библиотека 
и оттам да е препоръчан или директно познат само на Димитър, или пък той да познава гравюрите му 
отнякъде, та дори би могъл да притежава и изданието. Но всеки от тези варианти ще оставя необяснен най-
важния въпрос – защо е използван точно този модел при наличието на огромно количество варианти на 
илюстрация на Апокалипсиса. Тук трябва да се припомни, че още П. Атанасов казва, че руските печатни 
издания стават модел за зографите и имат авторитет пред тях, а за моделите на Апокалипсиса в рилската 

3634 Генова, Е. Новооткрити творби, 24.
3635 Гергова, И. Самоковската художествена, 43, 46, бел. 13.
3636 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 52.
3637 Генова, Е. Новооткрити творби, 22; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 34.

584. Апокалипсис гл. 20. Гравюра от Нов завет. Чернигов. Никодим Зубрицки. 1717
585. Апокалипсис гл. 20. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
586. Апокалипсис гл. 20. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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църква заявява директно, че трябва да се търсят в руски и украински старопечатни книги, тъй като било 
много вероятно самоковските зографи да са ползвали рилската сбирка3638. Наистина би могло да се очаква, 
че в рилската библиотека Димитър, ако не още баща му, би намерил Новия завет с илюстрации към 
Апокалипсиса на Зубрицки и Синицки. Това е възможно, тъй като още от ХVІ в. Рилският манастир на 
няколко пъти изпраща свои монаси за събиране на помощи в Русия, а покрай тези пътувания за пръв път в 
манастира са внесени богослужебни издания от там3639. Те се увеличават многократно през ХVІІ и ХVІІІ в.3640,  
като последното обогатяване с руски издания е осъществено около 1852 г., когато изпратените в Русия 
манастирски братя донасят оттам редица богослужебни книги3641. Но тази късна „вноска“ вече няма връзка 

3638 Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 98–99.
3639 Пак там, 82; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 19; Нешев, Г. Българо-украински, 13–15.
3640 Атанасов, П. Руските старопечатни книги в Рилския манастир, 83; Радкова, Р. Рилският, 50.
3641 Неофит Рылец. Описание, 107.

590. Апокалипсис гл. 22. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
591. Апокалипсис гл. 22. Галерия на рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844

587. Апокалипсис гл. 21. Гравюра от Нов завет. Чернигов. Никодим Зубрицки. 1717
588. Апокалипсис гл. 21. Рисунка от архива на Тома Вишанов (ЦВСП „Ив. Дуйчев“, Соd. sl. 48). 1786
589. Апокалипсис гл. 21. Библия, издадена в Страсбург, преиздадена във Франкфурт. Матеус Мериан Стари. 1630/1704
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с иконографските модели за разлика от книгите, придобити преди това. Всъщност манастирът притежава 
повече от 450 руски книги от ХVІ–ХVІІІ в., които са доставени там преди ХІХ в., като към тях трябва да 
се прибавят и поне още толкова от ХІХ в.3642 Най-често руските старопечатни книги са дар на манастира от 
царските и патриаршески книжни фондове за поддържането на православието в България и Сърбия, за които 
са били закупувани голям брой екземпляри от всяко ново издание на Московския печатен двор3643. През 
ХVІІ и ХVІІІ в. във връзка с разпространението на култа към Йоан Рилски манастирът получава директни 
дарения на книги и от православните християнски братства в Киев, Лвов, Вилно и Чернигов, които са имали 
собствени печатници3644. Показателен за скоростта на проникване на руската богослужебна книжнина в 
манастира е например случаят с „Деяния на апостолите“, печатани в Москва през 1794 г., които през 1796 г.  
вече са дарени от рилския проигумен Теодосий на църквата при метоха „Пчелина“3645. Само за две години 
след отпечатването им те са в Рилския манастир. И макар това да е изолиран случай, той е показателен за 
факта, че рилските монаси са можели да бъдат в течение на най-новите богослужебни издания от Русия и 
Украйна3646. 

Всички възможности за светкавично проникване на руска богослужебна литература подкрепят вероят-
ността манастирът да е притежавал издание, съдържащо гравюрите на Зубрицки към Апокалипсиса. При 
това обаче, за да има стимул за тяхното използване, те може да са били включени в издание, отпечатано около 
30-те – 40-те години на ХІХ в., бързо проникнало в манастира, а може би и популярно в широк географски 

3642 Атанасов, П. Руски старопечатни книги в Рилския манастир, 85.
3643 За това вж. Џамбазовски, Кл. Културно-просветне везе.
3644 Атанасов, П. Руски старопечатни книги в Рилския манастир, 83–84.
3645 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 26.
3646 Атанасов, П. Начало на българското книгопечатане, 167.

592. Апокалипсис. Общ план на слепия купол. Димитър Христов и Зафир. 1844
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ареал, ако се припомни, че рилските стенописни сцени хронологично са почти паралелни на ерминията на 
Дичо зограф от 1835–1839 г. Е, ако по това време Черниговският Нов завет е преиздаден, нещо, което не се 
знае, но екземпляр от такова издание е попаднал в манастира или дори само у Димитър Христов, това поне 
би дало причина гравюрите от това „най-ново“ издание да бъдат използвани в случая. Но тук трябва да 
спрем, защото реалността засега е друга. Не се знае да има какъвто и да е екземпляр в рилската библиотека, а 
как тогава точно този модел ще се появи при Димитър, на практика без никаква причина, без ролята на баща 
му, без препоръка от рилското братство и без връзка с появата му при Тома Вишанов, остава загадка.

Това обаче не бива да пречи да се потърси иконографският модел за липсващата у Вишанов и Зубрицки 
сцена към гл. 18.

Илюстрации към 12 сцени от Апокалипсиса има в албум с рисунки от НХГ (Инв. № ІІ, гр. 834), наскоро 
идентифициран наново от Доротея Соколова3647. Те най-вероятно са правени от еленския зограф Йордан Ми-
хов, като датират някъде до средата на ХІХ в., а техен прототип са същият брой гравюри към Апокалипсиса, 
работени от Матеус Мериан Стари (1593–1650)3648 за Библия (1630)3649, издадена в Страсбург и преиздадена 
във Франкфурт 1704 г.3650 Вероятно някое от двете издания на тези популярни немски гравюри3651 ще е и един 
3647 Соколова, Д. Албум с рисунки на еленските зографи в НХГ. – ПРМ, бр. 5–6, 2004, 65–74. През 1938 г. С. Бобчев смята, че този албум е загубен. 
Бобчев, С. Елена и Еленско през османското владичество. С., 1937, 18. За този албум споменава и Мутафов, Е. Европеизация, 123.
3648 За него вж. Merian, Matthäus. Die Kupferbibel (Neues Testament) Matthäus Merians von 1630 aus der Bibelsammlung der Württembergischen 
Landesbibliothek in Stuttgart. Lachen am Zürichsee, Coron-Verlag, 1989; Baudouin, Fr. Peter Paul Rubens und Matthäus Merian der ältere. – Zeitschrift 
für Kunstgeschichte, v. 53, 1990, 160–179; Matthaeus Merian des Aelteren (exhib. cat.) Frankfurt, Mus. für Kunsthandwerk, 1993; Great Scenes from the 
Bible: 230 Magnificent 17th-Century Engravings Matthaeus Merian (the Elder). Dover Publications, 2002.
3649 За това вж. Куюмджиев, А. Рисунки към Апокалипсиса, 14–20.
3650 Schmidt, Ph. Die Illustrаtion der Lutherbibel 1522–1700. Basel, 1962, 304–329; Huber, P. Apokalypse, 76–86; Cunningam, A., O. Grell. The Four 
Horsemen of the Apocalypse. Religion, War, Famine and Death in Reformation Europe. Cambridge University Press, 2000, 6–7.
3651 Becker, D. Eighteenth-Century French Book Illustration. – Print Quarterly, 22 (2005), 475–478.
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594. Апокалипсис. Детайл от слепия купол. Димитър Христов и Зафир. 1844
595. Апокалипсис. Общ план на свода. Димитър Христов и Зафир. 1844
596. Апокалипсис. Гл. 17. Димитър Христов и Зафир. 1844
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597. Апокалипсис. Стенопис от католикона на Троянския манастир. 
Захарий Зограф. 1848–1849

598. Апокалипсис. Стенописи от католикона на 
Преображенския манастир. Захарий Зограф. 1847–1848

от възможните прототипи за Зубрицки, а оттам и за нашите паметници, тъй като се предполага, че той копира 
и немски образци3652. Досега са установени няколко първоизточника за гравюрите на Зубрицки. Според Д. 
Ровинский, той заимства някои от сюжетите от гравюрите върху дърво към Апокалипсиса, работени от мо-
наха от Киево-Печерската лавра, йерей Прокопий, между 1646–1661 г., който съдържа 23 сцени3653. Това без-
спорно е вярно, но този Апокалипсис достига само до 14 глава, като подробно илюстрира отделните глави и 
ползва за образци западни модели, без да ги копира точно3654. Сред тях са Витенбергската библия от 1541 г.3655  
и илюстрациите на Петер ван дер Борхт (1545–1608) към Апокалипсиса, публикувани още през 1613 г. в Ам-
стердамска библия, които са преиздадени от Клаас Висхер в 1639 г. и включени в Библията на Пискатор3656. 
Към тях трябва да се прибавят вече и гравюрите на Мериан, които заедно с рисунките на Й. Михов дават 
възможност да се види иконографският вариант за илюстрацията към гл. 18 в рилската нартика. Но преди 
това трябва да се спомене и нещо друго.

Сюжетът на глава 9:1–11 не дава кой знае колко възможности за изобразяване, а първоизточниците при 
Холбайн и Дюрер са показателни, че от тях тръгва разпространението на иконографския модел на Света 
гора, вариант, на който е и илюстрацията от рилската църква. Той се появява както в стенописите от ХVІ в., 
така и в две копирки от ХVІІ в. в манастира Дионисиат3657. През ХІХ в. този вариант, вече преработен, се 
вижда например при илюстрирането на гл. 9:1–11 от Митрофан в манастира Зограф.

Гравюрите на Матеус Мериан дават друг подход при изобразяването на този сюжет. Там има обща илюс-
трация на цялата гл. 9, като в частта, която илюстрира стихове 1–11, тя е иконографски идентична с рилския 
стенопис дотолкова, че показва западния прототип, от който тази част ще бъде „извадена“ и отделена като 
самостоятелно изображение в по-късните преработки. Че това действително се е случило, показва илюстра-

3652 Подробный словарь, 37–38.
3653 Пак там, 592–593.
3654 Клепиков, С. А. Русские гравированные книги ХVІІ–ХVІІІ веков. – В: Книга: Исследования и материалы. Москва, 1964, 148–151.
3655 Подробный словарь, 593.
3656 Ровинский, Д. Материалый для русской иконографии. Т. 8. Санкт Петербург, 1890, 283–306.
3657 Θησαυροί του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 1997, 176.
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цията на тази част от Н. Зубрицки в Черниговския 
Нов завет, откъдето тя се появява в ерминията на 
Дичо зограф, рисунките у Тома Вишанов3658 и в 
стенописите от рилския католикон. Затова няма 
как да се приеме, че появилата се рисунка с този 
сюжет, датирана от ХІХ в., от колекцията „Макрис 
Маргаритис“, е свързана директно с илюстраци-
ята в Рилския манастир3659. Сравненията между 
двете показват, че в детайлите рилският пример е 
и достатъчно различен. Липсва тръбящият ангел, 
видоизменени са ред други елементи, а и надпи-
сите в копирката са на гръцки, което показва, че 
не е оправдано тя да се смята за модел или ескиз 
към рилската сцена. Затова тази рисунка трябва 
да се възприема не като източник на рилската, а 
като доказателство, че този вариант за изобразява-
не на гл. 9:1–11 е бил популярен през ХІХ в. Така 
двата примера са вариации на един и същ по-стар 
модел, преработван нееднократно, и нямат пряка 
връзка помежду си. 

И накрая, за тия, които оцеляха, стигаме до 
случая с илюстрацията на гл. 18. Тя липсва при 
Тома Вишанов и Зубрицки, но присъства не само 
в рилската нартика, но и в гравюрите на Матеус 
Мериан и в рисунките на Й. Михов в идентичен 
иконографски вариант, който е много близък до 
този от рилската нартика и рисунките на Димитър 
Христов от НХГ. В рисунката на еленския зограф 
е преработен един детайл от немската гравюра. 
Това е перспективният вариант на кораб в лявата 
част, който отначало е оформен като образ на ужасено човешко лице. Този изключително характерен за Запа-
да сюжетен похват при Михов се превръща само в кораб, изобразен в перспектива. Дори и този вариант, ако 
Димитър Христов изобщо го е виждал, изглежда, му се е сторил неподходящ, може би като показващ западен 
произход, и той го преработва още в рисунките от архива в „негова“ си перспектива, като „изпуска“ и двете 
фигури на кораба, налични в немския пример и при Михов. При пренасянето в стенопис в рилската нартика 
корабът придобива втора мачта, но пък в него се „връщат“ двете фигури. Въпреки този любопитен процес на 
промяна най-вероятно при Димитър Христов и при Михов става въпрос за несвързани помежду си преработ-
ки на един и същ иконографски модел. Не се знае дали при Димитър това се е случило от друго издание, в 
което гравюрата на Мериан е била копирана, може и с други малки изменения или той е познавал изданието, 
което е ползвал и Михов. Не може обаче Димитър да е прерисувал 18-а глава от албума на еленските зогра-
фи, въпреки че днес рисунките им се намират в един и същ архив в НХГ, който упорито продължава да носи 
името на Захарий Зограф. А пък да я е прерисувал Михов от Димитър също е напълно невъзможно.

В крайна сметка, въпреки че остават редица спорни въпроси, поне вече е налице прототипът за липсваща-
та сред гравюрите на Зубрицки глава 18, която е изобразена и в рилския католикон. Така става почти сигурно, 
че Димитър Христов е използвал два отделни източника за съставянето на цикъла там3660, макар че не е ясна 
причината, поради която толкова много да държи точно на 18-а глава, че да я включи от друг източник. В това 
няма смисъл, като се знае, че ако е разполагал с черниговското издание на Новия завет с илюстрациите към 
Апокалипсиса на Зубрицки, той е имал пред себе си цели 21 сюжета, от които е можел да избере нужните му 
19, които са изписани в нартиката. Черниговският Нов завет има и второ издание, до което нямаме достъп, 

3658 Самото изображение не е публикувано у А. Василиев. Той обаче споменава за неговото съществуване. Вж. Василиев, А. Тома Вишанов, 73.
3659 Anthivola. Malvorlagen für sacrale Kunst. Berlin, 2007, 100–101.
3660 Тази хипотеза вж. у Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47.

599. Апокалипсис. Западна част на галерията в църквата на Осоговския 
манастир. Димитър Андонов
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а там, колкото и да е малко вероятно, все пак остава възможност да е включена допълнително 18-а глава3661, 
което би решило проблема, въпреки че пак ще остане неясно откъде Димитър ще е разполагал с това изда-
ние, за да го следва неотлъчно в рилския католикон. Възможно е обаче не точно Черниговският Нов завет, а 
някакво друго по-късно украинско или руско издание да съчетава по подобен на рилския начин сцените от 
Апокалипсиса. Ако такова съществува, то ще е „заело“ почти всички гравюри на Зубрицки и ще е „прибави-
ло“ 18-а глава. Тоест, то би било компилативно, като може да включва всякакви други сцени и да е посветено 
на по-обща тематика. Защото иначе би се появила поредната загадка, а именно – как илюстрацията на 18-а 
глава към Апокалипсиса ще се появи в идентичен, но видоизменен иконографски вариант сред рисунките на 
Димитър Христов и сред тези на Й. Михов от НХГ, ако и двамата не са ползвали един и същ първоизточник. 
Затова съществуването на такъв първоизточник изглежда логично, макар той засега да е неизвестен, но може 
би едно време е бил по-популярен, за да достигне до зографи от гр. Самоков и от гр. Елена, работещи неза-
висимо един от друг, при това, без да се застъпват и като територии от българските земи. 

5.2. Псалми Давидови
(гр. схема ІХ, 31–42)

Последните три Давидови псалма са поместени в слепия купол над главния вход за наоса. Според А. 
Грабар композицията принадлежи към т.нар. „царски литании“3662. Това са молитви на светци и миряни, гру-
пирани около образа на Христос Вседържител. В основата му стои есхатологичен характер, като 149 псалм 
е и с космическа символика3663. Според ръкопис с тълкувание на псалмите от края на ХІІІ в. последните три 
псалма са покана за всички към хвалене на Господа3664, откъдето идва името „Всякое дихание да хвали Гос-
пода“, както се нарича композицията в ерминията, а и в литературата3665. 

Псалмите Давидови са стара тема, за която се е смятало, че не се изобразява често в стенописта. Проуче-
ните примери са били малко, като са водели към извода, че контекстът, в който се появява композицията, е за-
висел от замисъла на всеки отделен паметник3666. Но по-късно се е приело, че значението на Всякое дихание 
в примерите от ХІV в. е свързано със заупокойните молитви, тъй като във всички тези случаи композицията 
е разположена в западната част на храмовете, където би трябвало да се извършва опелото3667. Всъщност те-
мата не е толкова рядко изобразявана, а догматичният ѝ смисъл има предимно общ есхатологичен характер, 
чрез който се прославя Царството небесно. Затова тя обичайно се появява в притвора на църквите, както я 
препоръчва за изобразяване и Дионисий от Фурна3668. Специално 148 псалм – „Хвалите господа“, е познат 
още от византийските стенописи, където съпътства други сцени. Темата присъства и в гръцките псалтири 
от ХІ–ХІІ в., а след стенописните примери от ХІV в. се появява по-късно в Ярослав от ХVІ–ХVІІ в., като 
смисълът ѝ отново е дидактично-есхатологичен – прослава на твореца и осъждане на грехопадението3669. В 
подобен контекст се срещат отделни примери в поствизантийския период от Сърбия, Македония, Гърция3670 
и Румъния, а тя става най-популярна на Атон, където има повече паметници3671. Включена е в програмата на 
литийния притвор в църквата, посветена на Богородица Кукузелиса в двора на Лаврата (1715)3672, а по-късно 
Никифор Зограф я изписва в нартиката на Ивер (1795)3673. Композицията е изобразена и в нартиката на като-
ликона в Кутлумуш, като псалмите се отнасят към преправки от ХІХ в.3674 Тя е поместена в коридора между 

3661 Пак там и хипотезата за евентуалното му използване. 
3662 Grabar, G. L'Empereur dans l'art byzantin, 259.
3663 Миjовић, П. Царска иконографиja. – Старинар, 18, 1967, 115.
3664 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 106.
3665 Ерминiя, 535–536; Радоjчић, С. Икона „Хвалите Господа“ из црквеног музеjа у Скопљу. – ГСНД, ХХІ, 1940, 110–115.
3666 Stefănescu, F. L’illustration des Liturgies, 496–497; Миjовић, П. Царска иконографиja, 115–117.
3667 Джурич, В. Византийские фрески, 407.
3668 Ерминiя, 556.
3669 Кондаков, Н. Иконография Господа Бога, 76.
3670 За тях Петковић, С. Зидно сликарство, 170; Корнаков, Д. Новооткријени фрески, 77; Τούρτα, Α. Οι ναοί του Αγίου Νικολάου, 133.
3671 За тях вж. Huber, Р. Athos, 180–188; Schiemenz, G. Die Sintflut, das Jüngste Gericht und der 148 Psalm. – CA 38 (1990), 162–179; Schiemenz, G. 
The Painted Psalms of Athos. – In: Mount Athos and Byzantine Monasticism. Variorum, 1996, 225.
3672 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 220; Κυριακούδης, Е. Η μνιημειακή ζωγραφική, 148.
3673 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 189.
3674 Пак там, ч. ІІ, отд. ІІ, 195; Schiemenz, G. The Painted Psalms of Athos, 228.
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католикона и трапезарията на Дохиар и в литийния притвор на католикона на същия манастир (1568)3675. Има 
я в костницата на Григориат, както и в католиконите на Каракал, Филотеу, Григориат и Ксиропотам3676. У нас 
композицията не е често срещана в стенописите. Извън Рилския манастир е известно само изображението от 
църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, където липсват зодиакалните знаци3677. От всички тези примери 
темата е комбинирана с Апокалипсис, както е и в рилската нартика, в коридора между католикона и трапе-
зата в Дохиар, а идентично място над централния вход за наоса в нартиката заема примерът от Ксиропотам 

3675 Millet, G. Recherches, 244.
3676 Schiemenz, G. The Painted Psalms of Athos, 223-236.
3677 Климукова, Н. Псалмите в контекста на старозаветните сцени от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. – ПИ, бр. 1, 1999,  19–29.

600. Псалми Давидови. Стенопис от западната част на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
601. Псалми Давидови. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844
602. Псалми Давидови. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844
603. Псалми Давидови. Стенопис от църквата „Св. Архангел Михаил“, Лесново. 1349
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(1783)3678. Подобно разполагане на композицията в тези късни паметници се дължи вече не само на тради-
ционния обобщаващ есхатологичен характер на последните псалми, но може би и на факта, че Дионисий я 
препоръчва именно като първа, централна тема в купола на нартекса3679.

Единствено в Рилския манастир от българските паметници изобразяването на Псалмите Давидови има 
по-дълга традиция, започваща още от ХIV в., когато композицията е включена в стенописната програма на 
параклиса в Хрельовата кула. Това изображение обаче няма нищо общо с късния вариант от нартиката на 
католикона, тъй като в параклиса то е разгърнато много по-обширно и заема цялото западно помещение3680. 
Оттук е безсмислено да се коментират и многобройните иконографски разлики между двете композиции. 
Видимо е, че тези различия се отнасят не само до характерните за всяка епоха иконографски детайли, но се 
простират и върху включването на нови елементи, като например присъствието на зодиака3681 в рилската нар-
тика, подчертаващ космическия характер на изображението, за който няма данни да е бил включен в състава 
на композицията в Хрельовата кула. В границите на манастира той се появява по-рано, още в края на ХVIII в.,  
в църквата „Св. Лука“ (1798–1799), около изображението на Христос, където във външния кръг обаче са изо-

3678 Schiemenz, G. The Painted Psalms of Athos, 231, 236.
3679 Ерминiя, 556.
3680 Подробно за него у Прашков, Л. Хрельовата кула, 64–65. Няма и идейна приемственост между изображенията, както необосновано смята 
Тодоров, Г. Образно богословие в Рилския манастир. – ЦВ, бр. 19, 2002, 8.
3681 За зодиака: Biceva, K. Representations of the signs of the zodiac in byzantine and post-byzantine mural painting. – Medieval Studies Theses, 2002, 13.

604. Псалми Давидови. Стенопис от притвора на църквата „Богородица Кукузелиса“ в двора на Великата лавра, Света гора. 1715
605. Псалми Давидови. Стенопис от църквата „Св. Мина“, Монодендри. 1619–1620

606. Псалми Давидови. Стенопис от католикона на манастира Ксиропотам. 1783
607. Псалми Давидови. Стенопис от нартиката на католикона в манастира Кутлумуш.
608. Псалми Давидови. Стенопис от църквата „Рождество Христово“, Арбанаси. 1649
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бразени деветте ангелски чина3682. Но въпреки мнението на А. Божков, че изображението е свързано с основ-
ната идея на Всякое дихание – да се покаже, че Христос се разпорежда с времето и съдбата на хората3683, това 
всъщност е илюстрация на друга тема, съотнасяща се по смисъл например с календара от притвора на „Св. 
Атанасий“ в Журче (1621–1622)3684. Така е ясно, че и това не е пътят, по който се формира изображението от 
нартиката на главната църква. С него няма нищо общо и рисунката на псалм 148:1–14 от колекцията „Макрис 
3682 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 206; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 50, 250.
3683 Божков, А. За някои редки или неразчетени образи и композиции в старото българско изкуство. – Изкуство, бр. 3, 1984, 41.
3684 В Журче има само календар с представяне на месеците, за който се смята, че е изобразен под западно влияние. Василиев, А. Две старинни 
манастирски църкви в Македония. – Год. НАМ, 7 (1943), 128–135. Подробно у Николиќ-Новаковиќ, J. Живописот, 75–76. Тези примери се съот-
насят повече с друга тема, например тази за „Колелото на живота“. За нея вж. Бакалова Е. Колелото на живота в българската живопис от ХVІІ–
ХІХ век: иконографски източници. – ИИМБ, т. ІV. Благоевград, 2005, 39–51; Bakalova, E. The Wheel of Life in 17 Century Painting – Iconographic 
sources. – ЗЛУ, 32–33 (2003), 9–20.

609. Псалми Давидови. Стенопис от католикона на манастира Григориат. Гавриил и Григорий от Костур. 1779
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Маргаритис“, датирана в края на ХVІІІ – началото на ХІХ в.3685 Различен е и вариантът за изобразяване на 
псалмите, който прави Димитър Молеров в наоса на параклиса „Св. Архангели“ в Рилския манастир (1835). 
Известни са обаче сведения и за един фрагмент от стенописта на Хрельовата църква3686, който сочи, че такава 
композиция е била изписана още в края на ХVІІІ в. в някое от новопристроените пространства на старата 
църква – най-вероятно отново в нартиката. Затова е възможно от там то да се пренася и в новата църва. Но 
този евентуален „пренос“ не е механичен, тъй като появата на композицията в новия католикон е ясно об-
вързана с есхатологичната програма на нартиката. Такъв контекст е добре познат в стенописите, а пример за 
неговата актуалност в късните времена е изписването на Всякое дихание в притвора на параклиса „Св. Сава 
Сръбски“ в Хиландар (1779), който показва, че освен като монашеска тема композицията се включва и в ес-
хатологичната част на необароковата програма3687. Много е вероятно именно през Света гора тя да навлиза 
отново у нас през ХІХ в., а тези късни примери не са обвързани иконографски с по-старата традиция3688. В 
католикона на Григориат или пак в параклиса „Св. Сава Сръбски“, където има двадесет малки сцени около 
Христос, четирите сезона, 12 месеца и четирите дяла на света, изобразени като лъвски глави, от които духат 
ветровете, символизиращи посоките на света3689, се вижда концентрирането в една композиция на Всякое 
дихание и Зодиака. Но не такива са указанията в ерминията на Дионисий3690, която, въпреки че е използвана 
в някои части от описанието, явно не е единствената основа на рилското изображение, което представя всъщ-
ност усложненото виждане за Христос като Цар на небесното воинство и на вселената, хвален от всяка жива 
твар. Композицията пък придобива ясно изразен мистично-дидактичен характер, предназначен по принцип 
за монашеския кръг. Дидактичността се изразява в смисъла, който се придава на образа на Христос. Той 
се изобразява като творец на всичко, от когото обаче продължава да зависи съдбата на света. Тази мисъл, 
която се прокрадва още от зората на християнската религия, например в творенията на Григории Нисийски 
и Псевдо-Дионисий, представя Христос като съдържащ в себе си и съдещ всяко духовно творение, заради 
което е наречен „Вседържител“3691. Поради това той се възхвалява от всички небесни и земни служители.

3685 Anthivola, 98–99.
3686 Кр. Миятев дава сведения за фрагмент, на който е изобразено „хоро и фигури на музиканти“, което той смята за илюстрация на 150 псалм. 
Вж. Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 53. В Корпуса на стенописите от ХVІІІ в. не се споменава за такъв фрагмент. Явно сега е в 
неизвестност. Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 206–211, за Хрельовата църква.
3687 Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 69.
3688 За иконографията на сцената вж. Tourta, A. L'enrichessement du theme iconographique des “Laudate Dominum” à  l'epoque post-byzantine. – ЗЛУ, 
34–35 (2003), 235–243.
3689 По описанието на Сава Хиландарец. Историjа, 115.
3690 Ерминiя, 535–536.
3691 Мэтьюз, T. Преображающий, 10.

610. Псалми Давидови. Рисунка от колекцията „Макрис Маргаритис“. Граница на ХVІІІ–ХІХ в.
611. Псалми Давидови. Стенопис от параклиса „Св. Архангели“ в Рилския манастир. Димитър Молеров. 1835
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5.3. Притча за работниците на лозето
(гр. схема ІХ, 43–49)

Във втория сляп купол от юг в западната част на нартиката, заедно с прилежащите му пандантиви, са из-
образени няколко епизода, които досега не са идентифицирани като сюжет. В зенита на купола е поместена 
правата фигура на благославящия Христос в облаци със сфера в дясната ръка, а изображенията около него са 
разделени на две части. В едната е изобразен Небесният Йерусалим, в който Христос Велик Архиерей, сед-
нал на трон и заобиколен от ангели и апостоли, приема Енох и група праведници. Тази част няма сигнатура. 
От другата страна на централния образ е изобразен отново Христос в мандорла, вече само благославящ и 
приемащ две групи праведници, водени, изглежда, от апостолите Петър и Павел, които не са означени. Тази 
част вече има сигнатура – „Пришедший в единадесети час“. В четирите пандантива се намират изображения, 
показващи дошлите съответно в първия, третия, шестия и деветия час. Липсата на наименование, пояснител-
ни надписи и текст, обрамчващ купола, действително затруднява идентифицирането на сцената. Визуалното 
впечатление пък води към мисълта, че тук е илюстрирана някаква тема, свързана с есхатологията. 

Ерминията на Дионисий от Фурна дава ключа за разшифроване на програмата в този сляп купол. Там е 
изобразена Притчата за работниците на лозето, а иконографски сюжетът следва в по-голямата си част опи-
санието в ерминията3692. Но притчата е поместена в архитектурно пространство, довело до промени в компо-
зицията, която по описание, изглежда, е предвидена по-вероятно за стена или поне за по-различно решение 
в купола. Разказът всъщност започва от пандантивите, а завършва в купола, за да следва реда на описанието 
на епизодите у Дионисий. Някои детайли се отделят от ерминията и трябва да се приеме, че са решение на 
зографите, поради липсата на какъвто и да е друг познат подобен иконографски модел за тази сцена. 

Указанието при Дионисий описва централен образ на Христос, но не и какъв трябва да е той. Там е казано 
само: „Христос стои“. Затова появата му в центъра на рилския купол трябва да се свърже с решение на зогра-
фите, предизвикано от композиционното разполагане на целия разказ и тълкуването на указанията в ермини-
ята спрямо случая. Иконографският му вариант пък изглежда избран от тях, а рисунка на това изображение 
се среща в архива на Доспейския род – Христос, благославящ с едната ръка и държащ кълбо в другата3693. 
По-нататък ерминията предвижда зад Христос да бъдат изобразени старозаветни праведници, разделени 
на четири групи. В рилската нартика те заемат четирите пандантива, започвайки от югоизточния. В него са 
изобразени праведници, предвождани по указанията на ерминията от Енох, който би трябвало да принася 
жертва, но тук не го прави, и Ной, който според указанията е изобразен да гледа към дъга, действително 
нарисувана, но в апокалиптичен вид – на огън, бълван от небето. Над тях има пояснителен надпис – „При-
шедшии в первый час“. В североизточния пандантив сюжетът следва вече стриктно ерминията. Изобразени 
са последователно три сцени под надслова „Пришедшии в третий час“. Както е указано в ерминията, там са 
Жертвата на Авраам, Исак благославя Яков и Яков благославя дванадесетте си синове, които действително са 
маркирани като ореоли, точно под тази бройка3694. Сцените не са и отделени една от друга. Северозападният 
пандантив съдържа група праведници начело с Моисей, поучаващ народа, и Аарон. Над тях е надпис „При-
шедшии в шестий час“, като само надписът се отделя от ерминията, поправяйки я, защото там е даден надпис 
– „Дошли в осмия час“. Като следващ епизод ерминията предвижда изображения на пророци, подложени на 
различни мъчения. Тук зографите отново следват доста стриктно указанията, изобразявайки всички описани 
там начини за мъчения – бой с тояги, пребиване с камъни, а за указанието – пророци, които са „перепилен-
ные“ – „да отрежеш с трион“, е включен мотивът с мъчението на пророк Исай, което е напълно идентично 
с това от щампата Покров Богородичен от 1839 г., правена в Пеща със средствата на рилския архимандрит 
Исай и предназначена за Самоковския женски метох. Там е поместена сцена, свързана с убийството на патро-
на на ктитора на щампата3695. Същата иконография за тази сцена се среща още в „Описание на Йерусалим“ 
на Хр. Жефарович (1748). Над всички образи в пандантива стои надпис „Пришедшии в девети час“.

От едната страна около централната фигура в купола е изобразен отново Христос в мандорла и 

3692 Ерминiя, 524–525.
3693 Генова, Е., М. Стойкова. Димитър Христов.
3694 Изобразяването на 12 синове на Яков има и в контекста на Христовата генеалогия от църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново. Подробно у 
Пенкова, Б. Христовата генеалогия, 512–513.  
3695 Захариев, В. Първото наше, 166 и 168, обр. 8. От 1840 г. има друг вариант на щампата с видоизменен сюжет, където явно няма тази сцена. 
Планинска, Б. Щампарницата, 46.
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612. Притча за работниците на лозето. Стенопис от западната част на външната галерия в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
613. Благославящият Христос. Рисунка от архива на Захарий Зограф в НХГ
614. Мъчение на пр. Исаи. Част от илюстрацията на притчата за работниците на лозето
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благославящ две групи, предвождани от апостолите Петър и Павел, които по указанията на ерминията 
означават различните племена и апостоли, покланящи се на Божия Син. Над тях е надпис „Пришедшии в 
единадесети час“. От другата страна на централната фигура се вижда отново Христос на трон като Велик 
Архиерей, тип, който не е посочен в ерминията, но пък съответства на изискването ѝ Христос да е изобразен 
в Рая. Пак по нея, престолът му е заобиколен от ангели, а близо до него са апостолите, означени с отделна 
сигнатура. От другата му страна са старозаветните праведници, предвождани от Ной с ковчег в ръка3696, а 
пред него е изобразен Енох, който държи свитък с текст и сочи към апостолите, символизирайки смисъла на 
цялата Христова притча – питането защо всички получават равно заплащане, сиреч еднакво място в Рая. В 
свитъка, държан от Христос, е неговият отговор, също предвиден в ерминията. 

Тази притча е илюстрация на текста от Мат. 20:1–16, където се разказва за работниците, дошли да работят 
на лозето на един господар в различен час на деня, а накрая всички получили еднаква надница. Възприема се 
като символично описание на това какво представлява Небесното царство, а появата ѝ в нартиката на рилска-
та църква трябва да се свърже с нейния силен есхатологичен подтекст. Той се подчертава от традиционното 
тълкуване на притчата, където часовете, в които пристигат работниците, се разбират като различните исто-
рически епохи, когато отделните народи са били призовани да приемат християнската вяра. А поуката ѝ е в 
това, че всички наравно и по Божията милост ще станат част от Небесното царство, както всички работници 
са получили равно заплащане по желанието на господаря, независимо от времето, в което са дошли на работа 
на лозето. Тази притча е разтълкувана и в словото за Пасха на Йоан Златоуст, което се споменава в една от 
проповедите за Възкресение на х. Агапий. Там се упоменават всички, дошли от първи до единадесети час 
в лоното на праведните, като тук се има предвид времето, когато са се покаяли3697. Така притчата се разбира 
не само в исторически контекст, но и в личен план. Часовете отмерват не само различните епохи до Второто 
пришествие и съдбата на отделните народи, но и времето до края на живота на всеки християнин, в което 
той е трябвало да се покае, за да се спаси, като така последните могат да станат първи в Царството небесно. 

Закономерната поява на притчата в есхатологичната програма на нартиката не обяснява обаче иконог-
рафския модел, използван за нея. Трябва да се приеме, че той е съставен по описанието на ерминията, като 
за предвидените там епизоди са използвани готови модели, когато се касае до илюстрирането на сцени, а в 
останалите случаи зографите са избирали как да онагледят описанията. Този извод се налага не само заради 
илюстрирането на мъченията на пророци с изображение за пророк Исаия, но и защото от примерите, които 
3696 Указание за него и този атрибут се намира в ерминията на фамилията Зографски, но в Дионисий не се посочва конкретното му присъствие, 
нито държането на ковчег. Вж. Медић, М. Стари сликарски приручници, ІІ, 619.
3697 Методиева, Л. Агапий Рылский, 46–47.

615. Притча за работниците на лозето. Детайл. Димитър Христов и Зафир. 1844
616. Ной и Енох пред трона на Христос. Част от илюстрацията на притчата за работниците на лозето
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са известни за илюстрирането на притчата, няма нито един, който дори да напомня на рилския вариант. В 
ерминията на Дионисий тя е описана символично, преминала през тълкуванието на светите отци за нейната 
есхатологична същност, а навсякъде другаде е изобразена като наративен разказ, повече или по-малко близък 
до този в евангелието на Матей. В източноправославното изкуство засега знаем три паметника, в които се 
появява тази притча. Изписана е от Никифор ІІ в параклиса, посветен на Богородичния пояс в манастира Ва-
топед (1858–1860) като буквална илюстрация на плащането на надниците3698. Тя я илюстрирана и от Захарий 
Зограф в единадесетия сляп купол на нартиката на Великата лавра (1852) в контекста на други есхатологич-
ни притчи3699, където пак е изобразен кратък наративен разказ, правен като нагледна илюстрация на еван-
гелския текст, а не по ерминията или по някакво тълкувание на тази притча. Единствено отстрани е отделен 
образът на Бог Отец с надпис. Подобно наративно решение, но с различна композиция и с включването на 
Христос на мястото на господаря във всички части на разказа има и в нартиката на църквата „Св. Никола“ 
на Филантропините (1560), като тук изображението е в комбинация с последните псалми3700, подобно на 
рилската нартика.

Може би не толкова популярна на Изток, тази притча е добре известна в западноевропейското изкуство, 
където се срещат нейни илюстрации в творчеството на редица автори, а жанрово има примери от книжна 
миниатюра, през гравюри до живопис. Среща се у Андреа дел Сарто, Рубенс, Рембранд (1637), има я на 
гравюри от Матиас Шайц (1672), Каспар Луикен (1712), Якоб Ксаверий (1768), Джон Евърет Миле (1864), 
Мартен ван Валкенборх и дори в гравюра на познатия вече от илюстрациите на Апокалипсиса Матеус Ме-
риан (1625–1630). Тя е нееднократно изобразена и в гравюрите от протестантската ера – в библии от 1552 и 
1593 г., дело на неизвестни автори, и в още една от 1702 г. Макар и различаващи се като иконография от по-
сочените два източноправославни примера, всички западни модели, които са известни, отново се придържат 
към буквалния евангелски разказ, акцентирайки на един или друг момент от него. И тук пак няма подобен 
пример, в който тя да е изобразена в есхатологичното ѝ тълкувание, въпреки че синът на Джаксън Полак ѝ 
прави дори символично-абстрактен вариант през 2000 г.

6. Ролята на зографите при изписването на източната фасада на галерията

Разполагането на стенописите по източната фасада на нартиката изглежда дотолкова добре обмислено, че 
може да се говори дори за организация на темите спрямо пространството, предназначено за изписване. Това 

3698 Вж. илюстрация у Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, εικ. 167.
3699 Василиев, А. Стенописите на Захари Зограф, 33–51, 43, обр. 32; Божков, А. Български приноси, 306, ил. 2.
3700 Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, 129, πιv. 201.

617. Щампа „Покров Богородичен“, печатана със средствата на х. Исай. 1839
618. Мъчение на пр. Исаи. Детайл от гравюра от „Описание на Йерусалим“. Хр. Жефарович. 1748



497

пък дава възможност още тук да се засегне един по-обобщаващ въпрос – кой е автор на тази стенописна про-
грама. Дълго време този въпрос не беше изобщо сред поставяните в литературата за възрожденската стено-
пис, тъй като беше решен априори от нормативното изкуствознание изцяло в полза на зографите, изписвали 
църквите през Възраждането. При това, за тях съвсем не можеше да се твърди, че са обвързани професио-
нално с някаква идейна цел на несъществуващата българска църква, както е например появата на „мъдрия 
живописец“ в Карловачката митрополия през ХVІІІ в.3701. Но в случая с рилския католикон всички характе-
ристики на стенописната програма сочат ясно, че монашеското братство като поръчител на стенописите е 
съставило общата програма, а зографите, изписвали храма, са изпълнили този замисъл. Обаче това форму-
лиране също има нужда от прецизиране, защото е необходимо да се изясни, доколкото е възможно, докъде 
се е простирала ролята на монасите и какво зографите са решавали сами при изпълнението на стенописната 
програма. Именно с два такива примера ще се занимаем тук. Те са много любопитни, защото демонстрират 
професионализма на зографите, обучени, макар и косвено, в традициите на светогорската монашеска жи-
вопис и същевременно поставят на изпитание съвременния изследовател със специфични композиционни 
решения на сцените, довели до объркване на значението или пълно неразпознаване на изобразения сюжет. 

Източната фасада на нартиката е най-важната част от галерията. Там е централният вход, а това простран-
ство е „официалната“ гранична зона преди сакралните части на храма и затова е изобразителна площ, в която 
нищо от иконографската програма на стенописите не би трябвало да остане неосмислено. Закономерно е то-
гава в случаи, когато някакъв сюжет се разполага пръв на определено място поради теологични или богослу-
жебни функции, той да стане определящ за разпределянето на останалите теми в същото пространство. Тук 
има подобен пример, при който местният ритуал по изнасяне на рилската чудотворна икона и отражението 
му в стенописта чрез изобразяването на фреско-иконната ѝ реплика в най-южната част на източната фасада 
до фиалата повежда след себе си организирането на стенописите по цялата стена. Като се има предвид, че 
останалите теми, които е трябвало да бъдат изобразени там, са били поне в най-общ вид предварително за-
дадени на зографите, пред тях е стояла сложната задача да организират композициите, които е трябвало да се 
изпишат по останалите части на стената. Сега ще се види как Димитър Христов и синът му са се справили. 

6.1. Слизане на Богородица в Ада

Първият пример представлява една композиция, която все още не е идентифицирана, макар и да е достъп-
на за абсолютно всички посетители на манастира. Тя е поместена на източната стена на нартиката, отдясно 
на централния вход за храма (гр. схема ІХ, 53). Сцената не е сигнирана. В средата е изобразена Богородица 
в сияние, стъпила върху облаци и заобиколена от ангели, трима от които носят свитъци с текстове, свърза-
ни с мъченията на грешниците. Го’рå wсквåрнťющčмъ||своå ςэло, Го’рå нåка‘ющčмсť||δоčδåжå čм¹ςъ врå‘мť, Го’рå 
соãрåша‘ющčм яко м¹ка вэ‘]наť жδå‘ςъ čõъ. От двете страни на Богородица са разположени полуфигурите на 
песнопевците Йоан Дамаскин с надпис в свитъка: Даво¡вåсåлčςсť Iåр¹‘салčм č||δа ïразδн¹юς всč любťщйč Ńйwна 
Мр‚ъ Á‚жйť, и Козма Маюмски3702 с надпис в свитъка: Прåм¹‘δросςъ сло‘во||č сü¶нъ с¹‘щü¶č Оö‚а. Всъщност тук е 
изобразена горната част от композицията „Слизане на Богородица в Ада“, чийто литературен източник е 
апокрифът „Ходене на Богородица по мъките“3703. На пръв поглед липсват мъките на грешниците, за които 
се говори в текстовете на ангелите и които традиционно присъстват в тази сцена, но всъщност те са изобра-
зени във фриз отдолу, по цялото протежение на източната фасада (гр. схема ІХ, 54–65). Този композиционен 
вариант за сцената трябва да се припише изцяло и само на зографа и да бъде разглеждан като красноречив 
пример за неговия принос в създаването на стенописната програма. Несъмнено това го превръща и в ориги-
нален вариант, който не се среща сред известните изображения на тази сцена от другите паметници.

Самата тема не е особено популярна в стенописите и най-вероятно появата ѝ е свързана с нововъведенията 
в стенописните програми на гробищните църкви3704. Тя се е актуализирала постоянно покрай периодите 
в историята, очакващи Страшния съд, когато се съставят огромно количество книги и се правят преводи, 

3701 За това: Тимотиjевић, М. Традициja и барок, 207.
3702 Не е вярно твърдението у Тодоров, Г. Образно богословие в Рилския манастир, 8, че образът на светеца е свързан с Псалмите Давидови.
3703 За историята на апокрифа вж. Тихонравов, Н. Памятники отреченной русской литературы. Т. ІІ. Москва, 1863, 23–39; Петканова-Тотева, 
Д. Апокрифна литература и фолклор. С., 1978, 224–237; Стара българска литература, т. І, 239–247; Старобългарска есхатология, 48–55, 242.
3704 За нея вж. и Semoglou, A. Le Voyage outre-tombe de la Vierge dans l'art byzantine.
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съдържащи множество изображения на подобна есхатологична тематика3705. Възприето е да се смята, че тази 
тема е въведена за пръв път в българската стенопис от Христо Димитров, който я изобразява върху южна-
та стена на наоса в гробищната църква „Въведение Богородично“ в Рилския манастир през 1795 г.3706 Там, 
композицията е решена в една сцена, по-голяма от останалите и съдържаща същите персонажи като тази от 
нартиката на католикона. В средата е Богородица в сияние, стъпила върху облаци, заобиколена от ангели, но 
без текстове и фланкирана от образите на св. Йоан Дамаскин и св. Козма Маюмски. В долната част на сцена-
та са изобразени в пет сегмента мъченията на грешниците. За разлика от нартиката тук сцената е сигнирана 
– „Света Богородица дойде да види вечните мъки“3707. Сцената е включена в контекста на Богородичната 
тематика, свързана с посвещението на църквата3708 и естествено влиза в кръга на темите, предназначени за 
гробищна църква. Тя обединява идеите за Страшния съд, който не е изписан, и застъпническата роля на Бо-
городица в деня на Второто пришествие3709. 

Добре известен е още един пример на сюжета, изобразен в сегмент от свода на хилендарския параклис 
„Св. Сава Сръбски“ (1779). Стенописите там са дело на Константин и Атанас от Корча3710. И в двата случая 
темата е изобразена със сходни иконографски формули, което е отбелязано още от И. Гергова3711, а Е. Попова 
смята, че хилендарската сцена е даже прототип на тази от рилската костница3712. И тук сцената е отделена. 
Разположена е в пространството между барабана на купола и дъгите на арките, като в горната част е изобра-
зена Богородица заедно с Йоан Дамаскин и Козма Маюмски, а отдолу в два сегмента са включени мъчения 
на грешници. Сцената е сигнирана на гръцки и в превод гласи „Слизане на Богородица в Ада“. Има разлики в 
текстовете, изписани в свитъците на светците3713. Пак от същите зографи е и сцената, изписана в католикона 
на Ксиропотам (1783), която, закономерно, също е близка до хилендарската3714.

Изглежда, Димитър Христов е ползвал упътването на ерминията на Дионисий за самостоятелните тек-
стове на светците, като ги разменя и дава на всеки песнопевец текста на другия3715. Йоан Дамаскин държи 
свитък с част от текста от първи канон на Рождество Христово, предназначен за Козма Маюмски3716. Логично 
е при това този текст да не съвпада с текстовете от композицията от гробищната рилска църква, а с текста, из-
писан в книгата на отделния образ на Козма Маюмски, поместен в свода до Христос3717. Св. Козма Маюмски 
държи свитък с текст от канона на Цветоносната Неделя, на който той е автор3718. Този текст е препоръчван 
от Дионисий за отделния образ на Йоан Дамаскин, а именно така е вписан в книгата на отделния образ на 
св. Йоан Дамаскин в гробищната църква, разположен отново в свода до Христос, а не в свитъка на изображе-
нието му към Ходене на Богородица по мъките3719. Текстовете на двамата песнопевци от рилската нартика не 
съвпадат и с текстовете от Хилендар3720, но поразително съвпадат с указанията в ерминията на Дичо зограф, 
който дава за отделните образи на двамата светци същите текстове, при това, точно така разпределени, както 
и при Димитър Христов3721. 

Въпреки тези различия поне вариантът от рилската гробищна църква най-вероятно е бил познат на Димитър 
Зограф. Той обаче решава темата по друг композиционен начин, съобразявайки се с общата есхатологична 
насоченост на стенописите от фасадата. Разбира се, той е можел да изобрази сцената изцяло, затваряйки я в 
една рамка, тъй като архитектурното пространство дава възможност за това. Но вероятно е имал задачата да 
изобрази мъченията на грешниците и като част от цялата програма на фасадата. Следователно е било напълно 
излишно да се изобразяват два пъти мъчения на грешници – един път като част от композицията „Слизане на 

3705 Русские народные картинки, 157–158.
3706 Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар, 472; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 185–188.
3707 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 188 – тук и църковнославянският вариант.
3708 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 251, ил. 6; Василиев, А. Социални, 11–13; Влахова, Е., Л. Генова, 24 стенописа, 8, ил. 6–7; 
Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 185.
3709 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 186.
3710 Κυριακούδης, Е. Η μνημειακή ζωγραφική, 185.
3711 Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар, 472.
3712 Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 187–188, 241.
3713 Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 187–188.
3714 Ракић, З. Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару, 67, с литература.
3715 Ерминiя, 378. 
3716 Ловягин, Е. Богослужебние каноны, 4; Църковен цветослов, 426; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 242.
3717 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 240.
3718 Ловягин, Е. Богослужебние каноны, 64; Църковен цветослов, 672; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 242.
3719 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 241–242.
3720 Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 242.
3721 Василиев, А. Ерминии, 82.
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Богородица в Ада“ и втори път като част от останалата есхатологична програма на фасадата. Изобразявайки 
мъченията във фриз отдолу, а над тях – горната част на сцената, Димитър е намерил композиционно решение, 
което би трябвало да се смята за най-доброто в случая. И далеч по-оригинално и творческо от това на баща му 
при създаването на композицията в гробищната църква3722. За да не се увлечем в надценяването на неговите 
качества, трябва да се спомене обаче, че все пак остава хипотетична възможност той да е „заел“ някакво 
подобно решение за композицията от старата Хрельова църква, защото Е. Попова основателно допуска, че 
там е имало подобна композиция3723. 

Разбира се, подобно изобразяване на някаква тема в две отделни части не е оригинален подход, измислен 
от Димитър Зограф. Но, както личи от факта, че тази композиция все още не е идентифицирана, в случая 

3722 Попова, Е. Теми, 4.
3723 Авторката се основава на фрагмент с образа на Богородица от Хрельовата църква, който действително е идентичен с нейния образ от сцената 
в костницата и трудно може да е от друга сцена. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 186; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. 
Корпус, 46, фрагмент РМ ІІІ–60.

619. Слизане на Богородица в Ада. Стенопис от източната фасада на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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свързването между двете ѝ части може да бъде направено само по асоциация, и то ако се познава съдържанието 
на темата, защото мъките на грешниците са заели съвсем естественото им място и се съотнасят твърде добре 
с останалите изображения на източната фасада. Сред тях, от другата страна на главния вход за църквата, е 
изобразен архангел Михаил, вадещ душата на богатия. Възможно е да се търси паралел между двете сцени, 
тъй като според апокрифа за Слизането в ада архангел Михаил е този, който води Богородица, показвайки 
ѝ земните и небесните мъки. В този смисъл е напълно оправдано фризът с грешници да продължава и под 
неговото изображение. Но целта сега не е да се търси връзка между двете изображения, а да се посочи, че и 
при сцената с архангел Михаил отново се среща композиционно и иконографско решение, което трябва да се 
припише на Димитър Христов. 

6.2. Архангел Михаил взима душата на богатия
(гр. схема ІХ, 22)

На пръв поглед изображението от рилската нартика не представлява някакво изключение от многоброй-
ните примери, най-рано засвидетелствани в този иконографски вариант в две щампи от началото на ХІХ в.,  
смятани за светогорски3724. Всички останали щампи, които са известни, датират от средата на века, кога-
то иконографията на сцената е вече доста разпространена3725. Още Н. Мавродинов3726, А. Василиев3727 и А. 
Божков3728 последователно посочват и конкретизират, че този иконографски вариант е преработка на карти-
ната на Гуидо Рени „Архангел Михаил побеждава сатаната“ (1626)3729 от „Санта Мария дела Кончеционе“ 
в Рим, осъществена на православна почва вероятно с участието на светогорската гравюра. Това твърдение 
обаче има нужда от уточнение. Защото е напълно възможно да е бил преработен някой друг подобен модел, 
тъй като иконографията на архангел Михаил, убиващ демон или грешник, възраждаща античния модел за 
триумф над победения противник3730, е дотолкова популярна на Запад преди и в поствизантийския период, 
че има в действителност стотици примери в икони, картини, скулптура, гравюри и дори в ранните ръкопи-
си3731. Сред тях има и достатъчно близки в иконографско отношение до късните светогорски щампи. Нещо 
повече. Като се започне например още от 1350 г., когато сцената е изобразена от Гуаренто ди Арпо, почти 

3724 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 195–196.
3725 Пак там, 197–201.
3726 Мавродинов, Н. Българското, 3–4; Мавродинов, Н. Новото, 20.
3727 Василиев, А. Социални, 59–60.
3728 Божков, А. Българската икона, 326.
3729 Това датиране у van der Meer, F. L'Apocalypse, 48, ill. 22; А. Божков я датира 1636 г. Вж. Божков, А. Българската икона, 327.
3730 Подробно у Геров, Г. Художествената украса, без страници.
3731 Guarino, S. Aspetti dell'Iconografia di Michele Arcangelo tra XV e XVIII secolo. – L'Angelo e la citta. Roma, 1988, 122.

620. Слизане на Богородица в Ада. Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ при костницата на Рилския манастир. 1795
621. Слизане на Богородица в Ада. Стенопис от параклиса „Св. Сава Сръбски“ в манастира Хилендар. 1779
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всички предренесансови и ренесансови художници нататък имат опит в тази тема3732. Също толкова вероятно 
например може да е преработена картината на Досо Доси „Архангел Михаил убива сатаната“ от Пинакоте-
ката в Дрезден, вариантът на Рафаел от Лувъра или фреската на Пелегрино Тибалди (1642) в Замъка „Сант 
Анджело“3733. Сходни варианти има и при Бартоломе Бермехо (1468), Карло Кривели (1476), Анибале Карачи 
(1604–1605) и Джузепе Чезари (1629). При това, тази тема е толкова популярна на Запад, че излиза далеч 
извън рамките на някаква националност, стил или епоха в изкуството. 

В източноправославния свят е точно обратното. Византийското изкуство, изглежда, не познава изображе-
ние на този иконографски вариант на архангел Михаил, въпреки че и там се илюстрира сцената „Падането 
на сатаната“. Но тя е с различна иконография и едва сред украинските примери от ХVІ в. се появява илюс-
трация на сцената, която се доближава до западния иконографски вариант3734. Извън това, той е познат и има 
традиция само като част от композицията на Страшния съд3735. И макар в поствизантийските паметници да 
изглежда, че това изображение излиза извън пределите на Страшния съд и се появява като отделен сюжет, 
наглед с малки промени в иконографията при щампи и стенописи, късните примери показват, че тук става 
въпрос за източноправославен вариант, който е неделима част от сцената и не бива да се свързва с разпрос-
транението на западноевропейския модел. Така е например на две щампи с изображение на Страшния съд 
– от 1807 г. на Партений и Герасим от Константинопол и на Даниил йеромонах от 1840 г., където в долния 
ъгъл се вижда идентично изображение на архангел Михаил, вадещ душата на грешника3736, а това сочи, че 
изображението все още остава включено директно в композицията на Страшния съд. Появата на западния 
модел на Изток явно върви по други линии. 

Поствизантийските паметници показват недвусмислено, че далеч по-традиционен е отделният образ на 
архангел Михаил, апотропейно разполаган до входовете на църквите. Там той е с вдигнат меч и свитък или 
сфера в ръце, а в по-ранните примери понякога е стъпил върху супенданеум3737. Така е засвидетелстван в 
огромно количество паметници, като е устойчив иконографски вариант дори и през ХІХ в. например в църквата 
„Св. Никола“ в Елена3738, католикона на манастира Зограф (1817)3739 или църквата при метоха „Пчелина“ 
(1834)3740, та дори и в странѝцата на входа в католикона на Рилския манастир (1844). Но именно след падането 
на Византия, под влияние на итало-критските модели като тези на Цанес и Клондзас, започват да се появяват 
и първите примери, в които се прокрадва възприемане на част от западния модел при входната фигура на 
архангел Михаил в стенописите и отделно в икони, а по-късно и в щампи, като той стъпва върху сатаната или 
грешника3741. Например в търновската църква „Св. Петър и Павел“ от ХV в.3742, стенописа от „Св. Никола на 
архонтисата Теологина“ в Костур в слоя от 1663 г.3743, параклиса св. Димитър в Хилендар, щампа от 1706 г.  
с архангел Михаил3744, икона от НХГ от ХVІІІ в.3745 Примерите показват, че този иконографски вариант на 
изображението търпи различни преходни етапи, когато се изобразява грешникът, като в ръката на Михаил 
най-често се появява неговата душа. Така е в стенопис с архангел Михаил, взимащ душата на грешния (1644 г.)  
в монументалната живопис на Украйна3746, в икона от старата църква в Сараево от средата на ХVІІ в., дело 
на критски майстор, където архангел Михаил е с меч в ръка, стъпил върху грешника и държащ душата му 
в другата си ръка3747. Същия вариант има и в икони от ХVІІ–ХVІІІ в. от ЦИАМ и в стенопис от входа на 
екзонартекса на манастира Кутлумуш (1744)3748. Възможни са обаче и други вариации – например архангелът 

3732 Вж. множество примери у Lecestre, L. Saint Michel. Paris.
3733 Guarino, S. Aspetti dell'Iconografia, 127.
3734 Габелић, С. Византиjски и поствизантиjски циклуси арханђела. 11–18 в. Београд, 2004, 193.
3735 Томић, О. Избављење душе, 81–89, с илюстрации.
3736 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 53, 89.
3737 За по-ранното развитие на образа и неговите атрибути вж. Геров, Г. Ангелите – пазители на входа. – ЗРВИ, ХLVI (2009), 435–442, с литература.
3738 Ангелов, А. Църквата Св. Никола в Елена. С., 1969, ил. 16.
3739 Божков, A., A. Василиев. Художественото наследство, обр. 82.
3740 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 265. За примери от ХVІІІ в. вж. Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, обр. 
115; Иконе Банатске епархиjе. Нови Сад, 2002, 86, 91, кат. № 162, 184.
3741 Специално за примерите вж. Leontakianakou, I. Une création post-byzantine: l'archange Michel triomphant et psychopompe. – Зограф, 33 (2009), 
145–158.
3742 Ждраков, З. Стенописите на църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново. – ПИ, бр. 4, 1991, 56.
3743 Παϊσίδου, Μ. Oι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. πιν. 5.
3744 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 192.
3745 Паскалева, К. Икони от Криптата, без страница.
3746 Името на църквата не е посочено. Вж. Жолтовский, П. Монументальная, 16–17.
3747 Ракић, С. Иконе Босне и Херцеговине, 251–252.
3748 Athos. The Holy mountain. Athens, 1993, 107.
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да държи везни – както в стенописа от западна стена на наоса в Роженския манастир (1732)3749, а може да 
присъстват и дяволи, както е в икона от първата половина на ХVІІІ в. от стария иконостас на църквата „Св. 
Йоан Златоуст“ в Банатска Суботица3750. Възможно е в ръката му да има и чаша3751, както показват доста 
примери от търновския регион – иконите на Йоан от Чивинодола3752, икона от ЦИАМ, датирана ХVІ–ХVІІ в.,  
един пример от частна колекция в Швейцария3753 и стенописа от църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси 
(1667)3754. Може грешникът да е изобразен в специфична поза, следваща итало-критската традиция, както 
се вижда в пет примера от „охридската пробарокна група“ от края на ХVІІІ в.3755 в стенопис от манастира 
Багиас, Епир, и в иконата на зограф Димитър от Созопол от 1796 г.3756 Любопитно е, че последните примери 
са изображения на архангел Михаил, вадещ душата на грешника, само от иконостасни врати. Така в крайна 
сметка наличните атрибути на архангела или позата на грешника зависят, изглежда, от по-прекия или косвен 
досег на зографите с италокритските модели. Освен това този трансформиран в услуга на православието 
иконографски вариант също е много устойчив и запазва своето присъствие в източноправославния храм 
буквално до края на ХVІІІ в. въпреки наличието и на други по-актуални модели. Виждаме го например в 
преддверието на гробищната църква от 1795 г. и после през 1799 на западната стена в църквата „Св. Лука“ 
в Рилския манастир3757. Важно е да се отбележи, че съществува и друга линия на проникване на западните 
3749 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите, 110, схема на с. 102–103. 
3750 Иконе Банатске епархиjе, 65, кат. № 26.
3751 За този мотив още от ХІV в. вж. Джурова, А. Томичов псалтир. С., 1990, 56–57.
3752 За тях: Гергова, И. Зограф Йоан от Чивинодола. – ПИ, бр. 2, 1997, 32–40.
3753 Габелић, С. Византиjски и поствизантиjски циклуси арханђела, 258, сл. 248, 276, сл. 254.
3754 Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси, фиг. 55.
3755 Поповска-Коробар, В. Иконописот во Охрид во ХVІІІ в. Скопjе, 2005, 160–163, сл. 25–29.
3756 Гръцки зографи, 169, ил. 73.
3757 Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, ил. 33, ХІV.

622. Архангел Михаил вади душата на богатия. Стенопис от източната 
фасада на галерията в рилския католикон. Д. Христов и Зафир. 1844

623. Архангел Михаил побеждава сатаната. „Санта Мария дела 
Кончеционе“ в Рим. Гуидо Рени. 1626
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626. Архангел Михаил побеждава сатаната. Пинакотека, Дрезден. Досо Доси
627. Архангел Михаил побеждава сатаната. Лувър. Рафаело Санцио. Ок. 1502
628. Архангел Михаил побеждава сатаната. Миниатюра от английски ръкопис. ХІV в.

624. Архангел Михаил вади душата на богатия. Светогорска щампа. 1807 625. Архангел Михаил вади душата на богатия. Щампа, 
печатана във Венеция. 1811
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629. Страшният съд. Светогорска щампа. 1811
630. Архангел Михаил. Стенопис от църквата „Успение Богородично“ в манастира Куртя де Арджеш

модели. Това става например чрез книжната илюстрация, както е в илюстрацията в Абагар (1651)3758, 
която показва директно възприемане на западен по същността си иконографски вариант, а не неговото 
трансформиране. Тук вече фигурата на архангела не е статично и триумфално стъпила върху някакъв образ, 
а е динамично раздвижена в жест на взимане на душата или убиване на сатаната. Изглежда, тези примери 
нямат и пряка изобразителна връзка с апотропейния входен образ на архангел Михаил, докато повечето 
изследователи объркват двете линии на проникване. Освен това подобни варианти идват директно и със 
своя есхатологичен подтекст, тъй като в Абагар например архангел Михаил е изобразен над молитвата за 
смъртния час. Това е вече и иконографският модел, близък до картината на Гуидо Рени3759. Затова се налага 
да се приеме, че под влияние на западните или преработени на руско-украинска почва гравюри той явно има 
собствено иконографско развитие в епизодични примери като този от Крушедол (1750–1751)3760, достигайки 
до светогорските щампи, откъдето окончателно ще се утвърди в православното изкуство. Може да се каже, 
че без да е доказано светогорски и без да е особено много преработен, освен в появата на богатия вместо 
грешника или сатаната3761, този вариант е окончателен в основните си части още в първия известен пример 
на щампата от 1807 г., правена от монах Теодосий. Пак там той вече е и озаглавен „Архангел Михаил мъчи 
душата на богатия“3762. Точно с това име и с този иконографски модел изображението директно се възприема 
у нас3763, без да търпи някакви съществени иконографски промени3764. 

Според Д. Папастратос обаче тази щампа само вероятно произхожда от Атон, а се намира днес в музея на 
остров Тинос, един от Цикладите, което показва и възможност за итало-критско влияние, разпространено на 
Балканите чрез Света гора. Втората по хронология щампа от 1811 г. е правена във Венеция от непознат гра-
вьор за манастира „Св. Екатерина“ на Синай. По-интересно е обаче, че според надписа тази щампа е купена 
от някой си Кирил, вероятно монах от манастира „Св. Екатерина“. Той я купува във Венеция от Антонио 

3758 Томов, Е. Възрожденски щампи и литографии, ил. 82.
3759 Атанасов, П. Начало на българското книгопечатане, 90–91.
3760 Медаковић, Д. Српска уметност у ХVІІІ веку, ил. 72.
3761 Атанасов, П. Начало на българското книгопечатане, 90–91; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 177–178.
3762 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 193.
3763 За екземпляри от щампата от 1811 г. у нас вж. Косева-Тотева, Д. За няколко възрожденски щампи, 26–27.
3764 Попова, Е. Теми, 6; Генова, Е. Модели и пътища, 66.
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Бортоли, притежавал ателие за изработване на щампи3765, което би трябвало да означава, че т.нар. „картина на 
Гуидо Рени“ е била вече преработена в гравюра на местна западна почва, откъдето се пренася на Света гора. 

Пак според Дори Папастратос, а след нея и според Е. Попова3766, това изображение илюстрира Притчата 
за богатия, който си строи житница, разказана у Лук. 12: 16–21, защото част от текста на притчата присъства 
почти постоянно в сцената. Когато присъства в изображението, текстът навсякъде бил един и същ, взет от 
19 и 20 стих3767. Това обаче не е точно така. Всъщност текстът в щампата от 1811 г., която е с по-пълен вари-
ант, гласи: „Имаш богата душа, яж, пий, Ефраине. Леко взима душата ти отсрещния в нощта, защото не си 
уготовлявал Светия престол, каза Господ“3768. Текстът на щампата от 1807 г. изпуска първата част – „Имаш 
богата душа, яж, пий, Ефраине“, а включва само останалото. Така и в двата случая всъщност е налице силно 
перифразиран вариант на стихове 19–20 при Лука, като присъстват и важни добавки – Ефраин, уготованието 
на Светия престол, взимането на душата от отсрещния в нощта. На практика този текст само по асоциация се 
свързва с текста на притчата или пък ще да е свързан с нейното есхатологично тълкуване, като едва в щампа-
та от 1811 г. се появява вариант, най-близък до този от Лука 12:19 – „имаш богата душа, яж, пий“. Според Е. 
Попова за пръв път този иконографски вариант се появява у нас чрез творчеството на Хр. Димитров, който 
реагира светкавично на новопоявилите се щампи от началото на ХІХ в. и в следващите години създава някол-
ко икони, които са почти идентични с щампите, с изключение на иконата от 1813 г. от музея в Самоков, къде-
то е добавено „Правое мерило“3769. Съвсем оправдано авторката смята, че при неговите наследници сцената 
се утвърждава в принципно същия иконографски вариант и редакция. Трябва да се приеме и заключението, 
че наследниците ползват превода на текста, свързан с Лука, направен в иконите на Христо Димитров3770, като 
се внася известно уточнение. Тъй като в светогорските щампи този текст не е даден на църковнославянски, 

3765 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 193.
3766 Пак там, ill. 192; Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 178.
3767 Попова, Е. Теми, 4; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 178.
3768 По превода на Д. Димитров. Вж Косева-Тотева, Д. За няколко възрожденски щампи, 26.
3769 Попова, Е. Теми, 4–5; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 178–180. Този мотив не е тъй уникален, защото се намира например в стено-
писа от източния зид на входа на мъжката трапезария на Бигорския манастир (ок. 1829), дело на Михаил и Димитър от Самарина. Вж. Манастир 
Свети Jован Бигорски, сл. 24; Михаил го включва и в икона от ц. „Св. Атанасий“ до Кичево от 1828 г., която пък е правена според приготвените 
подложки за иконите на зографа за катедралата в Елбасан. Вж. Машниќ, М. Дела од раната фаза, 273–274.
3770 Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 181.

631. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от входа на екзонартекса на католикона на манастира Кутлумуш. 1744
632. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от църквата „Св. Йоан Златоуст“ в Банатска Суботица. Първа пол. на ХVІІІ в.
633. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от манастир „Св. Троица“. Исторически музей, В. Търново. Йоан от Чивинодола. 1663
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636. Архангел Михаил взима душата на грешника. Георги Клондзас
637. Архангел Михаил взима душата на грешника. Манастир Богородица Елеуса, Янина. Емануел Тцанес. 1610–1630

634. Архангел Михаил. Стенопис от църквата „Св. Никола“, 
гр. Елена. Давид и Яков. 1813–1814

635. Архангел Михаил. Стенопис от странѝцата на входа на католикона в 
Рилския манастир. Димитър Христов и Зафир. 1844
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638. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от 
църквата „Св. Никола на архонтисата Теологина“, Кастория. 1663

640. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от Старата църква в 
Сараево. ХVІІ в.

641. Архангел Михаил взима душата на грешника. 
Икона от НЦИАМ. Кр. на ХVІІ – нач. на ХVІІІ в.

639. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от парак-
лиса „Св. Димитър“ в манастира Хилендар. 1779
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645. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ при костницата на Рилския манастир. 1795
646. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от църквата „Св. Лука“ в Рилския манастир. 1798–1799

642. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от църквата „Св. Атанасий“, Арбанаси. 1667
643. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от Галерията с икони. Охрид. 90-те години на ХVІІІ в.
644. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от църквата „Св. Йоан Богослов“, Созопол. Димитър зограф. 1796



509

ако Христо изобщо го превежда директно оттам, го прави само по смисъл и асоциация с притчата. При това, 
той трябва да познава и варианта от 1811 г., защото в него за пръв път е засвидетелствана частта, която ще 
стане начало и на текст, който той изписва в иконите си. В първите три от тях този „нов“ текст е един и същ, 
като в най-ранната от 1812 г. от Митрополитската църква в Благоевград3771 текстът не е добре съхранен. 
Следващите две обаче – от 1813 г. от музея в Самоков и от 1814 г. от село Варвава – дават целия текст, който 
в свободен превод гласи – „Душо имаш много блага, яж, пий и весели се. Безумие (безумнико) в тази нощ, 
душата ти ще те напусне...“3772 Това вече действително е цитат директно от Лук. 12:19–203773. 

Затова е по-оправдано да смятаме, че иконографският вариант на изображението от щампите, без да търпи 
съществени иконографски промени, директно се възприема само у нас в творчеството на Христо Димитров, 
който го и изяснява в посока към Притчата за богатия. Оттук вече то се възприема точно в този изяснен ва-
риант, най-вече от наследниците на Христо Димитров и кръга зографи, повлиян от тях, както отбелязва и Е. 
Попова3774. В този контекст обаче те не само са най-консервативно настроени към промени, влияещи върху 
смисъла на изображението, а даже допринасят за неговото окончателно изясняване в посока на връзка с 
притчата, както ще се види след малко, че прави и Димитър Христов в рилската нартика. Защото примерите 
при другите зографи показват сравнително свободно интерпретиране на смисъла на сюжета, засвидетел-
стван в първите щампи, което постепенно води до промени в значението на композицията и отдалечаването 
ѝ от Притчата за богатия. В действителност не е известен нито един „чужд“ на самоковци пример, който да 
подчертава само връзката с притчата. Знаят се обаче немалко примери, в които е възприет сюжетът без ка-
къвто и да е текст. При това, невинаги може да се каже дали тези примери са под влияние на самоковските 
зографи и тогава става въпрос за съкращаване на текста, или това са директни интерпретации на щампите, 
без текст и без разбиране на смисловата връзка с Притчата за богатия3775. Изглежда, подобно отделяне на 
сюжета от притчата е характерно за примерите от други региони, където са познати вече и варианти, когато 
е използван иконографският модел от щампите, но придружаващият текст е абсолютно друг, или пък този 
нов иконографски вариант се използва, за да се изобрази архангелът, стъпил върху грешника и изваждащ 
душата му, което е продължение на по-старата итало-критска традиция от ХVІІ в. Сега ще посочим някои 
такива примери.

Още Н. Мавродинов отбелязва, че и тревненските зографи рисуват тази сцена3776. През 1820 г. тя е 
изобразена в църквата „Архангел Михаил“ в Трявна. Там има означение, че смъртта на грешника е люта, 
което според Мавродинов било същото, което самоковци наричали богатия3777. Сред тревненските зографи 
има и стенописен пример – този от нартиката на „Св. Петка Мулдавска“ на Кръстю Захариев от 1840 г., който 
използва иконографския вариант, но без да включва какъвто и да било текст3778. Следващият пример показва 
вече ясно, че е настъпила интерпретация на сюжета. Той е засвидетелстван в иконата на Ангел Цанюв от 
църквата в с. Тича, Сливенско, от 1843 г.3779, където отново няма надпис, но има сигнатура с напълно друго 
заглавие „Светите сили без плът...“ Това сочи, че постепенно сюжетът се разпространява без достатъчно 
разбиране и в различна смислова вариация. 

Зографите от Банско, които се срещат многократно в Рилския манастир със самоковци, използват рядко 

3771 За нея вж. Генова, Е. Новооткрити творби, 22–27; Стойкова, М. Икони от ц. „Въведение Богородично“ в Благоевград, 38–39.
3772 Всички тези примери с текстовете подробно у Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 178–181.
3773 От тази група се отделят само иконата от ок. 1814 г. от Лесново и тази от с. Друган, Радомирско, от 1813 г., атрибуирана от Е. Генова, които 
нямат никакъв текст, но това не може да е указание, че те не са дело на Христо Димитров. Вж. атрибуцията у Поповска-Коробар, В. Лесновски 
манастир. Скопjе, 2000, кат. № 13; Генова, Е. Икони и стенописи, 20.
3774 Попова, Е. Теми, 6; вж. и Генова, Е. Модели и пътища, 66, с много примери за самоковци. Самоковски пример от 1854 г. от църквата в Добър-
ско у Енев, М. Банско, 213. Северната врата на иконостаса в ц. „Константин и Елена“ в Пловдив от Захарий Зограф от 1835–1836 или ок. 1838 г. 
у Захариев, В. Захарий, 29–30; Москова, С. Зографии Захариеви, 15. Икона от ХІХ в. от Криптата – Инв. № 966 – в експозиция. Икони от „Покров 
Богородичен“ в Самоков и от Провадия. Вж. Косева-Тотева, Д. За няколко, 26. Икона от ц. „Св. Богородица“ в Самоков от 1855 г. Вж. Василиев, 
А. Проучвания, 162. Икона на Давид зограф от 1850 г. от ц. „Св. Димитър“ в с. Мирково. Василиев, А. БВМ, 577, ил. 351. Най-ранният пример е 
една икона с този сюжет, правена от зограф Кръсте от Велес (1815) за велешката църква „Св. Георги“. За този зограф се смята, че е в контакт или 
със Света гора, или директно с Христо Димитров. Иконата не е добре реставрирана и не се знае дали има надпис, свързан с притчата. Подробно 
вж. Поповска-Коробар, В. Зографите Крсте од Велес и Крсте поп Траjанович. – Прилози. Отделение за општествени науки, ХХХІІІ 1. Скопjе, 
2002, 87–114.
3775 Например икона от средата на ХІХ в. от неизвестен зограф, без надписа от притчата. Вж. Божков, А. Българско изобразително изкуство. 
С., 1988, 330. Стенопис над вратата на църквата „Св. Арх. Михаил“ в Калугеровския манастир от средата на ХІХ в. Мутафчиев, П. Избрани 
произведения, т. ІІ, 297.
3776 Мавродинов, Н. Изкуството, 189.
3777 Пак там, 56; Цанева, Л. Църквата Архангел Михаил в Трявна. С., 2004.
3778 Чавръков, Г. Българските манастири, 362. Тук е дадена дата 1836 г.
3779 Василиев, А. БВМ, 78–79, обр. 34.
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този вариант преди средата на века. Но пък има стенопис от църквата „Св. Троица“ в Банско, дело на бански 
майстор? от 1841 г., който повтаря същата иконография3780. И тук сцената е без надпис. Отивайки пò на запад, 
същата интерпретация се вижда и при Дичо зограф, който го рисува върху олтарни двери от църквата „Св. 
Спас“ в Кучевище (1845) пак без надпис3781, въпреки че в ерминията си дава такъв към изображението3782. 
По-късно, през 1859 г., той отново рисува същия образ за Съборната църква във Враня, като изписва отдолу 
текста на тропар 4. Пак така, без надпис, е изобразен и от Анастас зограф в една от Белградските църкви през 
1830 г.3783 и от зограф Зафир през 1868 г. в църквата „Св. Петка“ в с. Св. Петка, Вранска епархия3784. Същият 
сюжет присъства и в стенопис от източния зид на входа на мъжката трапезария на Бигорския манастир, ве-
роятно от около 1829 г., дело на Михаил и Димитър от Самарина3785, където отново има друг текст, изписан 
на свитъка, държан от архангела, а сцената е озаглавена само „Архангел Михаил“. И тук обаче, подобно на 
тревненския пример от 1820 г., има надпис, указващ, че смъртта на грешника е люта. Има и още много при-
мери от късните паметници в България, Сърбия, Гърция.

На фасадата на нартиката в главната църква на Рилския манастир Димитър Зограф изписва архангел Ми-
хаил, който взима душата на богатия, но без текста от ев. Лука, който да свърже изображението с Притчата 

3780 Енев, М. Банско, 160. Тук за автор е посочен Симеон Молеров.
3781 Иконописното творештво на Дичо Зограф во Скопjе и Скопскиот регион. Скопjе, 2008, 13.
3782 Василиев, А. Ерминии, 141.
3783 За двата примера вж. Вуjовић, Б. Уметност обновљене Србиje 1791–1848. Београд, 1986, сл. ХІІ, сл. 87.
3784 Иконопис Врањске епархие. Београд–Врање, 2005, 112.
3785 Манастир Свети Jован Бигорски, сл. 24.

647. Архангел Михаил взима душата на грешника. Илюстрация 
в Абагар. 1651

648. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис 
от католикона на манастира Крушедол. 1750–1751
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за богатия. Това не е беда, нито някакъв пропуск или недоглеждане на Димитър, защото той изписва текста, 
но точно там, където му е мястото – в изображението на самата Притча за богатия, разположена над архан-
гел Михаил, като така създава нов вариант (гр. схема ІХ, 1–23). Не са познати по-ранни подобни примери, в 
които двете сцени да са изписани едновременно. Съществува един вариант от иконостаса в църквата в Сусек 
в Сърбия (1779), където Теодор Крачун изобразява Притчата за сеяча под иконата на архангел Михаил3786.

Притчата за богатия има собствено развитие в бароковото сръбско изкуство. Тя е сравнително популяр-
на в проповедническата литература и се включва в дидактично-морализаторските необарокови стенописни 
програми в иконографски варианти, основани на графичните илюстрации в киево-печерските издания на 
Учителното евангелие на Петър Могила (1637), сборника с проповеди „Меч духовний“ на Лазар Баранович 
(1666) и в Библия Ектипа на Кристоф Вайгел, издадена в Аусбург през 1695 г.3787 Така тя се среща в певници-
те на църквата „Рождение на св. Йоан Кръстител“ в Стони Београд (1776), дело на Йован Четиревич Грабо-
ван3788, и в църквата „Успение Богородично“ в Сент Андреа (1777–1781), работена от Василий Остоич3789. И в 
двата случая обаче тя не е обвързана с архангел Михаил, както в рилската нартика, а заедно с други притчи. 
Иконографският вариант на рилската сцена също е различен, макар в рилската библиотека да са запазени ек-
земпляри не само от посочените две, но и от всички по-важни украински издания от ХVІІ в. В рилската сцена 
е изпусната например фигурата на смъртта, присъстваща в киево-печерските издания и сръбските стенописи 
и подчертаваща есхатологичното ѝ значение. Всъщност иконографията на притчата от рилската нартика се 
доближава до първата част от описанието в ерминията на Дионисий от Фурна3790, а същото се вижда и във 
варианта на сцената, изписан от Захарий Зограф във Великата лавра (1852). Но в тази ерминия няма препо-
ръка притчата да се изобразява заедно с архангел Михаил, взимащ душата на богатия, тъй като няма изобщо 
споменаване за подобно изобразяване на архангела.

Известни указания за такова изображение се намират в ерминията на семейство Зографски. Там, в края 
на описанието на притчите, има указание какво трябва да се изпише на свитъка на архангел Михаил, когато 
„взима душата на богатия Лазар“3791. Текстът е съвсем различен от този в ев. Лука, а указанието, че се взи-

3786 Микић, О. Дело Теодора Крачуна. Нови Сад, 1972, 134.
3787 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 183–184.
3788 Jовановић, М. Jован Четиревић Грабован. – ЗЛУ, 1 (1965), 205.
3789 Медаковић, Д. Барокне теме српски уметности ІІ. Четири сцене на певницама Успенске цркве у Сент-Андреja. – В: Трагом српског барока. 
Нови Сад, 1976, 261–264.
3790 Ерминia, 529.
3791 Медић, М. Стари сликарски приручници, ІІ, 628.

649. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от манастира Лесново. Христо Димитров. 1811
650. Архангел Михаил взима душата на грешника. Икона от музея в Самоков. Христо Димитров
651. Архангел Михаил вади душата на богатия. Икона от Митрополитската църква в Самоков. Димитър Христов. 1834
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ма душата на богатия Лазар, колкото и да е грешно, се оказва много използвано и по-рано в живописта3792. 
От примерите през ХІХ в., потвърждение за това е изображението от църквата „Св. Богородица“ в Петрич, 
където през 1871 г. Христо, Кузман и Исакий Макриеви изписват архангел Михаил, вадещ душата на бога-
тия, в една обща композиция с Притчата за богатия и бедния Лазар3793, като така смисълът на двете сцени 
е станал по-убедителен според А. Василиев3794. Още по-точно, това указание е следвано от един непознат 
майстор, който, неспазвайки иконографията на светогорските щампи, рисува икона, сигнирана като „Архан-
гел Михаил мъчи душата на богатия Лазар“ в църквата „Св. Теодор Тирон“ в с. Соволяно, Кюстендилско 
(1860)3795. Трудно е да се обясни причината за появата на това объркване между Притчата за богатия, който 
си строи житница, и тази за богатия и бедния Лазар. Още първите щампи обаче съдържат елемент от тази за 
бедния Лазар. Това са жените, оплакващи богатия. Може би то е заложено в началните примери като този в 
иконата на Христо Димитров от 1814 г. от църквата в с. Варвара, където в надписа на изображението, бога-
тият е наречен „немилостив“3796. Това е директна отпратка към другата притча, може би довела до объркване 
в по-късните примери, а може би показваща и съотнасяне между двете притчи. Защото Притчата за богатия 
наистина по принцип се доближава по морални внушения до тази за богатия и бедния Лазар3797, поради кое-
то зографите е възможно да не правят винаги ясна разлика между тях, достигайки до момента, в който тази 
грешка е била фиксирана и в ерминия.

Най-точно описание на архангел Михаил в този иконографски вариант се намира у ерминията на Дичо 
зограф от 1835–1839 г.3798 Там сцената е наречена „Архангел Михаил наказва душата“. Иконографски, след-
ва изображението от щампите, а описателно, става въпрос за грешник, а не за богат, като има отпратка към 
текст, че смъртта на грешника е люта, а най-отдолу се препоръчва текстът от притчата: „Душо... и се весе-
ли“, без да се свързва по какъвто и да е начин с Притчата за богатия. При това, тази притча изобщо липсва в 
ерминията3799!

3792 Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 204, бел. 87.
3793 Василиев, А. БВМ, 216, обр. 136; Василиев, А. Социални, 59.
3794 Василиев, А. Проучвания, 188.
3795 Василиев, А. Художествени паметници, 223–224, обр. 48.
3796 За тези икони вж. Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 122–123, 125–126, с литература.
3797 Пак там, 178.
3798 Мутафов, Е. Европеизация на хартия, 121; Мутафов, Е. Поглед, 269–270.
3799 Василиев, А. Ерминии, 141.

652. Архангел Михаил взима душата на грешника. Иконостасна двер от църквата „Св. Спас“ в Кучевище. Дичо зограф. 1845
653. Архангел Михаил взима душата на грешника. Стенопис от трапезарията на Бигорския манастир. Михаил от Самарина. Ок. 1833
654. Архангел Михаил вади душата на богатия и Притча за богатия, който си строи житница. Стенопис от източната фасада на галерията 
в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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Затова накрая трябва да се каже, че е възможно причината за едновременното изобразяване на Притчата 
за богатия, който си строи житница, и архангел Михаил, вадещ неговата душа, да е свързана с указанията за 
изобразяване вече на самата притча. В ерминията на Дионисий от Фурна и в тази на семейство Зографски 
при указанията за изобразяване на притчата се предвижда богатият да се изобрази два пъти – веднъж как 
стои пред хората, правещи новата житница, и втори път – отдолу, легнал на одър с дяволи около него3800, а в 
тази на Зографски е указано те вече и да му вадят душата с тризъбец3801. Илюстрация на тази втора част се 
вижда например на фасадата в църквата „Св. Троица“ в с. Раково, Кюстендилско, където през 1884 г. Георги 
поп Алексов от Дебели лак, Пернишко, изобразява умиращия богаташ, на чиито гърди е стъпила смъртта с 
мантия и коса в ръка и заобиколена от фигури на дяволи. Тук няма архангел Михаил, а сцената е включена 

3800 Ерминиiя, 529.
3801 Медић, М. Стари сликарски приручници, ІІ, 625.

655. Притча за богатия, който си строи житница. Стенопис от източната фасада на галерията в рилския католикон. Димитър 
Христов и Зафир. 1844
656. Притча за богатия, който си строи житница. Гравюра от Учително евангелие. Киев. 1637
657. Притча за богатия, който си строи житница. Съборна църква, Сент Андреа. Василий Остоич
658. Притча за богатия, който си строи житница. Стенопис от галерията на католикона на Великата лавра. Захарий Зограф. 1852
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към Страшния съд3802.
Асоциирането на тази втора част от упътването на ерминиите с образа на архангела, вадещ душата на бо-

гатия, може би е направено и стои в основата още на първите светогорски щампи с това изображение. Така 
сцената с изваждането на душата, която има далеч по-дидактична визия, всъщност замества притчата за 
безумния богаташ чрез изписване на част от нейния текст. Затова и този текст рядко се изпуска в началните 
примери при самоковските зографи, но дори и когато го няма, асоциирането между двете изображения явно 
се е подразбирало напълно. Това важи особено когато става въпрос за икони, където сюжетът с ваденето на 
душата е много по-разпространен и които не позволяват разгръщането на цялата комбинация. Дори самият 
Димитър Зограф прави същото през 1834 г., изписвайки архангел Михаил, вадещ душата на богатия на икона 
от иконостаса в Митрополитската църква в Самоков, като отдолу в рамката включва и текста от притчата3803. 
Но по-късно в рилската църква, където има пред себе си достатъчно архитектурно пространство и съвсем 
други задачи, Димитър създава общ вариант, включващ и двете изображения, основан донякъде на изисква-
нията от ерминията, но всъщност оригинален като подход, засилващ есхатологичното значение и доприна-
сящ за желанието на монашеското братство за изявената дидактичност на програмата. Този съчетан вариант 
трябва да се смята за по-пълен и изчерпателен, а всички останали – за съкратени версии на изобразяване на 
Притчата за богатия, явно много актуална по онова време, защото подтиква към умереност, и по думите на 
Кирил Транквилион припомня, че земното богатство служи само за придобиване на вечно добро3804.

6.3. Раят
(гр. схема ІХ, 25)

Последната композиция от източната фасада на рилската нартика е изображението на Рая. То е разполо-
жено от север на централния вход и отделно от Страшния съд, в който също е включено сходно като иконог-
рафия изображение на райските предели. Подобно отделяне на композицията и затварянето ѝ в рамка не е 
никак ново за живописта. Например така е в църквата „Св. Петка“, Брайчино (1486–1493), където Страшният 
съд на фасадата е разделен от други образи, а от север на входа, също като в рилската нартика, е изобразен 
Раят, рамкиран и отделен като сцена3805. Що се касае до иконографското решение, подобен вариант има в 
някои щампи със сюжет „Събор на Вси светии“ от ХІХ в., изработени от Партений монах на Света гора3806, 
които могат да се смятат дори за косвен иконографски паралел на рилското изображение. В него обаче е до-
бавен апостол Петър с праведниците, застанал пред входа на Рая, а освен това иконографията на сцената в 
щампите е много устойчива и съпътства винаги събора на светците3807. Затова няма как от тях да се извлече 
и смисълът на самото изображение. 

Впрочем много е трудно да се конкретизира ясно причината за отделянето на Рая в рилската нартика, 
тъй като той може да бъде тълкуван нееднозначно и на практика влиза в смислова връзка с всички съседни 
изображения, включително с препратки по южната и северната стена. Той дори може да е своеобразно 
отделена илюстрация на 12-и член на Символа на вярата, цикъл, разположен в ъгловия купол на нартиката, 
тъй като този член се представя с композиция на Рая3808. Но познавайки вече модела за рилския цикъл3809, се 
знае, че тук е следвана московската гравюра, а и самата сцена е включена още в слепия купол. По принцип 
Раят е рядко споменаван в Библията, като се третира обобщено и абстрактно в смисъл на визуализация на 
Небесния Йерусалим3810. Оттук може да се търси пък връзка с Апокалипсиса, чиято основна част е разпо-
ложена точно в купола над сцената. Но и това е много деликатно, тъй като на източноправославна почва 
Апокалипсисът не може да се приема като директен повод за разполагането на Рая до него, както не може 
3802 Василиев, А. Към проучванията, 317.
3803 Мавродинов, Н. Изкуството, 190–191, обр. 167, я приписва на Зафир; Божков, А. Българската икона, обр. 246. За нея вж. Попова, Е. Зогра-
фът Христо Димитров, 89, с литература.
3804 Тимотиjевић, М. Иконографиjа парабола, 184.
3805 Христиjански споменици, 190–191. Вж. също Поповска-Коробар, В. Зидно сликарство с краjа ХV века, 549–565.
3806 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 62, 95.
3807 Пак там, ill. 95–99.
3808 Брюсова, В. Фрески Ярославля, 132.
3809 Генова, Е. Символът на вярата, 26–33.
3810 Подробно за изображението вж. Ђурић, С. Фреска Раjа у пиргу Св. Ђорђа у Хиландару. – Књижевност, 8–9 (1986), 1247–1253; Серафимова, 
А. Семиотичка анализа, 182–184, с литература.
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да се търси връзка с Апокалипсиса и при изобразяването на арх. Михаил, вадещ душата на богатия, който в 
западното изкуство, във варианта на вадещ душата на сатаната, още от времето на Гуидо Рени се използа от 
католическите художници като епилог на Откровението на Йоан Богослов3811. 

На западната стена на нартиката в католикона на манастира Зограф (1817), а и в някои други светогорски 
примери, намираме отново отделно изображение на Рая. Но там под общия надслов „Духовна радост за 
правое изповедание“3812 към този сюжет са групирани още няколко сцени, в които ангели показват христи-
янските морални ценности Вяра, Надежда, Любов и т.н., а цялата композиция, която се съотнася с Праведно 
и Грешно изповядване, е всъщност част от трактата „Амартолон сотирия“. Въпреки тези разлики, подобен 
смисъл на рилското изображение на Рая не може да бъде изключен, тъй като над него са изобразени точно 
св. София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов (гр. схема ІХ, 24). Така става възможно това да е някакъв 
асоциативен вариант за представянето на същата тема.

Изглежда обаче, тук трябва да се има предвид цялостното поместване на есхатологичните сюжети по 
източната стена на нартиката и дори двата гранични сюжета по другите стени – Страшния съд от север и 
Митарствата на душата от юг. Защото явно изместването на Страшния съд на север и разполагането на ми-
тарствата на душата като първа тема от юг, образувайки своеобразна антитеза на Страшния съд, не е само 
съвпадение. Възможно е тяхното съотнасяне да е подчертано от фриза с изображения на мъчения на грешни-
ци. По принцип те са неразделна част от Страшния съд и като есхатологична тема винаги са в непосредстве-
на близост до него, като най-често са под самата композиция, а броят им е непостоянен3813. В този контекст 
малко необичайното разполагане на мъченията по най-долната зона на източния зид на нартиката в рилската 
църква може да се дължи на желанието фризът с мъченията да подчертае смисловата връзка между Страш-
ния съд и Митарствата на душата, „свързвайки“ двете композиции и осъществявайки образната връзка меж-
ду темите. Такъв смисъл е напълно подходящ с оглед на дидактиката в програмата, защото илюстрира добре 
в очите на миряните съдбата на душата на грешника след нейните митарства и осъждане в деня на Страш-
ния съд. Връзката им с Рая, под който са разположени, също изглежда ясна. Първо, тя може да е основана 
на Митарствата на св. Теодора, включващи разказ, в който се описва смъртта ѝ, последвана от митарствата, 
3811 Meer, F. L'Apocalypse dans l'art, 48.
3812 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 113–114.
3813 Смята се, че броят им варира от 1–2 до 8–10, като положението им спрямо Страшния съд в късните времена се оформя под влияние на све-
тогорските щампи. Василиев, А. Социални, 46; Влахова, Л., Е. Генова. 24 стенописа, бел. 28. За тяхната история вж. Тодић, Б. Грачаница, 163; 
Давидов-Темерински, А. Циклус Страшног суда, 207, с литература; Garidis, M. Les punitions collectives et individuales des damnes dans le Jugement 
dernier (du XII-е au XIV-е siècle). – ЗЛУ, 18 (1982), 1–17. За късните изображения вж. Петковић, В. Српски споменици ХVI–ХVIII век. – Старинар, 
н. с., VI, 1911, Београд, 1914, 194; Тодић, Б. Новооткривене представе грешника на Страшном суду у Грачаници. – ЗЛУ, 14 (1978), 193–204.

659. Вси светии. Светогорска щампа. Партений монах. ХІХ в.
660. Раят. Стенопис от източната фасада на галерията в рилския католикон. Димитър Христов и Зафир. 1844
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после отвеждането ѝ в Ада, където вижда мъченията на грешниците, а накрая е заведена не някъде другаде, 
а именно в Рая. Този разказ съответства добре на разпределението на рилските изображения, но е трудно да 
се предположи, че той е в основата на тяхното разполагане най-малкото защото тук не се изтъква пряко зна-
чението на Богородица, която е непрекъснато прославяна в цялата програма на нартиката. А това е приоритет 
в нейния замисъл, тъй като католиконът е посветен на Рождество Богородично. Затова остава най-вероятно 
отделянето на Рая в самостоятелна композиция да е във връзка с илюстрирането на Слизането на Богородица 
в Ада, разположено точно от другата страна на централния вход за храма, като двете сцени са обединени от 
фриза с мъчения на грешници, поместен под тях. Подобно „прибавяне“ на Рая към Слизането на Богородица 
в Ада би съответствало напълно и на текста на апокрифа, в който Раят се споменава нееднократно3814.

* * *
Темите, намерили място в нартиката на главната рилска църква, носят многопластов смисъл. Те са ед-

новременно част от сложно богословски, чисто монашески замисъл на програмата, който в същото време е 
предназначен за миряните и затова притежава голяма доза дидактичност. Тя се промъква както в замисъла 
на програмата, така и в самото изобразяване на темите. Образите са тези, които ще определят отношението 
на миряните към темите, а символиката, значението и разполагането им в пространството на галерията са 
част от специфичната манастирска програма. Нейният сложен теологичен смисъл е предаден в опростен, 
понякога неадекватен изобразителен език, който, независимо как въздейства върху възрожденския човек, 
формира неговата представа за задгробния свят и за личната му съдба. Това съотнасяне между визията на 
образа и неговия смисъл трябва да се подчертае, защото тогава догматични теми – като Вселенските събори, 
Лоза Йесеева и Символа на вярата, ритуални – като Водосветния цикъл, старозаветни – като Грехопадението, 
есхатологични – като Страшния съд, Апокалипсис и Митарствата на душата, и дори космологични – като 
Всякое дихание, изглеждат и въздействат на миряните еднакво, бивайки разбираеми, независимо от степента 
на символичната им сложност. Но това по никакъв начин не означава, че стенописната програма е замислена 
само с тази цел. Тъкмо напротив, програмата е изцяло манастирска, сложно богословска, но в галерията тя 
си позволява да бъде и по християнски емоционална, обвързана със страх, скръб и надежда. Тук има място 
за морални и етични проблеми, но само доколкото те са религиозни.

ІХ. СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА НА СТРАНИЧНИТЕ ПАРАКЛИСИ

От двете страни на главната църква, точно по средата на наоса, са разположени симетрично два параклиса. 
Южният е посветен на св. Йоан Рилски, а северният – на св. Николай Мирликийски. Всеки от параклисите 
е поделен на две части – олтарно пространство и наос. Стенописните програми на олтарите са сходни до 
голяма степен, а в наосите са илюстрирани житийните цикли на патронните им светци. 

Двата параклиса имат съвсем опростена архитектурна форма, чиято основа представлява еднокорабно 
помещение с купол. Появата на този тип в рилския католикон трябва да се свърже преди всичко с 
архитектурните решения на голяма част от параклисите, присъединени към атонските църкви3815. Влиянието 
на светогорската традиция се разпростира и върху симетричното разполагане на параклисите от двете 
страни на църквата. За пръв път така съпоставени параклиси се появяват в сръбските паметници от ХIII в.,  
като техен пример са именно атонските католикони3816. Повечето от примерите за подобно разполагане 
обаче показват присъединяване на параклисите към тялото на църквата в нейната най-западна част, както 
е например Великата лавра, или в най-източната, както е в Грачаница. В рилската църква параклисите са 
разположени точно в средата на наоса, а този факт представлява особеност, причините за която трябва да се 
търсят във функционалния смисъл на тези пространства.

По принцип богослужебната функция на параклисите обосновава и тяхното присъствие в архитектурното 
решение на манастирските католикони. Още в литургичните източници разбирането за тях е свързано с невъз-
можността в една църква, върху един антиминс и върху един престол да се извършва повече от една литургия 

3814 Стара българска литература, т. І, 239–247.
3815 Кораћ, В. О традицjи, 163–175.
3816 Babić, G. Les chapelles, 52.
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на ден3817. Затова в църквата трябва да има поне още едно олтарно пространство, където при необходимост 
ще се извършва втората литургия. За тази цел обикновено се появяват и страничните параклиси. Подобна 
традиция съществува от византийската църква, където параклисите все още не са замисляни като органична 
част, присъединена към тялото на църквата, както е в рилския католикон, а като самостоятелни светилища, 
носещи името „странични църкви“3818. В Лаврата например параклисите са достъпни само откъм литийния 
притвор, който е отделен от наоса и това ги изолира като напълно отделни църкви. Същото е положението и 
в Иверския католикон, а функционалното им предназначение явно е свързано с едновременното извършване 
на богослужение в католикона и параклисите, които имат отделни входове и дават възможност за изпълнение 
на три литургии. От тази гледна точка трябва да се има предвид и че разполагането на параклисите в запад-
ната част на католикона, както е в цитираните случаи, е по-функционално решение от присъединяването им 
към най-източната част, където свързването им с олтара пречи за изпълнението на едновременни служби3819.

Но явно нито една от тези цели не е била основна причина за появата на страничните параклиси в рилския 
католикон. Докато при преустройството на Хрельовата църква в края на ХVІІІ в. е бил използван моделът, 
заложен в Лаврата, новият рилски католикон не отговаря на същия принцип и на практика не следва в това 
отношение по-старата си главна църква. Параклисите тук са органично свързвани с тялото на католикона и са 
напълно достъпни откъм него, без да са отделени със стени. Фактът, че и пространствата в самия католикон 
не са разделени с прегради, вече показва причината параклисите да са присъединени точно към средата му, 
защото именно оттам богослужението, извършвано във всички пространства на наоса – Певница, Полунощница 
и Повечерие, става достъпно и за миряните, които се намират в параклисите. Така се приближаваме и до 
основното им предназначение. Ключ за него дава описанието на манастира от Янко х. Агапиев (1864), който 
разказва, че в параклисите са стояли жените по време на богослужение, като са гледали към наоса, където 
се е извършвала службата3820. С други думи, реалната функция на параклисите е била да изпълняват ролята 
на „женско отделение“. Макар и да не е обичайна за манастирски център, тази цел напълно съответства на 
общественото предназначение на рилския католикон и отразява духа на времето и желанието на монасите 
да направят службите достъпни за всички миряни3821. Извън тази социално-богослужебна употреба на па-
раклисите, те са смятани, както е традиционно и за отделни църкви, със собствени олтари. За това говорят 
съвсем елементарни факти, каквито са отделното им освещаване от самия католикон3822 и липсата на имената 
на дарителите от параклисите в поменика от олтара на главната църква. 

Но всичко това не изчерпва функционалния смисъл на параклисите в рилския католикон. В тях са се из-
вършвали и всякакви допълнителни ритуали като литании, възпоменателни служби и треби. По този начин 
е бил задоволен стремежът на манастирското братство да концентрира богослужението на едно място – в 
новия католикон, където да се съберат не само всички миряни, но заедно с тях и колкото се може по-голяма 
част от ритуалите, извършвани преди неговата поява в различни църкви в манастира3823. Доколкото са запа-
зени сведения за богослужебната функция на параклисите по времето на създаването на църквата, южният 
параклис – „Св. Йоан Рилски“, е бил свързан с изпълнението на възпоменателни служби. Съдейки по пос-
вещаването на параклиса на основателя на манастира, то тези служби трябва да са били посветени най-вече 
на възпоменания за самия патрон. Известно е например, че всеки вторник и четвъртък в църквата му е четен 
параклис след часовете, без това да е влияело върху всенощните бдения, отслужвани в църквата при гроба 
на светеца на трите му основни празника3824. Няма как да се приеме, че това е традиция, възприета още след 
пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски в 1469 г.3825, защото тогава старият католикон не е имал странич-
ни параклиси. Затова тук не е могъл да бъде спазен обичаят при посвещаване на подобни параклиси в тях 
да се поставят и мощите на патрона3826. Така мощите на рилския светец3827 са разположени вдясно (от юг) на 

3817 Чифлянов, Б. Литургика, 62.
3818 Babić, G. Les chapelles, 52.
3819 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 202; отд. ІІ, 182.
3820 Методиева, Л. Агапий Рылский, 249.
3821 Неофит Рылец. Описание, 48–49.
3822 Параклисът „Св. Йоан Рилски“ е осветен между октомври 1839 и ноември 1840 г. от самоковския владика Йеремия, за което са му платени 
1417 гроша и 20 пари. Вж. Манастирска кондика, л. 25, с. 53. Данни за другия параклис не са известни.
3823 Неофит Рылец. Описание, 118–119.
3824 Пак там, бел. на с. 38, 84.
3825 Както мисли Иванов, Й. Св. Иван, 49–50.
3826 За тази традиция подробно у Babić, G. Les chapelles, 47–49.
3827 За тях вж. Климент Рилец. Мощите на св. Ивана Рилски, 26–30; Гергова, И. Ковчегът с мощите, 60–72, с литература. В ковчега с мощите се 
е съхранявал и препис на договора със светогорския манастир „Св. Пантелеймон“, направен през октомври 1840 г. ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1609.
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царските двери пред централния иконостас на католикона3828. Изглежда, това място е било предварително 
приготвено за тях3829, а те са положени там още през 1469 г., когато са върнати от Търново3830 в манастира. 
Няма данни, а и не са известни причини то да е променено през следващите векове, защото старата Хрельова 
църква придобива странични параклиси едва в края на ХVІІІ в., като не се знае нищо за статута им и тяхното 
посвещаване. Доколкото е известно, мощите са били местени единствено след събарянето на Хрельовата 
църква през 1834 г. и по време на строежа на новия католикон, когато според местно предание, засвидетел-
ствано от Климент Рилец, те са пренесени в северното крило на манастира, като се пазели на долния етаж3831. 
Това помещение било ново и влажно и затова, когато връщали мощите в църквата, те били преоблечени. 
Тогава се е разбрало и че липсва дясната ръка на светеца3832. След връщането им в църквата мощите на св. 
Йоан Рилски са положени пак пред иконостаса, където през 1845 г. ги вижда и В. Григорович3833. Параклисът 
пък, посветен на светеца, остава действащ до 1943 г., когато, съобразявайки се с волята на цар Борис III, там 
е разположен неговият гроб3834. 

Другият параклис, разположен от север на католикона, в близкото минало се е използвал за задоволяване 
на требните нужди3835. Там са се извършвали служби като панихиди, опела и др., които са имали действен 
смисъл, т.е. не са били предназначени за възпоменание на някоя изтъкната манастирска личност или на па-
трона, а са били свързани с погребалните ритуали на съвременните членове на църквата – монаси и миряни. 
Може само да се предполага, че подобна е била функцията на параклиса и при създаването на църквата в 
средата на ХIХ в., а в подкрепа на това идва и подчертано есхатологичната тематика на стенописите в се-
верната част на нартиката, която е свързана с параклиса. Но ако се приеме, че двата параклиса са имали така 
описаните предназначения, то техните функции би трябвало да са се обединявали около една по-специфична 
точка – фунерарния характер на службите, извършвани в тях3836. Тогава основните разлики в ритуалното им 
предназначение ще трябва да са се заключавали преди всичко в едно своеобразно съотнасяне на фунерар-
ните функции със съвремието и обичайните поменални обреди в параклиса „Св. Никола“ и с историята и 
възпоменанието на патрона в параклиса „Св. Йоан Рилски“. 

Наистина подобни функции биха съответствали и на установения още от византийско време принцип на 
съотнасяне между църквата и параклиса към нея. Този принцип важи както за стенописната програма, така 
и за богослужебните ритуали, извършвани в тази част от църквата, към която са присъединени параклисите, 
и се заключава в това, че от времето, когато в средата на църквата започва постоянно да се разполага Хрис-
тологичен цикъл, в параклиса има житие на светеца3837. Характерът на този Христологичен цикъл донякъде 
е предвещавал и характера на стенописната програма в параклисите. В рилския католикон разполагането на 
Страстния цикъл в средата на храма и поставянето на акцента в програмата върху изкупителната жертва и 
есхатологичната тема за застъпничеството в деня на Второто пришествие биха могли да се свържат с фу-
нерарния характер на страничните параклиси. Връзката с есхатологията тук би могла да се подчертава и от 

3828 При другото пренасяне на мощи, за което заслуга има Мара Бранкович – това на св. Лука в Митрополитската църква в Смедерево през 1453 г.,  
мощите пак са положени на същото място от дясно на царските двери. Вж. Спремић, М. Деспот Ђурађ Бранковић, 387. И в двата случая Мара 
подарява и покров за мощите. За смедеревския вж. Суботић, Г. Пећки патриjарх и охридски архиепископ Никодим. – ЗРВИ, 21 (1982), 214, нап. 9.
3829 Стара българска литература, т. ІV, 391.
3830 За предполагаемите места, където са били поставени мощите в Търново, вж. Нестор. За празниците, 4; Овчаров, Т. Българските манастири, 
49–51; Вачев, Х. Къде са били мощите, 699–703, Гергова, И. Ковчегът с мощите, 63–64; Тютюнджиев, И. Търновската митрополия през ХV–ХІХ 
век. В. Търново, 2007, 146–147, с цитираната литература за различните мнения.
3831 Не се уточнява къде точно.
3832 Именно след това, през 1836 г., монасите пишат писмо до братя Мустакови, да търсят ръката на св. Йоан Рилски в Русия. Иванов, Й. Св. 
Иван, 57–58; Климент Рилец. Мощите, 27–28. По същото време, на 19 януари 1836 г., манастирските стареи пращат писмо и на Неофит Рилски в 
Габрово, в което казват, че не може да се даде обяснение за липсата на дясната ръка от мощите. Вж. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647. Причините 
за нейната липса, времето на изчезването и вероятното ѝ местонахождение, са коментирани многократно в литературата, без да могат да бъдат 
доказани. По тези въпроси, а също и за съдбата на отделни части от мощите вж. Иванов, Й. Св. Иван, 57; Пулос, П. Св. Иван Рилски, 501–508; 
ЦДА, ф. 1281, оп. 3, а.е. 1518; Климент Рилец. Мощите, 27–29; Ковачев, Д. Описание на светите мощи, 20; Варлаам. Свети Иван Рилски, 187; 
Павловић, Л. Култови лица, 24; Арсений, Принос, 61–63; Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 51–52; НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647; Генова, 
Е. Култът към мощите, 33; Гонис, Д. Гръцки жития, 140–141; Качановский, В. Памятники, 114–116; Дилевски, Н. Свети Иванъ Рилски, 6; 
Снегаров, И. Гръцки документи, т. Х, 201; т. ХІV, 90; Гергова, И. Ковчегът с мощите, 60–72.
3833 Григорович, В. Очерк, 128. През 1903–1907 г. пак са били там. Вж. Ковачев, Д. Описание на светите мощи, 14. Интересно е, че при 
посещението в манастира на К. Иречек през 1880 г. в разговор са се шегували с него, че може да бъде поставен в кивота срещу св. Йоановия, за 
да стане мъченик. Иречек, К. Български дневник, т. І, 345, а това означава, че по онова време там, където днес е тронът на Герасим или от другата 
страна на иконостаса, е имало вероятно още някакви мощи!
3834 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 262, л. 54; Бахчовански, T. Светата Рилска обител.
3835 Партений. Богослужебная последования, 3–4.
3836 За това подробно у Athanassiades, G. Cemetery Chapels on Mount Athos. Thessaloniki, 1998.
3837 Babić, G. Les chapelles, 84.
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полунощната служба, която е в основата на богослужебното пространство на Полунощницата, защото на нея 
се споменават умрелите3838. Освен това в средата на храма се е извършвала и една важна процесия, свързана 
с възпоменателните ритуали. Това е литията за умрелите ктитори и манастирски братя3839. Разглеждана в та-
къв контекст, стенописната програма в средата на рилския храм би могла да се смята за идеалния контекст, 
за точния увод, след който ще се появят страничните параклиси. Но всичко това всъщност се отнася към 
съвсем друго време и друг тип църкви. Един такъв характерен пример е разполагането на Страстния цикъл 
в крипта към католикона на църквата „Св. Лука“ във Фокида, която е служила за съхранение на мощите на 
изтъкнатите членове на манастирското братство3840. Нищо подобно не се среща в рилската църква. Въпреки 
това интересно би било да се погледне дали има подобни на рилския примери в други паметници. Ако се 
потърсят такива най-вече сред атонските католикони, ще се види, че отново в Лаврата се среща подобно 
посвещаване на страничните параклиси, както и сходно предназначение. Параклисите там са посветени на 
св. Никола – от юг, и на манастирския патрон св. Атанасий Атонски – от север, като имат подобни функции 
на тези в Рилския манастир. Тези функции са преди всичко литургични, а спецификата на тяхното предназ-
начение се заключава във фунерарния характер на службите, извършвани най-вече в събота сутрин – деня, 
в който се възпоменават мъртвите. В рилския католикон подобна функция би могла да бъде подкрепена и от 
посвещаването на двата параклиса. Появата на св. Йоан Рилски ще изглежда ясна, като патрон на манастира, 
а посвещаването на другия параклис на св. Никола би могла да се дължи на неговата значимост като застъп-
ник пред Христос в деня на Страшния съд3841. Но и на това тълкуване противоречат няколко важни детайла. 
Първо, параклисите в Лаврата всъщност не могат да бъдат такъв красноречив модел, защото не са продукт на 
едновременен замисъл, тъй като са строени по различно време3842. Освен това от сведенията на Неофит Рил-
ски е известно, че в костницата на Рилския манастир, където са положени „главите на манастирските братя 
и на мирски лица“, всеки петък се е правил общ парастас за ктиторите и приложниците на манастира и за 
всички православни и манастирски братя, а в събота се е служила литургия3843. Това означава, че предполага-
емият фунерарен характер на параклисите най-малкото е бил поделен като функция между тях и костницата. 
Тук трябва да се има предвид и че посвещаването на двата параклиса именно на тези светци не може да бъде 
разглеждано поотделно. Така, докато св. Йоан Рилски наистина е логичен избор като патрон на манастира, 
то вече свързването му с „великия чудотворец и архиерей“ св. Никола би имало не само нужда от по-добро 
обяснение, но ще даде и ключа за общото предназначение на параклисите.

Първата и основна функция на рилския светец е неговата застъпническа роля пред Христос. Тя е засви-
детелствана в огромно количество произведения на изкуството, извори и литература, но по важното е, че тя 
3838 Вениамин. Новая Скрижаль, 123.
3839 Никольский, К. Пособие, 770.
3840 Sotiriou, G. Peintures murales byzantines du ХI–e siècle dans le crypte de Saint-Luc. – In: III-e Congrès international des Études byzantines. Athenes, 
1930 (1932), 389–400.
3841 Поповић, Б. Програм живописа, 244.
3842 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. І, 203, 207.
3843 Неофит Рылец. Описание, 89.

661. Дейсис със св. Йоан Кръстител и св. Йоан Рилски. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
662. Дейсис със св. Никола и Богородица. Параклис „Св. Никола“.  Димитър Христов и Зафир. 1841
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е свързана директно и с новия католикон в едно от словата на х. Агапий, предназначено за поклонниците, 
което е четено след празничната литургия в църквата. В него рилският монах призовава светеца да погледне 
на своите единородни чада, дошли в неговия манастир, за да се поклонят и целунат пречистата му ръка и го 
моли да припадне пред престола Божий заради тях, заедно с Богородица, на която е посветен храмът3844. Този 
цитат е красноречив за апотропейната и покровителската функция на светеца, които са най-важните негови 
качества в очите на поклонниците. Затова не е случайно, че илюстрация на застъпническата му функция се 
намира в олтара на параклиса, където св. Йоан Рилски и св. Йоан Кръстител са изобразени в Дейсис пред 
трона на Богородица. Именно в това си качество той намира много подходящ паралел със св. Никола, който 
пък е смятан за „общ защитник“ и застъпник на целия свят, дори с ранга на „втори спасител“3845. Това също 
е отразено в олтарната програма на едноименния му параклис, където е изобразена подобна дейсисна ком-
позиция, но този път с участието на св. Никола и Богородица, застанали пред престола на Христос. Тук е 
ясно различима градацията в значимостта на светците, чието последователно застъпничество достига през 
Богородица до Христос. Никъде във всичко това не става въпрос само за смърт, а преди всичко за живот, и 
така всъщност свързването на двамата светци се превръща в израз на идеята за техните предохранителни 
и защитни функции, нещо, характерно изобщо за функцията на светците3846. Единствено по тази линия на 
спасение и защита на молителите те си съответстват изцяло, като спецификата при Йоан Рилски е в неговото 
значение на лечител, изцелител и пазител на здравето, както показва например първият публикуван българ-
ски лечебник, отпечатан в Букурещ през 1845 г., който е посветен на него и е наречен „Канон молебний“3847. 
Спецификата на св. Никола пък е неговата популярност като общ помощник на невинните3848, спасяващ от 
смърт тези, които са го славили, защитник на целия човешки род, но и на отделния индивид в неволя. 

Свързването на двамата светци в общо почитание чрез параклисите в новия рилски католикон изглежда 
има много по-стара традиция, засвидетелствана отначало в някои изображения. Най-ранният запазен при-
мер е обковата на Крупнишкото евангелие (1577), където на лицевата страна св. Йоан Рилски и св. Никола 
са разположени като пандани между други светци3849. Докато този пример има само изобразителен характер, 
възможно е параклисите в старата Хрельова църква също да са били посветени на тях, така както и новата 

3844 Методиева, Л. Агапий Рылский, 139.
3845 Мирковић, Л. Хеортологиjа, 82.
3846 Бакалова, Е. Реликвите като фактор за структурирането на култовото пространство. – МИФ, 6, 2000, 29–35; Бакалова, Е. Реликвии у 
истоков культа святых. – Във: Восточнохристиянские реликвии. Москва, 2003, 19–44.
3847 Манолова-Николова, Н. Православната църква, 176.
3848 Радовановић, J. Неколико ретко приказиваних чуда св. Николе. – ЗЛУ, 13 (1977), 216–217.
3849 Миятев, К. Съкровищницата, 327–328, обр. 255; Сантова, М. Обковата, 42.

663. Кивот с мощите на св. Йоан Рилски 664. Гроб на цар Борис ІІІ. Параклис „Св. Йоан Рилски“ в рилския католикон



521

църква възприема директно посвещението си на „Рождество Богородично“ от старата. Това ще значи вече, че 
по-високото ниво на общото им почитание ще трябва да се ситуира най-късно към края на ХVІІІ в. Подобно 
предположение се подкрепя от нарастването през ХІХ в. на примерите, в които двамата светци са изобразени 
заедно. Те се появяват в една щампа от ХІХ в., разположени под образа на Богородица Троеручица3850. Сре-
щат се и в една икона от ХІХ в., намираща се днес в криптата, където пак под Богородица са изобразени от-
ново двамата светци, заедно с Теодор Тирон3851. Известен е и един по-особен пример от два свещника, които 
осъществяват помежду си показателна комбинация. В първия е изобразен св. Йоан Рилски като монах, образ, 
взет директно от някоя щампа, а на втория е поместен Дейсис със св. Никола, подобен на олтарната компо-
зиция от параклиса. Не е известен произходът на тези свещници, защото днес те са в музея на манастира, но 
е много вероятно да са били предназначени за католикона. 

1. Стенописна програма на параклиса „Св. Йоан Рилски“
(гр. схема Х)

1.1. Обща характеристика

В малкото олтарно пространство на параклиса е развита стенописна програма, 
която до голяма степен е съкратен вариант на тази от олтара на католикона. По 
същия начин тя е поделена на старозаветни и новозаветни теми, поместени по йе-
рархия, започвайки от най-високата част на олтара. Но в това разпределение има и 
някои особености. В арката над абсидата е изобразен Бог Отец, от двете страни на 
когото са разположени Жертвата на Авраам и Жертвата на Каин и Авел (гр. схема 
Х, 131–133). Чрез тези старозаветни прообрази е представена евхаристийната те-
матика, чиито новозаветни варианти като Тайната вечеря или Причастие на апос-
толите липсват тук. Явно във връзка с подчертаването на застъпническата функция 
на св. Йоан Рилски те са отстъпили място на дейсисна композиция, включваща 
рилския светец и св. Йоан Кръстител пред трона на Богородица. Тази сцена е раз-
положена на стената под арката със старозаветните сюжети и е последвана отдолу 
от Благовещение, за което не е имало място пред иконостаса (гр. схема Х, 144, 
146). В абсидната ниша са поместени Богородица Ширшая небес заедно със съ-
кратения вариант на службата на архиереите, включващ само св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст (гр. 
схема Х, 152–154). В нишата на протезиса е изобразен Дейсис отново във връзка с функцията на параклиса 
(гр. схема Х, 149–151). 

В центъра на купола в наоса е разположен мащабният допоясен лик на св. Йоан Рилски, държащ разтво-
рен свитък в ръка, на който е изписан традиционният за него текст: „Прйčδč‘ςå ]а¡δа ïосл¹’ша‘čςå мåнå’ сςра‘õъ 
ãP¡δню на¹]¹’ ва‘съ“, отговарящ на Давидовите псалми 33:12 (гр. схема Х, 1). Този текст присъства и в молит-
вата на службата към житието на Йоан, като е свързан с обещание за закрила над християните3852, а в общ 
апотропеен контекст е използван и като мото на филма „Легион“, което едва ли касае някого. В барабана на 
купола са разположени фигурите на общо двадесет и шест преподобни, а тази програма се попълва по стени-
те на параклиса от образите на още много пустиннослужители и аскети, намерили място тук в съответствие 
с ранга на св. Йоан Рилски. Житията на светеца дават сведения и за неговия дългогодишен престой на една 
скала, която през ХІХ в. дори е била специално отбелязана с кръст за ориентиране на поклонниците. Заради 
този си подвиг, св. Йоан Рилски е бил нееднократно сравняван със стълпниците, както се вижда например 
в описанието на манастира от Янко х. Агапиев (1864), който го оприличава на св. Симеон стълпник3853. По-
добни контаминации са типични в изворите за светеца и закономерно са отразени в стенописната програма 
3850 Радкова, Р. Към историята, 13–14; Енев, М. Рилският, 473, обр. 457. Според хипотезата на И. Гергова тази щампа е правена за главната църк-
ва на манастира и отразява както посвещенията на страничните параклиси, така и братството на манастира с Хилендар, тъй като е изобразена 
реплика на Хилендарската Троеручица. Гергова, И. Рилският манастир и Хилендар, 473.
3851 Иконата е с инв. № 1111, дело на неизвестен зограф. 
3852 Методиева, Л. Агапий Рылский, 139.
3853 Пак там, 243.
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на неговия параклис чрез образите на някои от популярните стълпници, разположени в най-долната зона на 
наоса. Цялото останало пространство е заето от обширен житиен цикъл на св. Йоан Рилски, развиващ се по 
северната, южната и западната стена и по арката от север.

1.2. Житийният цикъл на св. Йоан Рилски и връзката му с ритуала
(гр. схема Х, 71–93)

На светец със значението на Йоан Рилски съвсем естествено е посветен параклис в главната църква на 
основания от него манастир. Също толкова закономерно е и илюстрирането на неговия житиен цикъл там. 
Подобни примери изпълват цялата средновековна история и могат да се смятат за напълно типични. Но 
появата на този стенописен цикъл по подобие на доста по-стари примери3854, изглежда, е свързано и с възпо-
менателната служба за светеца патрон, изпълнявана в параклиса. Левкийският епископ Партений представя 
тази служба в обобщен вид, основавайки се на извори, най-късният от които датира от 1809 г.3855 Тя съдържа 
текст, който действително обвързва службата и стенописния цикъл на светеца. Това е споменаването на обща 
формула, представяща цялото житие на свети Йоан Рилски на литията, като в текста се казва, че на всички 
се е явило неговото „богоприятно“ житие, разкриващо „благочестието и чудотворната му сила“3856. Впрочем 
този абзац има по-дълбок смисъл и дава възможност службата и изобразителният цикъл да бъдат свързани 
вече и чрез процесията, извършвана на литията, или, с други думи, позволява да се види как в този случай е 
постигната връзка между движението в храма и появата на изобразителния цикъл в параклиса.

Историческите извори свидетелстват, че подобен тип церемония, посветена на паметта на основателите 
на църква или манастир, традиционно се е извършвала в петък вечер и в събота сутрин, когато са се въз-
поменавали мъртвите. Такъв е например още константинополският ритуал, при който в петък вечер се е 
извършвала възпоменателна церемония, която започвала от двореца с изнасянето на иконата на Богородица 
Одигитрия и занасянето ѝ в едноименната църква. След това се е извършвала полунощната служба в чест на 
основателите на манастира, а в нейния край се е отивало в параклиса, където се е пял трисагионът и молит-
ви за опрощение на греховете. В събота сутринта се е изпълнявала възпоменателна литургия, а накрая се е 
раздавало коливо, вино и просфора3857. Тук е важно да се каже, че типиконът е задължавал тази служба да се 
извършва и в деня на смъртта на основателя на манастира, а мястото на възпоменателните параклиси, където 
е изпълнявана, не е било конкретно определено и не е влияело върху смисъла на ритуала. Това е можело да 
стане в параклис, присъединен отстрани на църквата, като пример за това може да служи манастирът Панто-
кратор в Константинопол, но е можело да бъде и в крипта, което е по-разпространеният вариант. По подобен 
начин изглежда тази служба и в типика на Хилендарския манастир, според който редовната панихида се е 
извършвала в главната църква, а посветената на мъртвите основатели – в отделен параклис, както е на целия 
Атон и в Константинопол3858.

Сведенията, които са запазени, за извършването на такъв ритуал в рилската църква показват, че поне в 
следването на светогорския обичай не е настъпила съществена промяна. Докато ежеседмичната възпомена-
телна служба в петък и събота е изпълнявана в костницата на манастира3859, то литията в памет на св. Йоан 
Рилски се е извършвала в католикона, поне на трите му празника3860, а специално за деня на неговото Успение 
се знае, че след полунощната служба3861 тя е завършвала в южния параклис3862. С края на тази процесия може 
да се свърже и илюстрирането на житието на свети Йоан Рилски в параклиса, за което според службата бук-
вално се казва, че се „е явило на всички“3863. Вероятно най-късно при полагането на гроба на цар Борис ІІІ в 
параклиса през 1943 г. е сложен край на изпълнението на ритуала в този му вид.

3854 Babić, G. Les chapelles, 84.
3855 Партений. Богослужебная последования, 1956, 2–3.
3856 Пак там, 87.
3857 Никольский, К. Пособие, 544–550, 553–559.
3858 Babić, G. Les chapelles, 48–49.
3859 Неофит Рылец. Описание, 89.
3860 Вж. подробности пак там, бел. на с. 38, 57, 62, 118–123.
3861 Чифлянов, Б. Литургика, 349, където се указва за времето на извършване на такива процесии.
3862 Неофит Рылец. Описание, 83, 98, 121–122.
3863 Партений. Богослужебная последования, 87.
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1.3. История, състав и иконографски модели за житийния цикъл

Изобразителният цикъл, илюстриращ живота на св. Йоан Рилски, не се основава на едно-единствено 
конкретно житие с древен произход и не навлиза в стенописите в състава, в който се появява в рилската 
църква3864. Повечето автори, изследвали стенописния цикъл, смятат, че в основата му са „Народното“ житие 
и това на Г. Скилица3865, а след ХV в. няма нови данни за живота на светеца и макар че се пишат компилатив-
ни жития, те не представляват интерес за изобразителния цикъл3866. Това едва ли е така, тъй като през 1769 г.  
хилендарският проигумен Даниил пише оригинален вариант на служба на Йоан Рилски3867, а около 1825 г. 
Христаки Павлович, възпитаник на риломанастирското училище, съставя житие на светеца в чест на своя 
духовен баща, манастирския скевофилакс Йосиф от Дупница, който е и ктитор на стенописите от църквата 
при гроба на светеца. Самото житие остава в ръкопис и е свободен преразказ на останалите, но има някои 
допълнения, които се вместват в изобразителния цикъл. Включено е например оплакването на малкия Лука 
от баща му, което не е посочено конкретно в другите жития3868.

Запазените стенописни паметници не дават възможност да се изясни произходът на цикъла по житието на 
св. Йоан Рилски или времето на неговото създаване3869. Вероятно началните житийни изображения на свете-
ца датират още от ХІ–ХІІ в., но те едва ли са свързани с основаването на манастира в Рилската планина. Мно-
го по-логично е те да са били изписани в църквата на манастира в Средец, възникнала след пренасянето на 
мощите. Според сведенията на А. Иширков тази църква е съществувала до ХІХ в. и по спомени е била много 
висока, а стените – изписани с фрески3870. Дори тази информация да е напълно вярна, едва ли стенописите са 
датирали точно от основаването на църквата, но може да се допусне, че тя е била изписана по някое време, 
докато в нея са пребивавали мощите. Следващата църква, където по презумпция би трябвало да е имало жи-
тиен цикъл, е тази на Трапезица, съградена от Йоан І Асен през 1195 г. по случай пренасянето на мощите в 
Търново3871. С незапазените изображения в тази църква се предполага, че е свързана и една руска миниатюра 
от втората половина на ХVІ в., представяща Пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски в Търново3872. 

Смята се, че най-ранният запазен цикъл, известен днес, е този от параклиса на Хрельовата кула3873, чи-
ито стенописи обичайно се датират от 1334–1335 г.3874 Съотнасянето на житийния цикъл към тези години 

3864 За изобразителния цикъл на светеца вж. преди всичко Матакиева, Т. Житие, 8–21. По-ново проучване у Гергова, И. Култове, 290–298.
3865 За тези автори вж. Матакиева, Т. Житие, 9, бел. 1.
3866 Матакиева, Т. Българският, 197.
3867 Хилендарски кодекс № 798; Вж. Матеич, М. Икономическото, 105.
3868 Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи от Рилския манастир, 118–119.
3869 Безсмислено е твърдението, че това става веднага след смъртта на светеца. Вж. Прашков, Л. Един стенописен цикъл, 429–443.
3870 Иширков, А. Град София през ХVІІ в., 27. Църквата е съществувала до Освобождението, когато е срината, но е била склад на някакъв евреин.
3871 За нея вж. Иванова, В. Стари църкви, 476; Матакиева, Т. Житие, 14.
3872 Наличието на това изображение е съобщено на симпозиума Търновска книжовна школа през 1978 г. от О. Подобедова, която не е публикувала 
доклада. За миниатюрата и нейната връзка с търновската църква вж: Матакиева, Т. Иван Рилски и търновските, 13–14.
3873 Матакиева, Т. Житие, 11–12.
3874 Коцева, Е. Надписи към стенописите, 19; Прашков, Л. Хрельовата кула, 31; Бакалова, Е. Към интерпретацията, 146–153.

665. Общ поглед към параклиса „Св. Йоан Рилски“ откъм наоса 666. Фасада на параклиса „Св. Йоан Рилски“



524

667. Св. Йоан Рилски. Стенопис от купола на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
668. Св. Андрей Пирски. Югозападен пандантив на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
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669. Преподобни светци. Стенопис от барабана на купола на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
670. Убрус. Стенопис от параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
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671. Преподобни светци. Южна стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
672. Преподобни светци. Южна стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840 (след реставрация)
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обаче изглежда невъзможно най-малкото заради характера на подбраните „исторически“ епизоди, свързани 
само със срещата между Йоан Рилски и цар Петър. Независимо от различните аспекти на тяхното досегаш-
но тълкуване3875, политическият подтекст на тези сцени е несъмнен3876. Затова е необходимо при бъдещото 
проучване на този паметник да се има предвид и политическата ангажираност на Хрельо, която подсказва 
противопоставяне на възобновения от него рилски култ към Йоан Рилски на официалния търновски, рес-
пективно български, култ към светеца. Това би трябвало автоматично да изключи възможността точно тези 
епизоди от житието на Йоан Рилски да са поръчани от сръбския феодал. Те или са по-късни, което отпраща 
към мненията за датиране на стенописите в третата четвърт на ХІV в.3877, или по-точно в 1350–1360 г.3878, или 
все пак датират от времето на Хрельо, но тогава няма да са илюстрации към житието на св. Йоан Рилски. 
Трудно е обаче да са изобразени и посочените от Д. Пиге псалми3879, както доказва Е. Бакалова3880, и следова-
телно ще става въпрос за трети вид сцени, които да отговарят на цялостната програма на параклиса, неговото 
посвещаване, исихастките идеи и политико-религиозната нагласа на Хрельо. „Намирането“ на такива сцени 
е невъзможно при сегашното състояние на стенописите, поради което трябва да се приеме версията, че по 
някое време след смъртта на Хрельо в параклиса е изобразено житието на рилския светец. Все пак кулата е 
посветена и на него, освен на Богородица Осеновица. Още повече че не е известно средновековното посве-

3875 Прашков, Л. Хрельовата кула, 50–53; Матакиева, Т. Българският, 205, 209; Бакалова, Е. Към интерпретацията, 152–153.
3876 Матакиева, Т. Иван Рилски и търновските, 14; Матакиева, Т. Житие, 11–12.
3877 Мавродинова, Л. Стенната живопис в България до края на ХІV в. С., 1995, 69.
3878 Царевская, Т. Об истоках стиля икон из церкви Св. Варвары во Пскове. – В: Тезисы докладов международной научной конференции 23–26 
сентября 2003 года. Москва, Псков. Художественная жизнь Пскова и исскуство поздневизантийской Эпохи. Москва, 2003, 57–58.
3879 Panayotova-Piguet, D. La chapelle dans la Tour de Khrelju au monastère de Rila. – Byzantion, 49, 1979, 363–384. С нейната теза е съгласен и До-
брев, И. Свети Иван, 479–481. Неговите „допълнителни“ доводи срещу тезата за изобразяването на сцени от житието на Йоан Рилски в кулата 
са напълно дилетантски, а и некоректни, тъй като авторът споменава за наличието на сигнатура „ДВД“ в една от сцените, което веднага би се 
тълкувало като „Давид“, докато всъщност единствената буква, която може да се разчете е „Д“.
3880 Бакалова, Е. Към интерпретацията, 146–153.

673. Стенописи от западната стена в параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
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щение на параклиса на най-горния ѝ етаж, тъй като името „Преображение Христово“ датира от по-късно вре-
ме и е обичайно за параклиси, намиращи се на последния етаж на кули, както се знае например от атонските 
паметници. Но тази версия зависи и от решаването на още един проблем. А той е, че за появата на такива 
илюстрации по житието на Йоан Рилски неизбежно е бил необходим литературен източник, който обичайно 
предхожда изобразителния вариант. Но за „Народното“ житие, което се смята за първия източник, разказващ 
историята за Йоан Рилски и цар Петър3881, не само не може да бъде доказано, че е съществувало преди или 
по времето на Хрельо, но и се смята напоследък, че е по-късно3882. Така най-ранният извор, в който се намира 
разказът за срещата на Йоан Рилски с цар Петър3883, ще стане житието на Патриарх Евтимий3884, а това отново 
би могло да датира стенописите най-рано във втората половина на ХІV в. 

Би трябвало да се предполага наличието на житиен цикъл и в старата Хрельова църква, датиращ след 
построяването ѝ през 1342 г. Въпреки че той не е запазен, съществуването му е задължително3885, а разглеж-
дан на фона на всичко, което се каза за датирането на стенописите в параклиса, този цикъл вече може да 
се окаже по-ранен от тях. Тогава той не само ще трябва да е имал по-разширен състав, но може би е бил и 
моделът, от който са извлечени трите сцени в параклиса. След тях вече не са познати други житийни цикли 
чак до ХVIII в.3886, а този факт изглежда парадоксален на фона на популярността на светец с толкова богата 
богослужебна прослава. По хронология първият паметник, където е илюстриран житиен цикъл на светеца 
от това време, е в параклиса „Св. Йоан Рилски“ (1757) в Хилендарския манастир, където са включени 6 сце-
ни3887. Следва иконата от 1786 г. от църквата „Св. Димитър“ в с. Панчарево3888 и две почти идентични икони 
от Рилския манастир и Софийския археологически музей3889, които трябва да се датират не от ХVІІ–ХVІІІ в.,  
а от средата на ХVІІІ в., както предлага И. Гергова3890. Смята се, че те показват наличието на по-ранни приме-
ри за илюстриране на житието3891, които според В. Иванова трябва да са търновски и да датират от ХІІІ в.3892  
Но всъщност посочените дотук примери представят наличието на две различни иконографски линии на 
развитие на житийния цикъл на светеца, датиращи от ХVІІІ в. Едната е в границите на манастира и ареала 
под негово влияние, а втората е на Света гора, където хилендарският пример засега остава напълно самотен. 
Към рилската линия трябва да се прибави и иконографският вариант за житийния цикъл на светеца, развит в 
двете най-стари риломанастирски щампи, печатани във Виена (1791) и в Москва (1792)3893.

Така изобразяването на житието на Йоан Рилски посреща ХІХ в. с наличието на достатъчно разноо-
бразни иконографски модели, идващи от различни географски зони. Първите паметници от това време са 
икони. Житийният цикъл е илюстриран в една икона за църквата „Св. Троица“ в Габрово от 1820 г.3894, а 

3881 Прашков, Л. Хрельовата кула, 51; Матакиева, Т. Житие, 13.
3882 Това е най-спорно датираното житие на Йоан Рилски. Според Скилица преди неговото житие няма нищо друго писано за светеца. Вж. Нестор. 
Поглед върху скилицовото житие, 8, но въпреки това се смята, че той е използвал „Безименното“ житие на светеца, за което се предполага, че е 
възникнало в Рилския манастир. Гошев, И. Трите, 6, Райков, Б., Хр. Кодов, Б. Христова. Славянски ръкописи, 101. В друго мнение се приема, че 
то датира от началото на ХІІ в., предхожда това на Скилица и е писано в Средец. Вж. Иванова, К. Най-старото житие, 38–41. Смята се даже, че 
то е писано от автор, принадлежащ към средите на образованите монаси. Вж. Спасова, М. Народно ли е, 72–73; Лепахин, В. „Народное“ житие, 
46. За това житие вж. още Павловић, Л. Култови лица, 23; Попгеоргиев, М. Богослужебна, 16; Добрев, И. Каноните, 11; История на българската 
средновековна литература, 411–412 – тук и подробно за него с библиография. И. Добрев обаче смята, че то е продукт на „зрелия“ ХІV в. Вж. 
Добрев, И. Свети Иван, 33, 330–355, с литература. Най-ранният му запазен препис е от ХV в. Вж. Стефанов, П. Св. Йоан Рилски в огледалото на 
неговите жития, 30. Подробно за различните датирания вж. у Томова, Е. Болгарский святой Иоанн Рыльский, 149–150.
3883 Според И. Добрев тази история е легендарна и вторична като характер. Добрев, И. Каноните, 11. Появата ѝ в агиографска творба се смята за 
рефлекс на мотива за връзката между владетел и монах. История на българската средновековна литература, 411, с другите мнения по въпроса.
3884 Дылевский, Н. Рыльский монастыръ, 24; Анчев, А. Рилският, 9; Иванова, К. Патриарх Евтимий и агиографската традиция, 90–99; Кена-
нов, Д. Патриарх Евтимий, 86; Добрев, И. Каноните, 11; История на българската средновековна литература, 524.
3885 Матакиева, Т. Житие, 14; Стара българска литература, т. ІV, 159.
3886 Списък на паметниците, включващи житие на светеца, вж. у Матакиева, Т. Образът на св. Иван Рилски, 111–114.
3887 Матакиева, Т. Житие, 16; Прашков, Л. Стенописите в параклиса „Св. Иван Рилски“, 180–190; Гергова, И. Стенописите в хилендарския 
параклис, 338–352.
3888 За нея Кръстев, К., В. Захариев. Стара българска живопис, 41, анот. 91; Матакиева, Т. Житие, 16–17; Гергова, И. Култове, 293.
3889 Иванова, В. Образи на царъ Петра, 99–115; вж. също Прашков, Л. Един стенописен цикъл, обр. 4–9; Матакиева, Т. Житие, 10, 14–16; Божков, 
А. Българската икона, № 449; Божков, А. Българско изобразително изкуство, 265; Божков, А. Българска историческа живопис, ил. 73; Васили-
ев, А. Български светци, 80; Енев, М. Рилският, 43, обр. 21; Каталог 1000 години българска икона, № 118, 124.
3890 Гергова, И. Култове, 290–292.
3891 Матакиева, Т. Житие, 15.
3892 Иванова, В. Образи на царъ Петра, 114–115.
3893 За тях вж. Гошев, И. Из сбирките, 14–31; Атанасов, П. Начало, 127–129; Томов, Е. Възрожденски щампи, 16; Захариев, В. Първото наше, 
157–159; Матакиева, Т. Житие, 18; Радкова, Р. Към историята, 11–16; Планинска, Б. Щампарницата, 43–47; Киряков, Б. За щампарството в 
Рилския манастир, 83–91.
3894 Василиев, А. БВМ, 542–543 – там и ктиторския надпис; Петров, Ц. Икони от тревненски зографи, ил. 43; Темелски, Х. Йеромонах Гавриил 
Рилец, 50–67.
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674. Господ явява в съня на св. Йоан Рилски къде ще живее. Северна 
стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов 
и Коста Вальов. 1840

679. Св. Антоний. Странѝца на прозорец на 
южната стена на параклиса „Св. Йоан Рил-
ски“. Димитър Христов и Коста 
Вальов. 1840

680. Св. Павел. Странѝца на прозорец на юж-
ната стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“. 
Димитър Христов и Коста Вальов. 1840

681. Св. Сава Освещени. Южна стена на па-
раклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Хри-
стов и Коста Вальов. 1840

675. Св. Йоан Рилски раздава своето имане. Северна стена на па-
раклиса „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов 
и Коста Вальов. 1840

676. Медальони с преподобни светци. Арка 
на южната стена на параклиса „Св. Йоан Рил-
ски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840

677. Св. Аврамий и Пафнутий. Странѝца на 
прозорец на южната стена на параклиса „Св. 
Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста 
Вальов. 1840

678. Св. Йоасаф, Варлаам и Пахомий. Се-
верна арка на параклиса „Св. Йоан Рил-
ски“. Димитър Христов и Коста 
Вальов. 1840
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на следващата 1821 г. е изобразен и в икона от 
Цаню Захариев за църквата „Въведение Бо-
городично“ в Чирпан, където са представени 
девет сцени, включително и пренасянето на 
мощите в Търново3895. Следва цикълът, илю-
стриран от Димитър Христов и още един зо-
граф в църквата „Успение на св. Йоан Рилски“ 
(1828–1830)3896, при гроба на светеца в Рилския 
манастир, където днес са запазени само чети-
ри сцени: Получаване на просфора от небето, 
Войниците при Йоан Рилски, Срещата с цар 
Петър и Пренасянето на мощите. Цикълът не-
съмнено е бил по-пълен, тъй като стенописите 
на южната стена не са запазени3897. Извън гра-
ниците на манастира той се появява в средното 
преддверие на църквата в Курило (1830), къде-
то са изобразени четири сцени от историята с 
отрока Лука, следващи иконографията на ран-
ните щампи3898. Йоан Иконописец рисува две 
икони с житийни сцени, веднъж през 1838 г.  
за църквата „Св. Богородица“ в Копривщица 
и веднъж за църквата „Рождество Христово“ в 
Пирот от 1843 г.3899 Втората му икона се появява 
малко след цикъла в южния параклис на глав-
ната църква на манастира (1840)3900, а от това 
време датират една икона с житийни сцени от 
Кръстю Захариев от Килифаревския манастир 
(1843)3901 и една от църквата „Св. Йоан Пред-
теча“ в Казанлък (1846), правена от тревнен-
ските зографи Янко и Витан3902. В началото на 
ХІХ в. пък са гравирани житийните сцени на 
една мощехранителница от манастира, за чий-
то модел се смятат най-старите щампи3903. Не 
се знае откога е датирал съществувалият цикъл 
от Бистрецкия манастир „Св. Йоан Богослов“ 
(Пусти) до Враца, където в постницата извън 
манастира до 1978 г. са личали сцените от жи-

3895 Мурджев, П. Икона на св. Иван Рилски, 5–6. У Василиев, 
А. БВМ, 71–72, обр. 28 и у Божков, А. Българската икона, ил. 
453, иконата е датирана 1834 г. 
3896 За датирането: Гергова, И. Сметководният тефтер, 276.
3897 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 42; Генова, Е. 
Църквата при гроба, 138–139; Матакиева, Т. Житие, 20; Гер-
гова, И. Култове, 172.
3898 Богданов, И. Български твърдини, 52; Пандурски, В. Ку-
риловският манастир, 28–29, ил. 32; Мутафчиев, П. Избрани 
произведения, т. ІІ, 258–263; Кил, М. Изкуство и общество, 
104; Генова, Е. Софийските манастири, 24; Генова, Е. Вто-
рото поколение, 191–192. 
3899 Василиев, А. БВМ, 444–445, обр. 252–253; Василиев, А. 
Социални, ил. 100; Каталог 1000 г. българска икона, 173.
3900 Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 54; Генова, 
Е., Л. Влахова. За някои начални, 42.
3901 Василиев, А. БВМ, 65, обр. 22.
3902 ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 264, л. 13.
3903 Генова, Е. Рилският манастир, 219, 245, с изображение.

682. Св. Йоан Рилски връща даровете на цар Петър. Параклис 
на Хрельовата кула. ХІV в.

683. Цар Петър изпраща пратеници при св. Йоан Рилски. 
Параклис на Хрельовата кула. ХІV в.

684. Срещата на св. Йоан Рилски и цар Петър. Параклис на 
Хрельовата кула. ХІV в.
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тието3904. Вероятно цикъл е имало и в църквата „Св. Йоан Рилски“ в скита Ксилургу (1820), която е правена 
с иждивението на проигумен Софроний. За него погрешно се смята, че е рилски монах3905, докато всъщност 
е проигумен от Иверския манастир, както указва и надписът над входа на църквата3906. Стенописите в този 
храм са били силно повредени, част от тях е покрита с бяла мазилка, а се смята, че са дело на банскалии3907. 

Сред тези примери житийният цикъл на светеца, илюстриран в страничния параклис на главната църква, 
е най-разширеният познат днес изобразителен вариант. Той включва 18 сцени и все още не е публикуван 
изцяло3908. Сцените не са подредени хронологично по стените на параклиса, следвайки събитията от живота 
на светеца, а изглежда, такава логика не е и търсена в случая. Цикълът няма начало, а се развива по всички 
стени, без източната, като единствената тенденция е да се движи от горе надолу, тъй като последните сцени 
са в най-долната част на западната и южната стена. На арката към наоса на католикона, фактически в север-
ната част на параклиса, последователно са изобразени шест сцени. От изток на запад са: Демоните хвърлят 
св. Йоан Рилски от скалата, докато се моли на Господ (13 по хронология3909), Св. Йоан се преселва в рилската 
планина (5), Демоните сочат на бащата на Лука убежището на св. Йоан Рилски (7), Отрокът Лука, ухапан от 

3904 Чавръков, Г. Българските манастири, 43.
3905 Василиев, А. БВМ, 338; Енев, М. Атон, 325.
3906 Успенский, П. Второе путешествiе, 435. Явно същият е ктитор и на преизписването на параклиса към Иверския католикон през 1812 г. заед-
но с поклонник Георги от Казанлък. Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 186.
3907 Ковачев, М. Български ктитори, 83, 166, 174; Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, 217; Нестор. Гръцкото, 5; Енев, М. 
Атон, 325–326.
3908 Отделни сцени са дадени у Мавродинов, Н. Изкуството, 198; Матакиева, Т. Житие, 19–20; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският, 
54; Василиев, А. Български светци, ил. 45–47; Божков, А. Българска историческа живопис, ил. 115–116; Енев, М. Рилският, ил. 27, 28. Подробен 
коментар вж. у Гергова, И. Култове, 290–298.
3909 Тази хронология е изведена, доколкото е възможно, на базата на всички познати жития. 

685. Пренасяне мощите на св. Йоан Рилски в София. Параклис „Св. Йоан Рилски“ в манастира Хилендар. 1757
686. Успение на св. Йоан Рилски. Параклис „Св. Йоан Рилски“ в манастира Хилендар. 1757
687. Св. Йоан Рилски в пещерата. Параклис „Св. Йоан Рилски“ в манастира Хилендар. 1757
688. Св. Йоан Рилски в дъба. Параклис „Св. Йоан Рилски“ в манастира Хилендар. 1757
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змия (8), Погребение на отрока Лука (9), Св. Йоан Рилски, бит от демони, преобразени като разбойници (10) 
(гр. схема Х, 74–79). Над тази арка, на северната стена под купола, са разположени още две сцени – Св. Йоан 
Рилски раздава своето имане (2) и Господ явява в съня на Йоан Рилски къде ще живее (3) (гр. схема Х, 71, 
73). На западната стена под купола са: В св. Йоан Рилски се вселява Господ (вероятно 1) и Св. Йоан Рилски в 
пещерата (6) (гр. схема Х, 80, 82). Под тях на стената са: Св. Йоан Рилски в дъба (11) и Св. Йоан Рилски изце-
лява бесноват (12), а отдолу е Успението на светеца (17) (гр. схема Х, 83–85). На южната стена са изобразени 
Св. Йоан Рилски се подстригва за монах (4) и Св. Йоан Рилски приема просфора от ангела (14) (гр. схема Х, 
86, 90). Под тях са: Пратениците на цар Петър пред св. Йоан Рилски (15) и Срещата на цар Петър и св. Йоан 
Рилски (16) (гр. схема Х, 91–92). По-долу между тях, в люнета на прозореца, е поместено Пренасянето на 
мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир (18) (гр. схема Х, 93). Тук прави впечатление, че 
епизодите с отрока Лука са групирани заедно от север, а така групирани са и сцените, свързани с цар Петър, 
от юг. В повечето от останалите случаи сюжетите изглеждат изобразени по хронологични двойки. Цикълът 
е обширен и много добре балансиран. Личи желание да се представи по-пълно и разнообразно целият живот 
на св. Йоан Рилски, а не да се акцентира на някакъв определен епизод или смисъл, заложен в неговото житие. 
Например разказите за отрока Лука и за срещата с цар Петър са предадени напълно равноправно с по три 
епизода. 

Още Н. Мавродинов споменава, че в параклиса е използвана старата иконография на светеца, но „зогра-
фът е създал сам някои сцени“3910. Според Т. Матакиева тук за пръв път като литературна основа се използва 
житието на светеца, писано от Патриарх Евтимий през ХIV в.3911 За това свидетелствало включването в сте-
нописния цикъл на две нови сцени, които илюстрирали събития, описани само в Евтимиевото житие. Това 
били Изцеляването на бесноватия от рилския светец и св. Йоан, нападнат от разбойници. И. Гергова пък 
изброява пет напълно нови сцени – В св. Йоан се вселява Господ (без конкретна литературна основа), Гос-
под явява в съня на св. Йоан къде ще живее, Св. Йоан раздава имането си, Преселване в рилската планина 
и Св. Йоан се подстригва за монах3912. Според нея редки са сцените: Светецът, бит от разбойници – само в 
хилендарския параклис, и Св. Йоан приема просфора от ангела, която, както ще се види по-надолу, всъщност 
е традиционно илюстрирана в житийния цикъл, защото се отнася до епизода с нахранването на деветимата 
войници на цар Петър с манна небесна, а не, както смята И. Гергова, към епизода, описан от Патриарх Ев-

3910 Мавродинов, Н. Изкуството, 199.
3911 Матакиева, Т. Житие, 20.
3912 Тази сцена е спомената и от Т. Матакиева, но под името „Посвещение на св. Йоан Рилски“, за което авторката смята, че няма литературна 
основа. Вж. Матакиева, Т. Житие, 20. Цитирано и у Генова, Е. Църквата при гроба, 139. И. Гергова напълно резонно отбелязва, че в действител-
ност сцената има литературна основа. Вж. Гергова, И. Култове, 296.

689. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Св. Димитър“ в Панчарево. 1786?
690. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона, съхранявана в НИМ. ХVІІІ в.
691. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона, съхранявана в Крипта, НХГ. ХVІІІ в.
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тимий – „хляб ангелски яде човек“. Гергова посочва също, че основа за този житиен цикъл е главно текстът 
на патриарх Евтимий, създал най-безпогрешното от религиозна гледна точка житие на светеца, а автор на 
концепцията и съставянето на цикъла е Неофит Рилски, най-добрият познавач на житийната литература, 
който избира и отпечатва именно текста на Патриарх Евтимий в своето издание на службите и житието на 
Йоан Рилски през 1836 г.3913.

Тези изводи сякаш изглеждат най-адекватни на това, което се знае за изобразяването на житийния цикъл 
на св. Йоан Рилски. Действително житието от патриарх Евтимий съдържа всички сюжети, намерили място 
в стенописния цикъл от католикона, с изключение на вселяването на Господ в Йоан Рилски3914. Но дори и за 
него може да се намери основа в това житие, тъй като отделни пасажи спокойно могат да се тълкуват като 
база за сцената. Най-подходящ от тях е моментът след смъртта на родителите на Йоан, за когото Евтимий 
казва: „... беше всецяло запленен от божията любов, сякаш един от серафимите, горящ духом към Господа, 
своя Бог, и даваше плод наистина стократен...“3915 Наистина в текста никъде не се споменава за конкретно 
„вселяване“, но ако се настоява много сюжетът да има някаква литературна основа, то този епизод изглежда 
единственият възможен вариант, тъй като сцената трябва да предхожда хронологично останалите събития от 
живота на светеца, както го изисква и нейното име.

Традицията в изобразяването на житийни сцени на св. Йоан Рилски е прекалено дълга преди параклиса, 
за да се стигне до четене на житията от зографите в този случай или до използването на различни жития, 
от които да се комбинират сведения. Ако се съди по използването на модели от Димитър Христов в други 
случаи, то отново иконографският източник, независимо дали е литературен, или изобразителен, трябва да 
е един основен, към който може да са прибавени още един или два епизода. Съставът на сцените също по-

3913 Гергова, И. Култове, 296–297.
3914 Стара българска литература, т. ІV, 135–148.
3915 Пак там, 137.

692. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Св. Троица“, Габрово. 1820
693. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Въведение Богородично“ в Чирпан. Цаню Захариев. 1821
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твърждава необходимостта от някакъв общ житиен източник, който 
да съдържа всички епизоди накуп. Такъв източник трябва да е не 
само авторитетен, какъвто е житието на светеца от Патриарх Евти-
мий, но и актуален, какъвто е изданието на Неофит Рилски от 1836 г.  
– само четири години преди изписването на параклиса. Самият Не-
офит изрично отбелязва, че е събирал материал от всички жития на 
светеца за тази книга, но смятайки, че това на Евтимий е съвършено, 
включва него, сам отказвайки се да състави нова компилативна ре-
дакция3916. Следователно тук най-вече трябва да се търси сборният 
източник, напълно съвременен на изписването, от който биха могли 
да се почерпат изобразените сюжети. Още по-вероятно изглежда пък 
те да са поне „санкционирани“ от Неофит Рилски, а може би дори 
той да е определил избора поне за тези сюжети, които нямат по-ра-
нен иконографски паралел3917. Изглежда, тогава зографите трябва да 
са разполагали преди изписването поне с готов подбор на състава на 
сцените, тъй като разпределянето и в двата параклиса на житията на 
св. Йоан Рилски и св. Никола точно по 18 сцени не може да е случай-
но. Ако това е предизвикано единствено от еднаквите архитектурни 
пространства, като се знае, че параклисът на рилския светец е изо-
бразен първи, това трябва да е „повело“ след себе си същото реше-
ние и за другия параклис. Нищо обаче не дава отговор на въпроса, 
какво ще е „задължило“ Неофит Рилски или зографите да разпреде-
лят цикъла на св. Йоан точно на 18 сцени. Дори не е ясно дали архи-
тектурното пространство е било предварително разпределено така, 
че да включи 18 сцени, а след това те да бъдат подбрани като състав, 
или цикълът е бил разпределен отначало на толкова сцени и е тряб-
вало да бъде вместен по стените на параклиса. И тук постепенно се 
стига до по-старите модели за изобразяване на житийния цикъл. За-
щото, ако е имало готови 18 сцени от по-ранните паметници, чиито 
модели не са достигнали до нас, или поне число, близко до това, то 
ще трябва да се приеме, че тези модели, малко разширени, вероят-
но са били вместени в параклиса, без да е необходим литературен 
източник. Ако обаче не е имало такъв модел, а този обширен цикъл 
е съставян специално за случая, то тогава използването на житията 
на св. Йоан Рилски става задължително. Така на преден план излиза 
въпросът колко от сцените от житието на рилския светец са познати 
отпреди параклиса, за да могат да влязат директно в него, и доколко 
те следват старата иконография. Колкото по-малко сходни примери 
се установят, толкова повече ще се наложи тезата за ново и специал-
но предвидено за случая съставяне на живописен житиен цикъл на 
Йоан Рилски за параклиса.

Известните примери изобщо не са достатъчни, за да покрият го-
лемия брой сцени, изобразени тук. Димитър Христов вече има опит 
в изобразяването на житието от Старата постница, независимо с кой 
е работил там. Но в нея не са запазени всички сцени и не може да се 
каже какво съдържа основното ядро сюжети, които биха могли да се 
„пренесат“ в параклиса от църквата при гроба. И тази църква обаче 
не е първата в границите на манастира, съдържаща житиен цикъл на 

3916 Службы съ житиемъ преподобнаго и богоноснаго отца нашего Йоанна Рылскаго чу-
дотворца. Београд, 1836. Второ, допълнено издание Неофит Рилски отпечатва отново в 
Белград през 1870 г. Гергова, И. Култове, 296–297.
3917 За ролята на Неофит в този случай вж. и Гергова, И. Култове, 296–297.

694. Срещата на св. Йоан Рилски с цар Петър. 
Стенопис от църквата „Успение на Св. Йоан 
Рилски“ при Старата постница. Димитър Хри-
стов. 1828–1830

695. Пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски 
в Рилския манастир. Стенопис от църквата „Ус-
пение на Св. Йоан Рилски“ при Старата постни-
ца. Димитър Христов. 1828–1830

696. Св. Йоан Рилски нахранва с просфора 9 
войника. Стенопис от църквата „Успение на Св. 
Йоан Рилски“ при Старата постница. Димитър 
Христов. 1828–1830
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св. Йоан Рилски. Без всякакво съмнение може да се каже, че такъв е притежавала старата Хрельова църква, 
при това, най-вероятно в иконографски вариант от изписването от 1794 г., а не средновековен, както смята 
Т. Матакиева3918. Той не е запазен, но още там трябва да е имало ядро от сцени, чийто брой е увеличен или 
съкратен в Старата постница, тъй като през 1828–1830 г. те са били все още напълно достъпни за Димитър 
Христов3919. Така че несъмнено той е разполагал с изобразителни модели, когато е пристъпвал към работа в 
параклиса. Защото, да се състави специално нов житиен цикъл за случая, изглежда по-трудно, а и безпричин-
но, отколкото да се разшири съществуващ, дори и чрез различни изобразителни източници – икони, щампи 
или стенописи. 

Иконографските източници още от ХVІІІ в. показват наличието на разнообразни сцени от житието. Дори 
събрани в едно, тези източници отново не дават всички сцени, включени в рилския цикъл. Изглежда обаче, 
щампите от 1791 и 1792 г., които не се различават сюжетно, слагат основата на разпространението на опре-
делени иконографски решения за някои сцени, които ще се използват масово през ХІХ в.3920 Това е факт, без 
значение кой и по какъв по-стар модел ги създава. От тях и от следващите щампи, датиращи преди 1840 г.,  
които ги следват като иконография3921, могат да се вземат няколко сцени, вариращи от 8 до 9 на брой3922. Това 
са трите епизода с отрока Лука, решени по напълно идентичен начин в щампата от 1791 г. и стенописите 
от рилския параклис. Към тях се прибавят и две сцени от срещата на светеца с цар Петър – Приемането на 
просфора от ангела, за да нахрани 9 войници, която също съвпада напълно, и Срещата с цар Петър на двата 
хълма, в която са изпуснати единствено двамата войници, изобразявани зад Йоан Рилски в щампите. Оказва 
се обаче, че това „изпускане“ е целенасочено, защото в стенописа от параклиса двамата войници са отделени 
в самостоятелна сцена. Такава сцена е позната още от двете икони от Рилския манастир и Софийския архе-
ологически музей от ХVІІІ в., където събитията с цар Петър са много подробно предадени. Това не е изоли-
рано явление, тъй като по-късно тази сцена отново е отделена в Старата постница и вече напълно идентична 
иконографски с тази от параклиса. Така това разделяне на сюжета на две части е извършено преди параклиса, 
има примери в икони и стенопис, откъдето „автоматично“ влиза в състава на разширения цикъл от католико-
на. А от него дотук има вече шест сцени, за които е известен идентичен по-стар иконографски модел.
3918 Матакиева, Т. Житие, 16.
3919 Генова, Е. Църквата при гроба, 139.
3920 За примери в житийните икони вж. Матакиева, Т. Житие, 18, 21, бел. 72. Тези щампи са модел и за иконите на Цаню Захариев (1821) и Кръстю 
Захариев (1843) от Килифаревския манастир и още две тревненски икони от ХІХ в., които повтарят щампата от 1792 г. Божков, А. Българската 
икона, ил. 453–454; Прашков, Л., Е. Бакалова, С. Бояджиев. Манастирите в България, 92. 
3921 Василиев, А. Български светци, 99.
3922 Генова, Е. Църквата при гроба, 139.

697. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Св. Богородица“, Копривщица. Йоан Иконописец. 1838
698. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Рождество Христово“ в Пирот. Йоан Иконописец. 1843
699. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от Килифаревския манастир. Кръстю Захариев. 1843
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Щампите дават изобразителния вариант и на сцената Св. Йоан Рилски в дъба. Композицията от параклиса 
следва принципно вариантите от щампите, където обаче изобразяваният пастир винаги е един, докато в сте-
нописа те са двама. Това решение отговаря всъщност на житието на Евтимий, където за пастирите се говори 
в множествено число3923. Промяната е незначителна и въпреки че не се знае подобен по-ранен изобразителен 
вариант, такъв спокойно може да е съществувал в Старата постница или в друг незапазен източник. Сигурно 
е обаче, че основната иконографска схема на сцената идва от щампите. Така стават седем сцени с по-стар 
модел. 

По-интересен и трудно обясним изглежда случаят със сцената Демоните хвърлят св. Йоан Рилски от 
скалата, докато се моли на Господ. Иконографският вариант, който предлагат щампите, е използван в стено-
писите в параклиса, но там отново е разделен на две сцени. Първата е идентична като заглавие на щампата, 
но в нея е изобразена само горната част от сюжета в гравюрата, тази, която представя хвърлянето на светеца 
от скалата. Втората част, която би трябвало да илюстрира оцелелия след падането Йоан Рилски, молещ се 
вече на Господ3924, е изобразена не само отделно, но вече и с друго име – „Св. Йоан се преселва в Рилската 
планина“. Съкратеният иконографски вариант за първата сцена изглежда ясен, тъй като такова решение не 
е уникално. Намираме го например в иконата от Панчарево (1786). Да се обясни обаче втората сцена е по-
сложно, защото иконографията на целия сюжет с демоните, хвърлящи св. Йоан Рилски от скалата, има много 
особено развитие. От запазените примери излиза, че първоначално този епизод е изобразяван заедно със 
сцената св. Йоан Рилски в дъба. Така е в иконите от ХVІІІ в. от Рилския манастир и Софийския археологиче-
ски музей, където в частта с демоните светецът е изобразен паднал на колене долу под скалата. В щампите 
от 1791 и 1792 г. тази сцена не само се отделя като самостоятелна, но и се трансформира рязко на две части. 
Отгоре се изобразяват демоните, хвърлящи светеца, а отдолу той е представен вече на колене, докато се моли 
пред пещера. Точно тази долна част от сцената в щампите е отделена като самостоятелна сцена и в рилския 
параклис. Двете са идентични иконографски и следователно стенописът би трябвало да представя св. Йоан 
Рилски, който се моли на Господ пред пещерата. Но тук сцената е наречена „Св. Йоан се преселва в Рилската 
планина“. Подобно означение не се среща като допълнение в щампите, а и сюжетът там изобщо не предпо-
лага да е изобразено преселването в пещерата, което е хронологически далеч пò в началото на житието на 
Йоан от хвърлянето му от скалата, като предхожда дори епизодите с племенника Лука3925. Факт е обаче, че 
изображенията от щампите дават хвърлянето на Йоан от скалата и последвалата молитва на фона на пещера. 
Факт е и че в стенописите в параклиса преселването в Рилската пустиня е изобразено точно преди хвърля-
нето от скалата, а двете заедно предхождат и епизодите с отрока Лука3926. Не е известна житийна хронология 
на светеца, която да отговаря на всичко това. Единствено в житието на Даниил Рилски Йоан се заселва цели 
четири пъти в пещера – веднъж под планината Руен, до с. Скрино, но не родното на светеца, а друго, после 
в планината Периг до Рила, след това някъде в Рилската пустиня, където намира и скала, на която живее, и 
накрая – в пещера до Старата постница, където вече го хвърлят бесовете от скалата3927. Последното от тези 
заселвания отговаря най-добре на сцените от параклиса. Първо, Йоан се заселва в пещера в рилската плани-
на и след това е хвърлен от скалата. Трудно е обаче да се приеме, че точно този житиен вариант е станал ос-
нова за „появата“ на нова сцена. Затова е възможно разделянето на две на сюжета от щампата да е в резултат 
на „особено“ тълкуване на хронологията на събитията от живота на св. Йоан Рилски, за които се знае, че е 
имало немалко спорове по онова време3928. Не трябва да се забравя също, че това хронологически „непра-
вилно“ разделяне на мотивите от щампата може да не се е случило за пръв път в стенописите в параклиса, 
а към такъв извод навежда отделянето на горната част от сцената още в иконата от Панчарево. Така става 
възможно и друго – втората, долна част от сцената в щампата с образа на молещия се Йоан пред пещерата 
просто да се е сторила най-адекватният иконографски вариант за илюстриране на друга сцена – Преселване-
то му в планината. Това изглежда и най-логично, като виждаме колко неустойчива като смисъл е тази част, 
а и колко е подходяща всъщност за подобна илюстрация. При това, ранният пример от Панчарево, където 

3923 Стара българска литература, т. ІV, 140.
3924 Пак там, 142. 
3925 Пак там, 138.
3926 Тук любопитно се намесва Неофит Рилски, който в бележките към житието от Кантакузин пише, че „малкият Лука не е бил при Йоан в Рила, 
а в някое от предните местонахождения на светеца. Димитър Кантакузин. Събрани съчинения, 23; Литературен архив, т. VІ, 41.
3927 Петканова, Д. Народното четиво, 204, 205, 206, 212.
3928 Самият Даниил Рилски неведнъж коментира другите гледни точки за хронологията на събитията от житието. Специално вж. Петканова, Д. 
Народното четиво, 204.
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е отделена пък горната част на сцената, показва, че долната също може да е отделена по този начин, далеч 
преди параклиса от главната църква. Какъвто и да е отговорът обаче, видимо е едно – сцената от щампата е 
била разделена на два епизода в стенописите, разположени един до друг по същия начин, по който разделена 
на две от щампите е срещата на светеца с Цар Петър и Двамата войници, пратени при Йоан Рилски.

Така сцените от цикъла, които имат иконографски модел, стават девет. Към тях трябва да се прибави и 
Пренасянето на мощите на светеца3929, което отново следва щампите. В Старата постница то е изобразено 
отдясно, на фона на манастира, както е при щампата от 1792 г., а в параклиса – отляво, което пък напомня за 
щампата от 1791 г. Тук обаче логично не са включени изображения на манастира и старата Хрельова църква, 
тъй като тази щампа дава по-особено разполагане за тях. С това сякаш се изчерпват всички сцени от парак-
лиса, изобразени и в старите щампи. Остава Успението на светеца, което ще се разгледа по-надолу, тъй като 
моделът му идва от друг източник, а не от тях. Дотук има идентични като иконография цели 10 сцени, а ако 
още сега се включи и Успението, което не би трябвало да представлява иконографски проблем и за съста-

3929 За него вж. Василиев, А. Социални, 110–113.

703. Св. Йоан Рилски нахранва с просфора 9 войника. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840 
704. Двамата воини при св. Йоан Рилски. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840

700. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Щампа, печатана в Москва. 1792
701. Бащата на Лука открива убежището на св. Йоан Рилски и Отрокът Лука ухапан от змия. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов 
и Коста Вальов. 1840
702. Погребение на малкия Лука и св. Йоан Рилски бит от разбойници. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840 
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вителите на цикъла в параклиса, стават единадесет, чийто точен модел 
намираме в различни щампи.

Идва ред и на централното изображение в някои от тези щампи, което 
всъщност илюстрира смятаната за рядко срещана сцена с епизода, оп-
исан от Патриарх Евтимий – „хляб ангелски яде човек“3930. Тя се среща 
ясно различима в щампата от 1791 г., резбована върху иконостаса в па-
раклиса „Св. Йоан Рилски“ в главната църква3931 и върху този от парак-
лиса „Св. Йоан Кръстител“. Изобразена е като заместваща патронното 
изображение на св. Йоан Рилски в Старата постница, където е означена 
„Св. Йоан Рилски Чудотворец“. Има я от лявата страна на щампите от 
1792 г. и 1836 г. на Пахомий епитроп и Прокопий архимандрит. Същият 
сюжет е включен още в двете икони от ХVІІІ в. от Рилския манастир 
и Софийския археологически музей, където обаче е присъединен към 
престоя на Йоан Рилски в пещерата заедно с отрока Лука. Изглежда, 
сюжетът в този му вариант не намира място в житийния цикъл на све-
теца от параклиса, което е и логично, тъй като Димитър Христов го 
използва за патронно изображение в Старата постница, а не като сцена. 
В централната част на щампата от 1792 г. се намира обаче още един 
негов вариант, който постепенно ще се преобразува в друга сцена при 
следващите щампи. Отгоре и отдясно на св. Йоан Рилски е изобразена 
икона със сцената Рождество Богородично. Това е патронната тема на 
главната църква и закономерно в по-късните варианти на щампата тази 
сцена вече се изнася отделно от образа на св. Йоан Рилски, като се раз-
полага отгоре на щампите вместо Новозаветна Троица. Тогава на нейно 
място обаче се появява допоясният образ на Христос, който фактически 
благославя св. Йоан Рилски. Това се случва още в щампата от 1800 г. 
Така е и във вариантите от 1809 г.3932 и в тази от 1836 г., където Хрис-
товият образ се запазва, въпреки че отгоре в щампата е възстановена 
отново Новозаветната Троица вместо Рождество Богородично. Впрочем 
подобна комбинация на светеца с образа на Христос има още в една от 

3930 Както мисли Гергова, И. Култове, 294. За фразата вж. Стара българска литература, 142.
3931 Гергова, И. Култове, 293; Ангелов, В. Възрожденска църковна дърворезба, ил. на с. 117.
3932 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев. Слово и образ, 77, № ІІІ.45; Томов, Е. Възрожденски 
щампи, ил. 24.

705. Св. Йоан Рилски в дъба и св. Йоан 
Рилски изцелява бесноват. Параклис „Св. 
Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста 
Вальов. 1840
706. Св. Йоан Рилски се преселва в рилската 
планина и Демони хвърлят св. Йоан Рилски 
от скалата. Параклис „Св. Йоан Рилски“. 
Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
707. Срещата на св. Йоан Рилски и цар 
Петър. Параклис „Св. Йоан Рилски“. 
Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
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ксилографиите към киево-печерското издание на житието на св. Йоан Рилски от 1671 г.3933, поради което не е 
учудващо нейното напористо навлизане в по-късните примери. Текстът в свитъка на Йоан, който се повтаря 
в щампите – „Господи возлюбих благолепие дому твоему“ (Пс. 25:8), подсказва, че тази илюстрация има 
обобщаващ характер и може да се разбира в смисъл на религиозното посвещаване на Йоан Рилски. Това пък 
отпраща към момента от живота му, илюстриран в параклиса, за който няма литературна основа в житията. 
Възможно е именно това централно изображение от щампите или даже от киево-печерското издание да е 
послужило за формирането на сцената Господ се вселява в св. Йоан Рилски, която в параклиса е в сходно 
решение, като Йоан е разперил ръце и е без свитък, а вместо Христос тук е изобразено Божието око, от което 
се спуска лъч. Въпреки иконографските разлики, само този вариант изглежда подходящ за сравнение със 

3933 Дылевский, Н. Рыльский монастырь, 84, табл. ІV; Матакиева, Т. Иван Рилски, 1, 12.

710. „Хляб ангелски яде човек“. Детайл от иконостаса в параклиса „Св. Йоан Кръстител“ в Рилския манастир
711. „Хляб ангелски яде човек“. Патронно изображение от църквата при Старата постница. Димитър Христов. 1828–1830
712. „Хляб ангелски яде човек“. Детайл от рилска щампа. Москва. 1792

708. Пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов 
и Коста Вальов. 1840
709. „Хляб ангелски яде човек“. Детайл от рилска щампа. Виена. 1791
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сцената от параклиса, поне като обща идея. 
Ако се приеме това, изводът, който вече окончателно се налага, е, че иконографският модел за основната 

част от житийния цикъл в параклиса идва от щампите. При това, поне част от този модел е била пренесена 
в стенопис, далеч преди параклиса в главната църква, както показва житийният цикъл от Старата постница, 
а това е направено от един и същ зограф – Димитър Христов3934. Въпреки че не се знае какво съдържа изгу-
бената част от стенописите в църквата при гроба, това съвпадение на иконографските модели повежда към 
извода, че цикълът от параклиса не може да е създаден на базата на някое житие. Защото засега изглежда, 
че той по-скоро е формиран чрез раздробяване на сюжетите от житийните сцени в щампите. Може би този 
процес е започнал още в Старата постница, както показва разделянето на сцената със срещата на Йоан Рил-
ски и цар Петър, а оттам е дошло и основното ядро на житийния цикъл в параклиса, което е било единстве-
но доразвито от Димитър Христов, както показва пък разделянето на две на сцената с бесовете, хвърлящи 
светеца от скалата. Но, както и да се е случило, още тук се вижда, че зографът е този, който намира „нови“ 
решения за разширения житиен цикъл от параклиса чрез раздробяването и комбинирането на стари изобра-
зителни модели. Това е типичен и при това, средновековен подход при зографите, а и Димитър Христов не 
го използва за първи път. 

Остават 6 сцени, с които е могъл да бъде разширен цикълът извън щампите. Това са: Господ явява в съня 
на Йоан къде ще живее, Йоан раздава своето имане, Йоан, бит от разбойници, Йоан изцелява бесноват, Йоан 
се подстригва за монах и Йоан в пещерата. Последната от тези сцени няма нужда да се търси допълнително, 
тъй като иконографски тя е огледален образ на сцената Господ се вселява в св. Йоан Рилски. Двете сцени 
са разположени една до друга, а единствената разлика в тази е наличието на пещера във вида, познат и от 
другите изображения. Всичко останало – позата на светеца, природният пейзаж и лъчът, спускащ се от не-
бето, са напълно еднакви. Като сюжет, тази сцена би трябвало да отговаря на първото заселване на св. Йоан 
Рилски в пещерата под Руен, до с. Скрино, за което говори например Даниил Рилски3935, а изобразителното 
ѝ съставяне, независимо дали тя е модел за съседната сцена, или пък е следствие от нея, трябва да се отдаде 
пак на зографа. Ако, разбира се, не съществува по-ранен и непознат днес изобразителен модел, тук отново е 
използван традиционен зографски похват при създаването на нова сцена.

Познатите примери от ХVІІІ в. дават информация, която потвърждава по-ранното тематично присъствие 
на част от останалите пет „нови“ сцени в рилския параклис. Двете икони от ХVІІІ в. не помагат с нищо в 
случая, въпреки че според И. Гергова в тази от Рилския манастир е изобразено Изцеляване на слепец3936. 
Всичките опити да се идентифицира такъв сюжет в иконата обаче се увенчават с неуспех. Дори и той да съ-
ществува, то тази сцена не е включена в рилския параклис. 

Най-ранната датирана житийна икона от това време – тази от 1786 г. от църквата „Св. Димитър“ в Пан-

3934 За цикъла там вж. Генова, Е. Църквата при гроба, 139.
3935 Петканова, Д. Народното четиво, 204.
3936 Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 342.

713. „Хляб ангелски яде човек“. Детайл от рилска щампа. 1836
714. Благославяне на св. Йоан Рилски. Детайл от рилска щампа. 1800
715. Благославяне на св. Йоан Рилски. Детайл от рилска щампа. 1836
716. Св. Йоан Рилски. Ксилография от житието на светеца, издадено от Киево-Печерската лавра. 1671
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чарево3937, предлага житиен цикъл, който трябва да бъде свързан със сигурност като подбор и иконография 
с този от най-ранните рилски щампи, защото съвпада с тях. И тук историята с отрока Лука е разгърната в 
3 епизода, докато само две сцени са свързани с цар Петър. Включено е Хвърлянето от скалата на св. Йоан 
Рилски и пастирът пред Йоан в дъба. Отдолу, вляво, е пренасянето на мощите, като е заета само първата част 
от композицията с монасите, носещи ковчега, а отгоре е Новозаветна Троица, както е и в щампите. Сходен 
е централният образ на светеца, който държи кръст в едната и разгърнат свитък в другата ръка. Единствено 
е преместено Успението му – от първа сцена, горе вляво, в щампите тя се появява под централния образ в 
иконата, при това, изглежда достатъчно близка с иконографския вариант от гравюрите. Така се оказва, че 
зографът на тази икона може наистина да не е познавал двете икони от ХVІІІ в., както отбелязва И. Гергова, 
но тя правилно се насочва и към становището, че не може да не е използвал някакъв модел3938. Използването 
на модел е логично, тъй като иначе това би било най-ранното датирано произведение, в което е изобразено 
връщане на мощите в Рилския манастир, а за „селски“ зограф с критично ниво на професионална подготовка 
решаването за пръв път на тази задача би надминало всичко допустимо. Обаче от датата на иконата – 1786 г., 
излиза, че той не може да е познавал щампите, които са от 1791 и от 1792 г. Въпреки стиловите различия, съв-
паденията с тях са дотолкова явни, че следователно изводът е следният: или щампите и панчаревската икона 
следват задължително съществувал по-стар общ модел, датиращ от преди 1786 г., и тогава появата на негова 
реплика в Панчарево означава, че този модел, независимо дали произхожда от стенопис, е съществувал и на 
икона, тъй като по-ранни щампи не са известни. Другият вариант, който остава, е датата на панчаревската 
икона да е сгрешена или да не съществува, тъй като репродуцираните нейни изображения не дават възмож-
ност да се види дали и къде изобщо е изписана година.

Не по-малко странен изглежда хилендарският параклис „Св. Йоан Рилски“ (1757). Той пък съдържа жи-
тийни сцени, напълно различни иконографски от всичко останало след него3939, а се отделя значително от 
следващите примери и като подбор, въпреки че включва само 6 сцени. Този цикъл дава една допълнителна 
сцена извън известните вече, която се намира и в рилския параклис – тази с демоните, преобразени като 
разбойници, биещи св. Йоан Рилски. Тя остава само като тематичен паралел, тъй като е решена коренно 
различно иконографски в двата случая. Наличието на тази сцена обаче би могло да обърка теориите за това 
по кое житие е съставен хилендарският цикъл, защото според Т. Матакиева тя присъства само в житието от 
Патриарх Евтимий, но не и в това от Скилица3940, а същата авторка твърди, че този цикъл е правен само по 

3937 Кръстев, К., В. Захариев. Стара българска живопис, 41, анотация 91; Матакиева, Т. Житие, 16–17; Гергова, И. Култове, 293.
3938 Гергова, И. Култове, 293. Т. Матакиева смята, че иконата е оригинално дело на зографа. Вж. Матакиева, Т. Житие, 17.
3939 Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 341.
3940 Матакиева, Т. Житие, 20.

717. Св. Йоан Рилски с житийни сцени. Икона от църквата „Св. Димитър“, Видин. Димитър Христов. 1852
718. Св. Йоан Рилски, ръкоположен за монах. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
719. Св. Никола, ръкоположен за монах. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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житието от Скилица3941. В действителност Г. Скилица споменава този епизод, при това, единствен разказ-
вайки го максимално близо до хилендарското изображение3942. Следващият проблем идва със сцената Св. 
Йоан се моли в пещерата, която пък И. Гергова идентифицира като илюстрация на предсмъртната молитва 
на светеца. Тя обяснява тази идентификация с използване на текст от житието от Патриарх Евтимий, където 
единствено е описана молитва на Йоан Рилски непосредствено преди смъртта му3943. Текстът, който се има 
предвид, завършва с „да дойде ангел добър, та духовете на лукавството да не попречат на възлизането ми“3944. 
Изображението също не противоречи на това тълкуване, тъй като ангелът не държи просфора, а жестът му 
показва, че говори/отговаря/благославя към св. Йоан Рилски. Но сигнирането на сцената изрично определя 
„пещерата“ като място на събитието. Точно в пещера е и изобразен св. Йоан Рилски, а това отпраща вече 
към събитие, което трябва да е станало в много по-ранен етап от живота на светеца, ако се следва житието 
на Евтимий. В него този епизод предхожда дори събитията с отрока Лука3945. Така тази сцена, ако изобщо е 
свързана с житието от Патриарх Евтимий3946, би трябвало да съответства на събитията с отрока Лука. Всъщ-
ност сцената трябва да илюстрира молитва на св. Йоан Рилски в пещера и знак от ангела, че е чул неговата 
молба. Такава молитва в пещера, по текста на Евтимий, светецът отправя към Бога единствено когато се 
моли за съдбата на отрока Лука, който е бил току-що отведен от баща си3947. Следователно тук би могъл да е 
илюстриран този епизод, а не посоченият от Гергова. 

Обаче в тази хипотеза, а и в която и да е друга, опираща се на използването на жития за съставяне на изобра-
зителен цикъл на светеца, винаги се появяват абсурдни затруднения. Защото например в иконата от ХVІІІ в.  
от Софийския археологически музей св. Йоан Рилски получава просфора от ангела на фона на пещера, без 
присъствието на войници, сякаш като илюстрация на текста „хляб Господен яде човек“. Но се знае, че този 
текст трябва да се отнася към събитие, станало тогава, когато светецът живее вече на скалата. Подобни 
включвания на пещера на най-неподходящи места има и в щампите, където тя се появява към сцената за 
хвърлянето от скалата на св. Йоан Рилски. В цикъла от рилския параклис пък има цели три отделни сцени, 
извън тези с отрока Лука, в които светецът отново е изобразен на такъв фон.

3941 Пак там, 16.
3942 Киселков, В. Св. Иван, 24.
3943 Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 342–343; Гергова, И. Култове, 289–290.
3944 Стара българска литература, т. ІV, 145.
3945 Пак там, 138.
3946 Според него последното място, на което живее светецът, е скала. Така го намира цар Петър, а след срещата с него Йоан Рилски живее още 7 
години и четири месеца там. Стара българска литература, т. ІV, 142–145. Вече в житието на Даниил Рилец смъртта на Йоан настъпва, когато се 
преселва в пещерата при Старата постница, където отправя предсмъртната си молитва за идването на ангел. Вж. Петканова, Д. Народното чети-
во, 216–217. Най-старият познат препис на това житие е от 1788 г. и трудно ще са го използвали в Хилендар през 1779 г. Гергова, И. Култове, 208.
3947 Стара българска литература, т. ІV, 139.

720. Успение на св. Йоан Рилски. Параклис „Св. Йоан Рилски“. Димитър Христов и Коста Вальов. 1840
721. Успение на св. Йоан Рилски. Щампа, изработена със средствата на х. Манасий. 1816
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Тук, изглежда, ключова роля придобива т.нар. Народно житие. Само то от по-ранните жития дава все пак 
някакви обяснения за всички несъответствия. Първо, единствено в него Ангел Господен се явява на св. Йоан 
Рилски, правейки го наистина наяве, а не само в молбата на светеца, както е при предсмъртната молитва в 
житието от Евтимий. Това става, когато Йоан се моли на Господ, след като бесовете го хвърлят от скалата. 
По този случай в Народното житие се казва: „И веднага от небето, от господа, дойде ангел, говорейки – Бъди 
мъжествен и се дръж...“3948 Това би трябвало да е вариантът, който е илюстриран в Хилендар, защото другият 
подходящ абзац от житието е свързан с по-нататъшно събитие – момента, когато светецът си намира оби-
талище на скалисто място, близо до река Струма, а при него идва ангел и му казва да се пресели в Рилската 
пустиня3949. Тук обаче няма молитва на светеца, както изисква надписът на хилендарската сцена. 

Народното житие е единственото, което решава и проблема с престоя на св. Йоан Рилски на скалата, от-
където според Евтимий дяволите ще го хвърлят едва след като си е тръгнал от предишното място, където е 
имало пещера3950. В него се казва, че Йоан е останал в пещерата три години и шест месеца „и излезе вън и 
намери скала“3951. Само оттук се задава визуална връзка между двете места, която виждаме фиксирана и в 
старите щампи и която обяснява появата на пещера като фон в епизода с хвърлянето на св. Йоан Рилски от 
скалата. Народното житие обаче не спира дотук и изяснява още един пасаж, който при Патриарх Евтимий 
пак е придобил съвсем друг смисъл. При него абзацът „хляб ангелски яде човек“ (Пс. 77:25) се отнася ди-
ректно към Йоан Рилски, хранен от ангела, носещ му просфора, докато е хвърлян от скалата от демоните3952. 
Народното житие обаче дава два варианта. И тук веднъж ангел храни Йоан с манна, докато е хвърлян от ска-
лата3953, но самият цитат „хляб ангелски яде човек“ се отнася вече към нахранването на деветимата войници 
на цар Петър с една просфора, дадена на Йоан. Всъщност той се отнася до един от тези войници, който бил 
болен и оздравял, след като ял от просфората3954. Именно този епизод заляга като илюстрация в щампите, а 
и в следващите изображения. Той е част от разказа за срещата на цар Петър и св. Йоан Рилски, като в изо-
браженията е ясно отбелязан и болният войник, който единствен е седнал пред трапезата. Другият епизод с 
манната съответства пък на централното изображение на светеца от щампите, за което вече се спомена.

Който се е ориентирал дотук, обаче не трябва да се подвежда, че в хилендарския параклис е илюстрирано 
Народното житие. Дори не може да се смята, че там е използвано някое конкретно житие на св. Йоан Рил-
ски3955. Защото е видно упоритото нежелание на зографите да се съобразят с „изискването“ на съвременните 
автори цикълът да е илюстриран директно от някое от житията на светеца. Тази упоритост личи най-много 
в друга хилендарска сцена. В житието от Патриарх Евтимий се разказва, че след смъртта на отрока Лука 
св. Йоан Рилски отива в дъба, тъй като е бит и изгонен от предното място от разбойниците. Но в сцената от 
параклиса се вижда изобразен св. Йоан спокойно да си седи в дъба, не с кого да е, а заедно с отрока Лука, 
който вече трябваше да е мъртъв. Пред тях е застанал и обичайният за този сюжет пастир, а епизодът е сиг-
ниран точно по това, което е изобразено – „Свети Йоан седеше у дубъ и имеяше отроче свети Лука“. Подоб-
но съчетание между дъб, Йоан Рилски и отрока Лука не ни дава дори и Народното житие3956, нито някое от 
другите3957, а у Скилица дори изобщо го няма епизода с отрока3958. Това много лошо несъответствие между 
текста на всички жития и този изобразителен вариант води само към един извод. Абсолютно несъобразяване 
с житията от хилендарските зографи. Заради това нито мнението на Т. Матакиева, че щом в хилендарския 
цикъл липсват сцените от срещата с Петър и е изобразено пренасянето на мощите в София, то тук е използ-
вано житието на Скилица3959, нито прибавянето на житието на Евтимий чрез предполагаемото илюстриране 
на посмъртната молитва на св. Йоан Рилски от И. Гергова3960 са верните предположения как е съставен този, 

3948 Пак там, 127.
3949 Пак там.
3950 Пак там, 142.
3951 Пак там, 126.
3952 Пак там, 142. 
3953 Пак там, 126.
3954 Пак там, 128.
3955 Както мислят Матакиева, Т. Житие, 20; Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 341.
3956 Стара българска литература, т. ІV, 124–125.
3957 Епизодът с Лука е винаги в пещера, а не в дърво. Вж. Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 342. Дори и при Даниил Рилски е 
така, а същото е в останалите манастирски легенди за този епизод, които той коментира. Никъде няма вариант с дъб. Петканова, Д. Народното 
четиво, 204, 206.
3958 Киселков, В. Св. Иван, 19–37; Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 342.
3959 Матакиева, Т. Житие, 16. 
3960 Гергова, И. Стенописите в хилендарския параклис, 344; Гергова, И. Култове, 290.
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а и доста от останалите изобразителни житийни цикли. А като се има предвид, че повестта на Владислав 
Граматик е позната в Хилендарския манастир, тъй като именно там има неин препис още от 1536 г., правен, 
при това, в Рилския манастир3961, се губи всякакво основание да се търси причината за появата в параклиса 
на илюстрация на пренасянето на мощите в София единствено в литературните извори и познаването от зог-
рафите само на житието на Скилица. Така на практика хилендарският цикъл тепърва ще трябва да бъде из-
следван за някакви други източници3962, а за паралел с рилския католикон остава единствено допълнителната 
сцена с демоните, преобразени или въоръжени като разбойници, биещи св. Йоан Рилски. Тя не е известна от 
други примери, освен от хилендарския, и ще се „появи“ чак в параклиса на главната църква в Рилския мана-
стир. Иконографският вариант на сцената в Хилендар обаче показва със сигурност, че самоковските зографи 
не само не са следвали тази илюстрация, а може дори и да не са чували за нея. Но появата на тази сцена на 
две напълно различни хронологично и географски места от различни зографи провокира мисълта, че този 
епизод от живота на светеца не е маргинален при илюстрирането на житийния цикъл. Той не е само някаква 
част от житието, случайно подбрана на два пъти за илюстрация в различни периоди и места, а може би, без 
да е много „ключов“, все пак е достатъчно важен сюжет, илюстриран и в други случаи, които днес остават 
неизвестни. 

След всичко това би трябвало да остават само четири „нови“ сцени в рилския параклис и вече може да се 
премине към някои примери от ХІХ в. Йоан Иконописец рисува две житийни икони на св. Йоан Рилски, вед-
нъж през 1838 г. за църквата „Св. Богородица“ в Копривщица и втори път за църквата „Рождество Христово“ 
в Пирот от 1843 г.3963 Двете икони са с еднакъв брой сцени – по 11, заедно с Пренасяне на мощите, като Ус-
пението на светеца в иконата от 1838 г. е заменено с „новата“ сцена – Св. Йоан Рилски, бит от разбойници, в 
иконата от 1843 г. И в двете икони обаче се появява една сцена, която не е известна от други източници преди 
рилския параклис – Св. Йоан изцелява бесноват3964. Иконографският вариант е идентичен при иконите и съ-
щевременно достатъчно близък до този от рилския параклис, където бесноватият само е хванат по различен 
начин. Появата на този модел още през 1838 г. в икона на Йоан Иконописец едва ли означава, че зографът е 
неговият създател. Това предполага всъщност наличието на тази сцена и в този иконографски вариант още 
в по-старите модели, може би тези в Старата постница, откъдето би могъл да е поредният сюжет, „зает“ за 
иконите на Йоан Иконописец, а и за параклиса в главната църква. Останалите сцени от иконата от 1838 г. 
са сходни в общи линии с иконографията на тези от параклиса, като има малки промени, които може да са 
резултат и от решенията в различна среда – икона и стенопис. Отличава се сцената с дъба, която е с един 
пастир, както е по щампите, а не с двама, както е в параклиса. В срещата с цар Петър зад Йоан има войници, 
но има и отделна сцена с двамата войници. Иначе е ясно, че пак старите щампи са в основата на иконограф-
ските варианти при двете икони. Появата на сцената Св. Йоан Рилски, бит от разбойници едва в иконата от 
1843 г. би следвало да се определи евентуално като повлияна вече от стенописа в рилския параклис. Иконог-
рафското ѝ решение е много близко до това на Димитър Христов, като единствената разлика е, че в иконата 
разбойниците са изобразени с чалми.

Остават все по-малко сцени, а с това и все по-малко възможности житийният цикъл от параклиса да бъде 
„нов“ и „оригинален“ като иконография. А вече отдавна трябва да е ясно и че не е съставен по някое житие. 
Затова ще се спре дотук, като се посочи само, че например сцената Св. Йоан Рилски се подстригва за монах 
спокойно може да е съставена по модела на някоя от сцените с ръкополагането на св. Никола за дякон или 
архиерей, които са изобразени в другия параклис към рилската главна църква. А по подобен начин може да 
са „създадени“ и останалите две сцени, ако, разбира се, те се появяват за пръв път в параклиса и нямат свои-
те по-стари модели в църквата при гроба или дори в старата Хрельова църква. Вместо да се търсят техните 
модели, е по-добре да се обърне внимание на житийната икона на св. Йоан Рилски, съдържаща 14 сцени, 
рисувана вероятно пак от Димитър Христов за видинската църква „Св. Димитър“ през 1852 г., за която се 
смята, че следва цикъла от рилския параклис3965. Това е така, но само в общи линии. Десет от сцените тук са 

3961 Попгеоргиев, М. Богослужебна, 30, с литература.
3962 Колкото и общо изказано да е мнението на Л. Прашков, че за хилендарските сцени са използвани моделите от житийни икони на светеца, то 
изглежда далеч по-адекватна идея от тази да са илюстрирани текстовете на толкова много жития. Вж. Прашков, Л. Стенописите, 185.
3963 Василиев, А. БВМ, 444–445, обр. 252–253; Василиев, А. Български светци, ил. 58, 98; Генова, Е. Църквата при гроба,139; Божков, А. Българ-
ската икона, ил. 460. 
3964 Гергова, И. Култове, 296.
3965 Матакиева, Т. Житие, 20; Генова, Е. Църквата при гроба, 139; 100 години катедрален храм „Св. вмчк. Димитър“. Кратка история на Ви-
динската епархия. С., 2000, ил. на с. 15. Атрибуцията обаче е на Гергова, И. Култове, 298.
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известни и като иконографски варианти отпреди параклиса. Останалите четири са: Св. Йоан раздава своето 
имане, Св. Йоан се подстригва за монах, В св. Йоан се вселява Господ и Св. Йоан в пещерата. Първите две 
отговарят на тези от рилския параклис, макар и в съкратени иконографски варианти. Но другите две са доста 
по-различни. Тази променлива иконография, касаеща сцени, които са известни само от два паметника, може 
да е показателна не за друго, а за това, че в разширената си част цикълът в параклиса може би е бил новосъс-
тавен от зографа и по модели извън житието на светеца, поради което не е иконографски устойчив. Така при 
втория случай, когато на Димитър Христов се налага да изобразява по-пространен цикъл на Йоан Рилски, 
той вече прави промени в някои от „новите“ сцени. 

Дори само поради този пример не може да се изключи възможността част от присъстващите в параклиса 
сцени да се появяват там за пръв път. Но засега е излишно да се гадае дали тази част е прибавена по препоръ-
ка на рилските монаси, или е съставена от зографите. Не е сигурно и дали тя е изцяло „събрана“ от налични-
те по онова време изобразителни модели за житието на Йоан Рилски, или пък е дооформена чрез житийните 
текстове или други източници. Ясно е обаче, че надценяването на житийната литература като основа за илю-
стрирането на този цикъл се потвърждава дори и от изворите. Много показателен в това отношение е случаят 
с рилските монаси, които коментират житието на Йоан Рилски. Например за дима, с който Йоан отбелязва 
своето място при срещата с цар Петър, както е описан този епизод в Народното житие, манастирските стареи 
пишат на Неофит Рилски през 1836 г., че го смятат за напълно достоверно не защото е описано някъде, а за-
щото го има в „росийската щампа“, а и „се вярва от всички“, че е кладен огън и от двете страни. Те казват 
на Неофит да ползва тези „доводи“, ако включва епизода в предстоящото издаване на житието на св. Йоан 
Рилски3966. Това позоваване на изобразителен, а не на писмен източник, налага мисълта, че ако тогава е съ-
ществувал визуален модел, той, естествено, е бил предпочетен за сцените от параклиса пред илюстрирането 
на житията. Иконографските съвпадения в по-голямата част от сцените с тези от първите риломанастирски 
щампи и стенописите от Старата постница недвусмислено сочат, че цикълът от параклиса не може да е със-
тавен по някое житие, а единствено и само много предположително може да е разширен чрез такова. Ако 
това е станало така, вече най-логично е да е ползвано житието на Евтимий, където епизодите, за които не са 
известни други изображения, присъстват изцяло.

И накрая идва ред на сцената Успение на св. Йоан Рилски. Именно с подобна на споменатата „росийска 
щампа“ е свързан иконографският ѝ вариант от рилския параклис. Замислена като по-мащабна композиция, 
тя не е можела да следва моделите от житийните щампи, където сцената е неподходяща като размер и без 
ясно различими персонажи. Тук е бил необходим друг модел, а намирането му се е улеснявало от факта, че 
това е единствената сцена от житието на светеца, която излиза извън традиционното общо илюстриране на 
целия цикъл. Тя може да се появи самостоятелно в различни по вид произведения на изкуството. Има я гра-
вирана върху мощехранителници от различно време и от различни региони на страната, съхранявани в му-
зея и фонда на манастира3967, рисувана е върху хоругва3968, икони3969 и най-вече като отделна сцена в няколко 
щампи. Именно в една от тях – в тази, дарена на манастира от самоковския търговец Манасий Георгиев през 
1816 г., който дарява и икона със същия сюжет, изработени в Русия, се вижда същата иконография на сце-
ната3970. По-късно този вариант се появява в още примери3971, за да достигне дори до Михаил зограф, който 
го изобразява в нартиката на католикона през 1842 г.3972 Съкратен вариант на тази щампа, без архитектурния 
пейзаж и с някои видоизменения, е и Успението на светеца от вътрешността на параклиса3973. Има вероятност 
тези промени да не са правени специално за сцената в параклиса, а да са настъпили още при изобразяването 
ѝ в Старата постница. Затова е възможно, въпреки че онова изображение не е запазено, то да е било моделът, 
пренесен директно в параклиса на главната църква.

3966 Писмо от 19.01.1836 от манастирските стареи до Неофит Рилски. Вж. НБКМ, БИА, ф. 54, а.е. ІІА 4647. 
3967 Матакиева, Т. Образът, 111–114; Генова, Е. Култът към мощите, 33–40.
3968 1300 години българска икона. С., 1981, № 59.
3969 Гергова, И. Култове, 293–294.
3970 Мавродинов, Н. Връзките, 66; Захариев, В. Първото, 158, 160; Томов, Е. Възрожденски щампи, прил. 7; Генова, Е. Модели и пътища, 65.
3971 Захариев, В. Първото, 160; Генова, Е. Модели и пътища, 65.
3972 Генова, Е. Модели и пътища, 65.
3973 На противното мнение е Гергова, И. Култове, 294.
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2. Стенописна програма на параклиса „Св. Никола“
(гр. схема ХІ)

2.1. Обща характеристика

Стенописната програма в олтарното пространство на параклиса е идейно сход-
на с тази от другия страничен параклис. По същия начин, както и там, тя е поделе-
на на старозаветни и новозаветни теми, разположени по йерархия от горе надолу. 
В арката над абсидата е изобразен Бог Отец, от двете страни на който този път са 
разположени други старозаветни прообрази на евхаристийната тематика – Старо-
заветна Троица и Трите отрока в огнената пещ (гр. схема ХІ, 133–135). Под тях е 
поместена дейсисна композиция, включваща Св. Никола и Богородица пред трона 
на Христос (гр. схема ХІ, 143). И тук, отдолу, следва Благовещение, а в абсидната 
ниша са изобразени Богородица Ширшая небес заедно със св. Василий Велики и 
св. Йоан Златоуст (гр. схема ХІ, 149, 152–154). В нишата на протезиса е изобразен 
традиционният Христос в гроба, фланкиран от Богородица и Йоан Богослов (гр. 
схема ХІ, 150–151).

В центъра на купола в наоса на параклиса е разположен мащабният допоясен 
лик на св. Никола, обкръжен в барабана от фигурите на двадесет и шест архиереи 
(гр. схема ХІ, 1–29). Програмата на наоса на параклиса се попълва от образите на много други архиереи, 
намерили място тук в съответствие с ранга на св. Никола. Цялото останало пространство е заето от обширен 
житиен цикъл на светеца, развиващ се по северната, южната и западната стена и по арката от юг.

2.2. Посвещаване на параклиса

Може би най-голям брой параклиси са посветени на св. Никола3974. Това често изглежда даже задължително 
за единия, ако присъединените към църквата странични параклиси са два. Такива параклиси има например в 
Студеница, Сопочани, Ариле, Богородица Левишка, Старо Нагоричино, Грачаница, и във всички е илюстри-
ран цикъл на патрона3975. Същото е и на Света гора, където параклиси към католиконите има в Лаврата, Ивер, 
Есфигмен и Ватопед3976. Подобно на това посвещаването на страничния параклис в рилския католикон на св. 
Никола води до появата на житийния му цикъл в стенописната програма. Но докато в Сърбия през ХIV в.  
популярността на светеца се свързва с разпространението на култа към него по времето на крал Милу-
тин3977, то в рилския случай причините за посвещаването на параклиса са други. Ако се свърже този факт с 
требните служби, които се извършват там, едва ли би могло да се извлече някакъв смисъл. В Требника не се 
открива нито една служба, в която светецът да се споменава специално3978. В параклиса не са разположени и 
някакви реликви, свързани със св. Никола. Трудно би било светецът да се свърже пряко и с поменалния ха-
рактер на требните служби, извършвани в параклиса, защото той се възпоменава в четвъртък заедно с всич-
ки апостоли, а заупокойните молитви, опелата и панихидите се извършват обичайно в събота. Може обаче 
причината да се търси в неговата значимост като застъпник пред Христос в деня на Страшния съд3979, както 
например е в Бояна (1259), където житийният му цикъл е във връзка с фунерарните функции на църквата3980.  

3974 Литературата за него е обширна. Вж. специално Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art. Torino, 1983; van der Linden, R. 
Iconografie van Sint Niklaas in Vlaanderen. Ledeberg/Gent, 1972; Радовановић, J. Св. Никола. Житиjа и чуда. Београд, 1987; Anrich, G. Hagios 
Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchungen. B. I–ІІ. Leipzig – Berlin, 1913, 1917.
3975 Babić, G. Les chapelles, 129–162.
3976 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. І, отд. ІІ, 181, ч. ІІ, отд. І, 248, ч. ІІ, отд. ІІ, 12–13.
3977 Ђорђевић, И. О фреско-иконама код срба у Средњем веку. – ЗЛУ, 14 (1978), 91.
3978 Требник. Москва, 1845.
3979 Поповић, Б. Програм живописа, 244.
3980 Подробно у Мавродинова, Л. За декоративната система и идейно-смисловото съдържание на боянските стенописи. – ПИ, бр. 2, 1983, 
40–44; Пенкова, Б. За поминалния характер, 29–41; Пенкова, Б. Към въпроса за функцията на притвора на Боянската църква от гледна точка 
на иконографската програма на стенописите в него. – Изкуство, бр. 33–34, 1996, 13–16.
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Светецът често се свързва с пространства, имащи фунерарни функции3981, но тази негова характеристика е 
средновековна и обикновено се съотнася с гроб или с портрети на знатни ктитори, разположени близо до 
него3982. 

В параклиса на рилската главна църква не е разположен ничий гроб и макар той да е обвързан с требните 
служби, сред които са опелата и панихидите, не може да се търси фунерарно посвещаване на паракалиса на 
конкретни лица. Посвещаването му не може да се съотнесе и с евентуално желание на ктиторите дядо Яне 
и жена му, тъй като примерите показват, че св. Никола се използва за застъпник в деня на Страшния съд из-
ключително от високопоставени особи. Все пак композицията Дейсис, разположена в олтара на параклиса, 
в който св. Никола е заменил св. Йоан Кръстител, сочи ясно връзката на параклиса с поменалните обреди3983. 
Но като „общ защитник“, св. Никола трябва да се смята за застъпник на всички, които умират. Такъв смисъл 
може да има връзка с функционалното предназначение на параклиса, според което в него са се извършвали 
опела и панихиди на съвременните членове на църквата – монаси и миряни. Тоест това е бил действен коме-
моративен параклис, в който опяването на всеки починал би трябвало да води до застъпването на св. Никола 
за него в деня на Страшния съд. В подкрепа на този контекст идва и надписът около куполното изображе-
ние на светеца в параклиса, където е изписана глава 4 на тропар за св. Никола, четен на службата му всеки 
четвъртък – „Правило веры и образ кротости...“3984, завършващ с фразата „свещеноначалниче Николае, моли 
Христа Бога спастися душам нашим“. 

Този смисъл обаче не изчерпва причините за посвещаването на параклиса, тъй като култът към св. Никола 
има по-особен характер. Разцветът му започва от периода след иконоборството, когато св. Никола е смятан за 
най-ревностния защитник на вярата срещу езичеството и всякакви ереси, откъдето се свързва пряко с побе-
дата на иконопочитателите3985. По това време той все още няма славата, която ще го превърне в най-популяр-
ния и почитан светец в източната и в западната църква, а само във Византия ще му бъдат посветени над 2000 
църкви3986. Обяснението за тази неимоверна популярност трябва да се търси както в началото на култа, така 
и в значението, което постепенно е започнало да се отдава на св. Никола. Почитанието към него всъщност 
включва две личности с това име, обединени в общ култ още преди Х в.3987 Техните деяния са различни по 

3981 Поповић, Д. Српски владарски гроб, 110; Ђорђевић, И. Зидно, 135–136.
3982 Примери у Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 161; Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. ІІ, 13.
3983 Други примери за композицията вж. у Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 162. 
3984 Почти същия надпис, с известни промени в средата на текста, е изписал Димитър Христов и в купола на параклиса „Св. Сава и Симеон Сръб-
ски“ в Рилския манастир, където се явява като общ тропар за светци архиереи. Там е стихира на 2-ри глас. Бакалова, Е. Житеjни циклус светога 
Саве, 493.
3985 Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 22.
3986 Ракић, С. Иконе Босне, 97.
3987 Успенский, П. Первое путешествiе, ч. ІІ, отд. І, 100; Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 18–19.

722. Общ поглед към входа на параклиса „Св. Никола“ откъм наоса
723. Иконостас от параклиса „Св. Никола“
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724. Общ изглед на стенописите от купола на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
725. Светци архиереи. Стенопис от барабана на купола на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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726. Св. Никола. Стенопис от купола на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
727. Стенописи от пандантивите на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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728. Св. Филотей Константинополски. Северозападен пандантив на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
729. Св. Анатолий Константинополски. Североизточен пандантив на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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730. Бог Саваот. Арка над олтара в параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
731. Тримата отроци в огнената пещ. Олтар на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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732. Стенописи от северната стена на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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733. Стенописи от западната стена на параклиса 
„Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
734. Св. Никола, осъден на тъмница. Параклис 
„Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
735. Светци в медальони. Стенопис от параклиса 
„Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
736. Св. Никола съкрушава идолите. Параклис 
„Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
737. Св. Никола разобличава Арий. Параклис  
„Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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738. Св. Никола спасява трите девойки от блудство. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
739. Св. Никола спасява трите девойки от блудство. Втора част на сцената. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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характер, а обединяването им още в началото придава на светеца разнородни функции. Например единият 
е архиепископ, а другият – преподобен, единият е защитник на вярата, а другият – чудотворец3988. Ако се 
погледне колко много качества съчетава този стар византийски светец, ще се види, че в течение на вековете 
към този общ разнопосочен култ се напластяват допълнителни значения и той се разширява с нови аспекти, 
които му носят все по-нарастващо влияние във всички сфери на религиозния живот. Той е смятан за стълб на 
християнската вяра3989 и за старейшина на светците3990. Разбиран е като „застъпник на целия свят“ и „втори 
спасител“3991. Същевременно е ефективен чудотворец и защитник на невинните3992.

Изглежда, тази негова полифункционалност има огромно отражение не само в църквите, които са му 
посветени, но се разкрива и в живописта. В стенописните паметници той става популярен от ХII в. нататък, 
за да достигне постепенно в следващите векове до уникален брой примери, особено по време на турската 
власт, когато култът към светеца придобива много широка популярност3993. Поместването му в пространство-
то на храма не е свързано с някаква конкретна част от него. Той може да е в олтара, в наоса, в притвора, а 
нерядко и в параклисите в зависимост от посвещаването им3994, но задължително присъства в стенописната 
програма, когато храмът е посветен на този светец, а често се появява и без това условие. Същото важи и за 
цикъла му3995, като примерите показват, че той се помества и в храмовете, без те да са посветени на светеца, 
а в такива случаи може да е в различни части на църквата – южните или северните странични части на на-
оса, дяконикона3996 и дори в трапезарията3997. Познати са случаи, в които той направо заменя патроните на 
църквите от поствизантийския период, а най-често ги препотвърждава в тяхната застъпническа функция3998. 
Оттук може да се търси и връзката му с Йоан Рилски като необходимо присъствие и като посредник в застъп-
ничеството на рилския светец. Но това застъпничество вече има друг характер, който не е свързан с фунерар-

3988 Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 19, 21.
3989 Давидов, Д. Српски бакрорези у Будимскоj епархиjи, 61.
3990 Василиев, А. Двете черкви „Св. Никола“ в столицата ни. – Зора, от 18.12.1938.
3991 Мирковић, Л. Хеортологија, 82.
3992 Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 22.
3993 За примерите вж. Ракић, З. Радул, 87, с литература.
3994 За примерите вж. Sevcenko, N. Thе Life of Saint Nicholas, 158–159.
3995 Петковић, С. Зидно сликарство, 77.
3996 Примерите у Кесић-Ристић, С. Циклус св. Николе, 317.
3997 Например цикълът му е поместен в трапезарията на Дохиар при доизписването ѝ през 1700 г. Успенский, П. Второе путешествiе, 83.
3998 Примерите у Машниќ, М. Црквата Свети Димитриjа во Жван, 199.

740. Св. Никола Скоропомощник. Стенопис от 
църквата „Св. Димитър“, Бобошево. 1488

741. Дейсис със св. Никола и архиепископ Данило ІІ. Стенопис от църквата 
„Св. Богородица“ в Печ
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742. Св. Никола се явява в съня на Константин и на Евлавий. 
Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841

743. Св. Никола изгонва бесовете от кораба. Параклис „Св. Никола“. 
Димитър Христов и Зафир. 1841

744. Св. Никола спасява кораб от бурята. Светогорска щампа, гравирана във 
Венеция. ХІХ в. Детайл от щампата

745. Св. Никола спасява кораб от бурята. Параклис „Св. Никола“. Димитър 
Христов и Зафир. 1841
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ната функция на параклиса. Както показват случаи като този в „Св. Димитър“, Бобошево (1488), където на 
южната стена е изобразен св. Никола сред правите светци с епитет „Скоропомощник“3999, тук застъпничество 
е за живот след отправена молба. Тази функция на светеца също не е нова, тъй като красноречив пример за 
използването му като съмолител на жив ктитор – архиепископ Данило ІІ, се вижда във фреската над входа на 
Богородичната църква в Печ. Там св. Никола заедно с архиепископа е в молитвена поза пред Богородица с 
Христос4000. Но в поствизантийския период св. Никола става най-популярният сред скоропомощниците, при-
добивайки общ, а не локален характер. Има и многобройни текстове, в които той се назовава бърз помощник 
на хората в неволя. Св. Никола се призовава за защита на целия човешки род и е посредник между хората на 
земята и Бог на небето, като ги сдобрява. Славата му покрива целия свят подобно на Богородица от Покров, 
а в небесната йерархия е точно след нея4001. В службите на св. Никола пък за него се говори като защитник 
и бърз помощник с много качества – на болните е лекар, на тия, които са в неволя, е спасител, на грешните 
е застъпник, на сиромасите дава богатство, на пътниците е спътник, а на плуващите е водач4002. Смята се, че 
молитвата към него бързо ще бъде чута и той помага дори пред смърт на онези, които го призоват за помощ 
и са го славили. Всичко това директно рефлектира върху популярността му сред народа и повече от поло-
вината обновени църкви през ХVІ–ХVІІ в. се посвещават на него, като той става най-почитаният светец и 
сред новите ктитори, произхождащи от тази среда4003. Този процес се доразвива в следващите векове, за да го 
видим в рилския католикон през 1841 г., където св. Никола е предпочетен за посредник в застъпничеството 
на св. Йоан Рилски дори пред светци с ранга на Йоан Богослов и Йоан Кръстител, които имат подобна връзка 
с рилския светец още от Средновековието, основана на житийна литература и изобразителни паметници. 

2.3. Състав и иконографски модел на житийния цикъл на св. Никола
(гр. схема ХІ, 77–94)

Житийният цикъл на св. Никола се състои от 18 сцени4004. Включени са два сюжета – ръкополагане на св. 
Никола в дякон и в архиепископ, чието изобразяване се основава по принцип не на житието на светеца, а на 
църковния обред хиротония4005 (гр. схема ХІ, 77, 90). Разказът за тримата несправедливо осъдени военачал-
ници е в четири сцени (гр. схема ХІ, 83–84, 87–88). Този разказ е много популярен в живописта и обикновено 
се изобразява в три епизода: Воеводите, хвърлени в тъмница, и явяванията на св. Никола на цар Константин 
и на Евлавий. Понякога се добавят още две сцени: Воеводите пред Константин, който им предава дарове за 
св. Никола, и пак те пред св. Никола, където му предават даровете4006. Именно тези две композиции са вклю-
чени в рилския цикъл заедно с явяванията на Константин и Евлавий, а е изпуснато хвърлянето на военачал-
ниците в тъмницата. В сигнирането на сцената с Константин пък е настъпила грешка, явно по недоглеждане. 
Тя е означена като явяване в съня на „Iларйю“, а тази на Евлавий е правилно надписана. 

Застъпническата функция на св. Никола е доразвита в две сцени за спасяването на трите девойки от блуд-
ство, както и в Освобождаването на осъдените (Спасяването на трима осъдени от меч) (гр. схема ХІ, 80, 
85–86). Всички тези теми са свързани със спасяване от разни опасности и неволи4007, а те са и най-много 
в рилския цикъл. Освен това разказите за спасяването на тримата осъдени от меч и за невинните войводи, 
традиционно се изобразяват заедно, тъй като са и в директна връзка в житието на светеца, защото на път за 
Фригия войводите на Константин са били свидетели на спасяването на тримата от меч от св. Никола в гр. 
Мира. По-късно, когато попадат в подобна ситуация, те се уповават на св. Никола да ги спаси, както е напра-
вил с предишните трима4008. Три сцени са свързани с морските чудеса на светеца – св. Никола спасява моряци 

3999 Вж. изображение у Чавръков, Г. Българските манастири, 281. Подробно у Staneva, H., R. Rousseva. The Church of St Demetrius in Boboshevo. 
Sofia, 2009, 89. 
4000 Милановић, В. О фресци на улазу у Богородичину цркву архиепископа Данила ІІ у Пећи. – Зограф, 30 (2004–2005), 141–165.
4001 Радовановић, J. Неколико ретко приказиваних чуда св. Николе, 216–217.
4002 Митревски, Н. Циклусот на Свети Никола во тремот пред црквата св. Преображение во манастирот Зрзе. – ЗСУ, 6, 2007,175.
4003 Петковић, С. Зидно сликарство, 68.
4004 Цикълът не е публикуван изцяло. Отделни сцени са репродуцирани на различни места. Вж. например Енев, М. Рилският манастир, 34–36; 
Енев, М. Банско, 136–137.
4005 Кесић-Ристић, С. Циклус св. Николе, 312.
4006 Радовановић, J. Неколико ретко приказиваних чуда св. Николе, 213.
4007 Anrich, G. Hagios Nikolaos, b. I, 224–227.
4008 Целият разказ у Радовановић, J. Неколико ретко приказиваних чуда св. Николе, 214.
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748. Св. Никола спасява детето Василий от сарацински плен. Манастир Дубочица, Плевля. 1565
749. Св. Никола спасява детето Василий от сарацински плен. Манастир Морача. 1639

746. Св. Никола с житийни сцени. Светогорска щампа, гравирана във Венеция. ХІХ в.
747. Св. Никола спасява детето Василий от сарацински плен. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
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от бурята, Изгонва бесовете от кораба4009 и Спасява давещите се на път за Византион4010 (гр. схема ХІ, 78–79, 
91). Илюстрирани са и три догматични епизода – Изобличаването на Арий, Събарянето на идолите4011 и Въз-
становяването на св. Никола като архиепископ (гр. схема ХІ, 82, 89, 93). Освен това в цикъла са включени 
Осъждането на св. Никола на тъмница, Избавянето на отрока Василий от сарацински плен и Успението на 
светеца (гр. схема ХІ, 81, 92, 94) 

Съставът на цикъла в този случай е зависел най-вече от пространството, предназначено за изписване, и 
от иконографския модел. В подбора на сцените прави впечатление липсата на епизоди от детството на св. 
Никола, включително и рождението му, което по принцип е почти постоянно присъстващо в повечето от 
паметниците4012. Иначе като брой сцените от цикъла се доближават плътно до най-обширните примери за 
стенописно илюстриране на житието на светеца4013.

Логично е иконографският модел за сцените да бъде търсен сред някоя от многобройните щампи от 
ХVІІІ–ХІХ в., изобразяващи житието на св. Никола. Сред светогорските щампи има една, която е идентична 
на сцените от рилския параклис, но не ги покрива изцяло като брой, а съдържа 16 сцени. Разликите между 
нея и рилския цикъл са в присъствието на две сцени повече в параклиса. Това са Освобождаване на дете-
то Василий от сарацински плен и сцената с възстановяването на св. Никола като архиепископ. И двете се 
срещат в илюстрирането на житието, като спасяването на Василий не е постоянно присъстващо, но има не 
малко примери4014. Възстановяването на св. Никола като архиепископ е най-популярният вариант за неговото 
изобразяване, който се среща в огромен брой икони и щампи, но не и в рилския иконографски вариант. Ос-
таналите 16 сцени обаче са напълно идентични с тези от щампата. Тя е гръкоезична и е правена от непознат 
автор. Произхожда от Света гора, гравирана е във Венеция и на два пъти е датирана от Д. Давидов в средата 
на ХІХ в.4015 Преди него тя е датирана така и от П. Милонас, който намира отпечатък от нея във Византийския 
музей в Атина4016. Д. Папастрати обаче я датира във втората половина на ХVІІІ в., което едва ли е по-вероят-
ната дата с оглед на стиловите характеристики4017, но тя поне публикува и друга гръкоезична щампа, иконог-
рафски напълно идентична с тази, която вече има означена година – 1793. Тя е работена във Венеция и Света 
гора от неизвестен гравьор4018. Така вече със сигурност има поне един по-ранен вариант от щампата, което 
позволява тя да се смята за основен иконографски образец на стенописите в рилския параклис, независимо 
дали е използвана датираната, или недатираната щампа. 

Тази щампа явно е популярна и отпечатвана нееднократно, защото съществуват още два нейни варианта 
от ХІХ в., публикувани от Д. Папастрати4019. Единият е вече на църковнославянски, макар че не съвпада с 
рилските надписи, а е и късен – датира от 1870 г., и произхожда от манастира Григориат. Познат е и още един 
неин гръкоезичен вариант от средата на ХІХ в. и двата доближаващи се стилово до по-непрофесионално 
изработената, но датирана щампа от 1793 г. 

Наличието на тези идентични иконографски примери провокира мисълта, че едва ли е възможно да съ-
ществува и някакъв вариант на щампата, който да е разширен само с една сцена, а средното му поле, където 
традиционно се изобразява възстановяването на сана на св. Никола, да е изобразено в рилския иконографски 
вариант, за да стане пряк модел за житийния цикъл от рилския параклис. Затова е по-вероятно за съставянето 
на цикъла да е използвана поне още една щампа, съдържаща допълнителната сцена и рилския вариант за въз-
становянето на архиепископския сан. Икона с този сюжет Димитър рисува за Девическия манастир „Покров 
Богородичен“ в Самоков през 18394020. Неин вариант е и иконата му от църквата „Св. Димитър“ във Видин 

4009 Тази сцена е от по-рядко илюстрираните чудеса във византийските и поствизантийските примери. Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 99. 
Има я например в притвора на Баня Прибойска (1571). Радовановић, J. Неколико ретко приказиваних чуда св. Николе, 215. Това чудо обаче е 
илюстрирано и на графиките от ХVІІІ в. Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 282, 292–293, 301–302.
4010 Сцената със спасяването на давещите се на път за Византион е единственото чудо, случило се по време на живота на светеца, а не като негово 
явяване. Митревски, Н. Циклусот на Свети Никола, 179–180.
4011 Тази сцена е по-рядко илюстрирана в по-старите паметници. Sevcenko, N. The Life of Saint Nicholas, 130–131. Вж. примери и у Петковић, С. 
Зидно сликарство, 211.
4012 Петковић, С. Зидно сликарство, 211.
4013 В Дечани, където е най-обширният сръбски пример от византийско време, сцените са 16. Кесић-Ристић, С. Циклус св. Николе, 317. Има 18 
сцени от ц. „Св. Никола“ в Пелиново, Сърбия (1717–1718). Миjовић, П. Бококоторска сликарска школа ХVІІ–ХІХ века. Титоград, 1960, 34–36.
4014 Вж. примери у Петковић, С. Зидно сликарство, 165, 211; Петковић, С. Српска уметност у ХVІ и ХVІІ века, ил. 45, 69.
4015 Давидов, Д. Хиландарска графика, ил. 41; Давидов, Д. Светогорска графика, 40, 162–163.
4016 Mуlonas, Р. Athos and its monastic institutions, 174, № 75.
4017 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 292.
4018 Пак там, ill. 293.
4019 Пак там, ill. 301, 302.
4020 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир, приложения.
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750. Св. Никола с житийни сцени. Светогорска щампа, работена във Венеция. 1793
751. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841
752. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. Детайл от щампа. 1772

753. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. Икона от църквата „Св. Димитър“, Видин. Димитър Христов. 1852
754. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. Щампа от вт. пол. на ХVІІІ в.
755. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. Икона от Девическия метох в Самоков. Димитър Христов. 1839

(1852)4021. Но те са с различен иконографски модел, който се открива в друга светогорска щампа от втората 
половина на ХVІІІ в.4022 Засега най-близък паралел за „възстановяването“ има в сръбска щампа от непознат 
гравьор, датираща от 1772 г., но тя пък не съдържа и другата сцена с отрока Василий4023. Така на практика 
сред познатите щампи с житийния цикъл на св. Никола няма такава, която да се покрива иконографски с 
двете рилски сцени. Въпреки това изглежда най-подходящо да се възприеме версията за съществуването 

4021 Генова, Е. Димитър Христов зограф, 440–447.
4022 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 291.
4023 Давидов, Д. Српска графика ХVІІІ в., сл. 295.
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на модела им в щампа, с оглед на това, което се знае за начина, по който Димитър Христов прилага използ-
ваните от него иконографски модели. Защото е факт, че и в други изобразителни цикли, намерили място в 
рилската главна църква, винаги има по една-две сцени, които не се покриват или не присъстват в открития 
първоизточник. Така например е с 18-а глава от Апокалипсиса.

Не е излишно да се зададе въпросът защо Димитър Христов е използвал точно този иконографски модел 
от всички възможни модели, илюстриращи житието на св. Никола, а те никак не са малко. И тук започваме 
да се сблъскваме с факти, които отново поставят въпроса как са избирани иконографските модели от зогра-
фите през ХІХ в. Любопитно е например, че в случая с рилския цикъл не е използвана никоя от двете щампи 
на Жефарович с жития на св. Никола – от 1742 г. и тази от 1746 г.4024, а би могло да се предполага някакво 
предпочитание към творчеството му, тъй като неговата Стематография е позната и прилагана не само от 
Димитър Христов в рилската църква, но и изобщо от самоковските зографи. Не са използвани и иконограф-
ските модели на Н. Зубрицки, посветени на житието на св. Никола от „Акатист“, печатан в Лвов (1699)4025, 
може би достъпни чрез рилската библиотека, въпреки че именно неговите сцени към Апокалипсиса са били 
предпочетени пак сред многобройните варианти за илюстриране на Откровението. Тези факти би трябвало 
да означават, че придържането към определени модели няма пряка връзка с предпочитание към творчеството 
на техните създатели. Освен това не са използвани и описанията на Дионисий за сцените от житието на св. 
Никола, които са само осем4026, макар вече да е ясно, че ерминията е моделът, принципно следван при пове-
чето сюжети в рилската църква. Като брой, сцените почти съвпадат и с описанията на чудесата на св. Никола 
в ерминията на Дичо зограф, където са дадени 19 епизода. Те обаче са различни по състав и, изглежда, са 
правени по изображение от друга щампа или щампи с цикъла на светеца и сръбски произход, в които е вклю-

4024 Пак там, сл. 53.
4025 Свенцицкий, И. Початки, обр. CXL, CXLII.
4026 Ерминiя, 393–394. Описанието на възстановяването на св. Никола в архиерейски сан обаче се доближава до образа от рилската църква. Ерми-
нията дава в една сцена явяванията в съня на Константин и Евлавий и пак в една разказа за спасяването на девойките от блудство.

756. Възстановяване на св. Никола като архиепископ. 
Щампа. Хр. Жефарович. 1742

757. Св. Никола с житийни сцени. Щампа. Хр. Жефарович. 1746
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чено и връщане на зрението на Стефан Дечански4027.
От друга страна, доколко устойчива е тази иконография за самоковци, би трябвало да говори фактът, че тя 

е повторена от сина на Димитър Христов – Зафир, поне още веднъж в икона „Св. Никола с житие“ от 1845 г., 
намираща се в депото на Рилския манастир, правена с ктиторството на Димитрика Мицора. Тя е с 14 сцени от 
житието и повтаря щампата, като са изпуснати двете средни странични сцени от нея – събарянето на идолите 
и спасяването на път за Византион. Една година по-рано от Рилския манастир – през 1840, братът на Дими-
тър – Захарий Зограф, ползва същата щампа като модел за стенописния житиен цикъл на св. Никола в едно-
именната църква на Бачковския манастир, като следва и гръцките надписи, за разлика от своя по-голям брат. 
И тук цикълът се състои от 18 сцени, поне ако се доверим на Вера-Надежда Динова-Русева4028. Захарий обаче 
внася известни промени в някои от моделите от щампата. Например спасяването на девойките от блудство е 
решено в една сцена, а не в две, и има съществена разлика в иконографското решение за св. Никола, оставящ 
парите на бедния баща. Но има и такива примери, които се припокриват достатъчно – като спасяването на 
тримата от меч или спасяването на давещите се на път за Византион, които оставят извън съмнение изво-

4027 Василиев, А. Ерминии, 130–132. Най-вероятно модели са щампите на Жефарович и Месмер.
4028 Динова-Русева, В. Стенописите на Бачковската, 29–30.

761. Успение на св. Никола. Фасада на параклиса „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1846
762. Успение на св. Никола. Параклис „Св. Никола“. Димитър Христов и Зафир. 1841

758. Св. Никола с житийни сцени. Икона от Рилския манастир. Зафир (Станислав Доспевски). 1845
759. Св. Никола спасява давещите се на път за Византион. Стенопис от църквата „Св. Никола“ в Бачковския манастир. Захарий Зограф. 1840
760. Св. Никола спасява тримата осъдени и Св. Никола спасява давещите се на път за Византион. Параклис „Св. Никола“. Димитър 
Христов и Зафир. 1841
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да, че Захарий се е ползвал от същата щампа поне 
за някои от сцените. Съществува обаче един наглед 
по-ранен пример. Същият иконографски модел се 
прилага от самоковски зограф в житийния цикъл на 
светеца, изобразен в притвора на църквата „Св. Ни-
кола“ в с. Марица, строен през 1830 г. Според А. Чи-
лингиров този зограф е Йоан Иконописец или Хрис-
то Йовев4029. По-вероятно обаче е да става въпрос за 
Коста Вальов4030. В църквата са включени 8 сцени от 
житието на светеца4031 – ръкополагането в дякон и в 
архиепископ, спасяването на тримата от меч, явява-
нето в съня на Константин, изгонването на бесовете 
от кораба и спасяването на давещите се на път за 
Византион. Към тях са прибавени още две сцени, 
които имат друг иконографски произход. Спасява-
нето на девиците от блудство е решено в една сцена, 
в която е включен и спящият баща, а събарянето на 
идолите е само с един персонаж, освен св. Никола и 
е изобразено на по-развит архитектурен фон. Тези 
две сцени идват от друга щампа, екземпляр от която 
се намира в колекцията на д-р Павел Панов. Тя е 
работена в Москва през 1838 г. и е предназначена 
за манастира Григориат4032. Това копие не е добре 
запазено. Късна реплика на щампата е публикувана 
при Д. Папастрати4033, откъдето могат да се сравнят 
всички сцени. Така се изяснява, че щампата съдър-
жа шест сцени, като освен двете посочени, които се 
покриват със стенописите от с. Марица, има още 

4029 Чилингиров, А. Църквата св. Никола в с. Марица. С., 1976, 126.
4030 Генова, Е. Второто поколение, 205.
4031 Манова, Е. Предвъзрожденски стенописи от 16–17 в. в с. Марица. 
С., 1977, 11–12. Описание на сцените у Чилингиров, А. Църквата св. 
Никола в с. Марица, 122–125.
4032 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев. Слово и образ, 82, № ІІІ. 56.
4033 Papastrаtos, D. Paper Icons, ill. 512.

763. Св. Никола разрушава идолите и св. Никола спасява трите девой-
ки от блудство. Стенопис от църквата „Св. Никола“, с. Марица. Коста 
Вальов? 30-те – 40-те години на ХІХ в.
764. Св. Никола спасява давещите се на път за Византион и св. Никола 
спасява кораб от бурята. Стенописи от църквата „Св. Никола“, с. Ма-
рица. Коста Вальов? 30-те – 40-те години на ХІХ в.
765. Св. Никола с житийни сцени. Щампа от манастира Григориат. 
1838
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три – Спасяването на тримата от меч, Св. Никола спасява моряци от бурята и Св. Никола изгонва бесовете 
от кораба, които са на практика идентични с щампата на св. Никола от 1793 г. От тях в стенописа са вклю-
чени първите две, а изгонването на бесовете от кораба е отпаднало. Същото важи и за последната сцена от 
щампата – Св. Никола лекува болни, която няма паралел нито в стенописа, нито в щампата от 1793 г. Появата 
на тази щампа с дата 1838 г., ако, разбира се, не съществува по-ранен неин вариант, би трябвало да отпрати 
датирането на стенописите в църквата в с. Марица най-рано към 40-те години на ХІХ в. и следователно след 
цикъла от рилския параклис. Независимо от това наличието и на този пример за използване на щампата от 
1793 г. провокира мисълта, че предпочитанието към този иконографски модел при целия Доспейски род, а 
вероятно и при зетя Коста Вальов, не може да бъде случайно.

Изглежда обаче, щампата е била изключително популярна и сред другите български зографи. Оказва се, 
че тя е иконографски модел и за една икона на св. Никола с 18 житийни сцени, в която само две от тях са 
различни от светогорската щампа, а и от рилския цикъл. Иконата е от църквата „Св. Никола“ в Сливен, 
днес в галерия „Д. Добрович“, и е датирана от К. Паскалева ок. 1831–1832 г. (църквата е строена и осветена 
1834–1836). Според авторката иконата най-вероятно е дело на Йоаникий папа Витанов4034. В нея присъстват 
фактически две сцени в повече от щампата – Раждането на св. Никола и Кръщението му, с които започва ци-
кълът тук, а следващите сцени следват щампата, макар и вече да не съвпадат по ред. Интересно е, че с тези 
две сцени започва гравюрата на Жефарович на св. Никола от 1746 г., като Кръщението е напълно идентично 
с това от иконата, а Рождеството е малко видоизменено. Така става възможно иконата да е контаминация 
между изображенията на сцените от двете щампи.

Познат е още един пример за използването на този иконографски модел. Това е иконата „Св. Никола с 12 
житийни сцени“ от папа Витан Млади от иконостаса на църквата „Св. Никола“ в Капиновския манастир, с 
4034 Паскалева, К. Икони от Сливенския край. С., 1975, 4.

766. Св. Никола с житийни сцени. Икона от църквата „Св. Никола“ 
в Сливен. Днес в галерия „Д. Добрович“, Сливен.  Ок. 1834–1836

767. Св. Никола с житийни сцени. Икона от църквата 
„Св. Никола“ в Капиновския манастир. Папа Витан Стари. 1811
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фрапиращата дата 1811 г. Тук пък се среща съкратен вариант на щампата. Житийният цикъл започва като нея 
с ръкополагане на св. Никола в архиепископ, но следващият епизод – Спасяването на девойките от блудство, 
е развит в две отделни сцени, както и в Рилския манастир, докато в щампата е в една, разделена на две. Из-
пуснато е изобличаването на Арий и е дадено само явяването в съня на Константин без това в съня на Евла-
вий. Накрая липсва и Успението на светеца.

Дори само тези два примера показват, че щампата е била част и от репертоара на тревненските зографи 
и е използвана далеч преди появата ѝ като модел в Рилския манастир. Така изглежда даже, че тя толкова от-
давна циркулира сред зографите у нас, че може би не Димитър, Захарий или евентуално Коста Вальов са я 
„открили“ за Самоков като иконографски модел. Трудно е да се приеме и че те са го направили „умишлено“ 
през тревненските зографи. Затова изглежда по-възможно баща им – Христо Димитров, да е притежавал и 
използвал тази щампа по същото време, когато тя е ползвана и от тревненските зографи. На фона на малкото 
действително известни факти за неговия живот, както и на липсата на каквито и да било следи от тази щампа 
или нейни варианти в архива на Доспейския род, може да изглежда, че отново се пренатоварва със значимост 
неговата личност. Защото имаме само косвено и късно указание за популярността на тази щампа на Света 
гора, където тя е използвана от Никифор ІІ за стенописния цикъл на св. Никола в едноименния параклис към 
католикона на манастира Ивирон през 18464035. Но от друга страна, екземпляр от щампата от 1793 г. е извес-
тен у нас. Той е част от колекцията на д-р П. Панов, заведена под № 1 в музея на общинското предприятие 
„Стара София“ и Историческия музей на град София4036. Трудно е да се каже обаче доколко той може да бъде 
свързан със Самоков, а още по-малко – директно с Христо Димитров. Въпреки това засега неговата роля ос-
тава най-логичното обяснение за използването на тази щампа, защото синовете и евентуално зет му не само 
избират, а и редовно се придържат точно към този иконографски модел за житието на св. Никола, който се 
разширява, съкращава или видоизменя в зависимост от случая. А това би трябвало да покаже, че родослов-
ното предаване на иконографски модели им носи своего рода автентичност и авторитет и те се използват 
поне до появата на нещо по-модерно или актуално. 

Х. Иконографски изводи

Разнообразието на използваните иконографски модели в рилската църква свидетелства за специален под-
ход и мисъл при изобразяването на всяка отделна тема или сюжет, каквито едва ли могат да бъдат очаквани 
от „възрожденски“ зографи. Само в един паметник са налице примери за използване на четири жанрово раз-
лични иконографски източника – щампи, печатни издания, религиозна литература и ерминия с варианти на 
смесване между тях. Географският произход на тези модели също е разнопосочен – Русия, Украйна, Беларус, 
Сърбия и Света гора, при това, без да е известно на практика, че точно тези самоковски зографи някога са 
напускали пределите на днешните български земи на повече от петдесетина километра. 

На пръв поглед обяснение за този парадокс може да даде добре познатата причинно-следствена връзка 
между проникването на иконографските модели у нас и търговската основа на Балканското просвещение4037. 
Но всъщност това е само общ теоретичен принцип, който умело избягва конкретиката. Той води до безраз-
борно придобиване на иконографски модели от тези краища на Европа, които са необходими според случая 
и желанието на изследователя. Разбира се, безспорно е, че на „търговска основа“ у нас са внасяни книги, 
албуми и гравюри4038. Обаче пътят до появата им в архивите на зографите все още не е добре изследван, а 
това размива напълно представата за причините, поради които зографите избират точно определени модели. 
Защото не всяка гравюра, албум или книга се използва от тях. Един модел трябва да има придобит авторитет, 
за да участва в техния иконографски репертоар, освен ако не е „унаследен“, което автоматично му придава 
значимост. 

Така се очертава и първият общ принцип при избора на моделите в рилската църква. Извън тези, които са 
„унаследени“, е било нужно другите използвани модели поне да бъдат популярни. Тук предпочитанията на 
самоковските зографи дават и спецификата на техния избор. Тези модели може да не са актуални в смисъл 

4035 Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, εικ. 332–342.
4036 Джурова, А., В. Велинова, И. Патев. Слово и образ, 82, № ІІІ. 55.
4037 Димитров, С., К. Манчев. История на балканските народи, 132–133.
4038 Генова, Е. Модели и пътища, 47.
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на съвременни, за онова време, но задължително трябва да са утвърдени в православието. Затова основните 
иконографски източници неизбежно са и по-стари. Освен това, когато идват по индиректния, но станал вече 
традиционен път за проникване на западната иконография чрез православни посредници като Украйна, 
Русия, Сърбия и Света гора, тези модели често трябва да са утвърдени и на наша почва, преди да се появят 
в рилския католикон. Така е например с житийните сцени на св. Никола и сцените от Богородичния Акатист, 
които се появяват от Света гора и се разпространяват първо при тревненските майстори, или с илюстрациите 
на Апокалипсиса, които пристигат бавно, сякаш с пътническия влак от Украйна, с почти век закъснение, но 
когато стигат до Балканите, се срещат в творчеството на по-широк кръг зографи, обхващащ всички основни 
художествени центрове в българските земи, а и извън тях. Затова изглежда, че циркулацията на едни и същи 
модели сред нашите зографи постепенно ги популяризира, а оттам те придобиват и значимост. 

Следващият важен компонент при използването на конкретните иконографски модели в рилската църква 
са традициите, в които са обучени зографите. Тук отново се проявяват особеностите на самоковските майсто-
ри, за които в този случай е имало голяма разлика между различните художествени представи за „правосла-
вие“. Фактът, че в католикона няма модел, директно зает например от аусбургските библии, разпространени 
в необароковите програми от ХVІІІ в. в Сърбия, показва ясно наличието на „православен консерватизъм“ у 
зографи, които иначе познават и използват образците, утвърдили се в Карловачката митрополия4039. Това под-
сказва още един принцип при избора на моделите. Той е свързан с обучението на зографите и естетическите 
предпочитания на рилските монаси, които водят в една и съща посока – към традициите на светогорската жи-
вопис. Но парадоксалното тук е, че не става въпрос за реалната светогорска живопис. По думите на Неофит 
Рилски старата живопис на Света гора е „овехтяла“, а при новата „майсторите съвсем са оскудели“4040. Но 
тази живопис е „жива“ при наследниците на Христо Димитров и в описанията на ерминията на Дионисий, 
която те използват. В нея е регистрирана светогорска художествена практика, която е достатъчно отдалечена 
по време, за да бъде смятана за традиция, и същевременно тя е сборно и теоретично съчинение, което не е 
приложено на практика изцяло в нито един от последвалите я атонски паметници, за да може да бъде видяно 
някъде от рилските монаси. Оттук вече става ясно и защо за изобразяването на поне половината от циклите 
и сцените в църквата са използвани директно описанията от тази ерминия. Това се отнася до всички по-голе-
ми цикли, изписани в наоса – Чудесата, Деянията, Страстите Христови и почти всички евангелски притчи. 
Но доколкото се знае или поне може да се види от по-старите им произведения, самоковските зографи не са 
разполагали с толкова много илюстрации по напътствията на ерминията преди рилския католикон. Затова 
единственият извод, който се налага, е, че те са правени специално за този случай. Така вече ясно личи, че 
ерминията се е възприемала като институционален светогорски наръчник повече в очите на рилските мона-
си, отколкото на самоковските зографи. Явно е също така, че отговорността у зографите при работата в тази 
църква е била огромна и те са желаели да задоволят изискванията на поръчителите4041. От цялата им продук-
ция пък се оказва, че зографите прилагат ерминията така обстойно само в паметници, свързани или произ-
хождащи от Света гора. Например Захарий Зограф в своето писмо до Неофит Рилски от 25 февруари 1841 г. 
споделя, че е придобил някакви „юрнеци“ от френската академия, които можел да приложи в стенописта на 
рилската църква4042. Не се знае какво си е помислил рилският монах за това, но Захарий всъщност постъпва 
съвсем различно и прави цикъла по Страстите Христови и част от Деянията, следвайки доста стриктно опи-
санията в ерминията. Подобен респект пред светогорската традиция се наблюдава втори път у него единстве-
но когато отива да работи във Великата лавра. По това време той е разполагал с моделите за Апокалипсиса 
на брат си Димитър от рилския католикон, които сам е приложил след това в Троянския и Преображенския 
манастир, но не ги използва, а съставя нови рисунки по описанията на ерминията на Дионисий4043.

При това положение използването на конкретни образци или придържането към описанията на ерминията 
обезсмисля посочването на иконографски детайли в отделните композиции, тъй като те идват заедно с 
моделите и не би трябвало да бъдат приемани като специфичен избор на зографите. Все пак те, разбира се, 
проявяват предпочитания към определени детайли при прехвърлянето на модела в стенопис.

4039 Примерите пак там, 45–74; Генова, Е. Темата „Покров Богородичен“, 492–508; Попова, Е. Иконите на Димитар Христов, 216–217.
4040 Неофит Рылец. Описание, 77.
4041 Вж. сведения по този въпрос у Захариев, В. Захарий, 46, 62, 64; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 216; Климент Рилец. Иеромонах Неофит 
Рилски, 15; Влахова, Л., Е. Генова, А. Шаренков. Нови проучвания, 17; НБКМ, БИА, ф. 1281, а.е. 1283; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 65, л. 6.
4042 Василиев, А.  БВМ, 342.
4043 Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47. Вж. илюстрации от тях у Соколова, Д. Захари Зограф, 106–112, където обаче са датирани 
погрешно.
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Специално при работата на Димитър Христов с тези модели тенденциозно се изпускат детайли, атрибути, 
пози, жестове, перспектива, които да напомнят за западен християнски произход. Така е с щампата на Сим-
вола на вярата и в по-малка степен при Апокалипсиса. Изглежда, това важи повече за руско-украинските мо-
дели, които така или иначе носят западния стилов дух, докато атонските примери почти не се видоизменят, 
както е с цикъла на св. Никола или с архангел Михаил, вадещ душата на богатия. Въпреки че са ясни причи-
ните за това „доверие“ към светогорската графика, и то е доста парадоксално, тъй като голяма част от нея се 
печата във Венеция, при това, предимно в едно и също ателие – това на Джанантонио Бортоли. Това го пре-
връща в своеобразен иконографски извор за българските зографи, който тепърва трябва да бъде изследван.

Рилската църква дава представа и колко разнообразни са методите на Димитър Христов при създаването 
на изображенията. Тук има случаи, в които той преработва иконографския източник според разказа за 
събитието, както е в Преселение Богородично, или съставя на практика нов иконографски вариант заради 
функционалността на стенописите, както е с Покров Богородичен и образите на ктиторите. Друг път използва 
описанията от ерминията на Дионисий, за да състави цял цикъл или отделно изображение, както е с Деянията 
на Христос и Притчата за работниците на лозето. Понякога прави нов композиционен вариант за сцена, 
превръщайки я в енигматична за сегашния зрител, както е с Ходене на Богородица по мъките, или създава 
цикъл, комбинирайки сцени от готови и популярни изобразителни модели с такива, правени по описанията 
на ерминията, както е при евангелските притчи. 

Може да се изброява още, но посочените примери са достатъчно красноречиви за това колко огромна е 
била ролята на Димитър Христов в рилския католикон, далеч надхвърляща разглежданите тук иконографски 
похвати. Неслучайно той е единственият майстор, останал по време на изписването на цялата църква от 
1840 до 1847 г., и закономерно трябва да бъде смятан за водещия сред останалите зографи, както показва 
и названието му „протодаскал“ от новооткрития надпис в параклиса „Св. Йоан Рилски“4044. При конкретно 
зададените теми и съобразяване с изискванията, свързани с местните ритуали, той се проявява като изклю-
чителен професионалист, владеещ всички композиционни тънкости при разполагането на отделните сцени. 
Изглежда, той е не само много вещ в своя занаят – рисуване, композиране и технологии, но познава и разбира 
богослужебните текстове, подхожда творчески към разпределянето на сюжетите от декоративната програ-
ма, които са били поръчани. В иконографско отношение обаче изглежда много консервативен. Той сякаш 
почти не прави промени в моделите, които използва, което наглед го превръща в типичен зограф, свързан с 
поствизантийската традиция. В действителност малките промени, които се забелязват при използването на 
моделите, са „корекции“, подпомагащи по-вярното изразяване на смисъла на изображенията, или по-точното 
придържане към разказа за някакво събитие, така както той е известен от религиозната литература. И още 
нещо. Не бива да се очаква от Димитър винаги да повтаря дословно иконографските си решения в случаите, 
когато в различни паметници рисува един и същ сюжет. Например Жертвата на Каин и Авел от олтара на 
параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“ и тази от нартиката на католикона, които са паралелни дори като 
години на изработване, ясно сочат един и същ модел като произход. Но иконографските решения са с раз-
лични детайли. 

Работата му с ерминията на Дионисий изглежда премерена спрямо всеки отделен случай. Димитър може 
стриктно да се придържа към нея, както е при повечето сцени и циклите, изписани в наоса, но може и да 
я отхвърли изцяло или да я използва само като коректив към визуалните модели, както е постъпвал при 
изображенията от останалите части на църквата. Нищо от това не може да буди учудване, но пък сериозна 
загадка остават многобройните съвпадения между рилските изображения и описанията в първата ерминия 
на Дичо зограф. Те не само потвърждават извода на Е. Мутафов за използването на изобразителни модели 
при съставянето на описанията там4045, но даже предизвикват предположението, че именно рилската църква 
е един от тези изобразителни източници, въпреки че тази ерминия на дебърския майстор се датира преди 
стенописите на Димитър Христов в рилската църква. 

И накрая трябва да се каже, че Захарий и Димитър Христови ползват едни и същи модели, но ако единият 
ги пренася дословно, другият прави промени, когато изобразява същите сюжети. Примерите са в сцените 
от Детството Христово, работени от Захарий, и началните от Богородичния Акатист, работени от Димитър, 
които се повтарят като сюжет. Тук, изглежда, Захарий използва същата щампа, която брат му Димитър при-
лага за акатистните сцени. Но е факт, че Захарий прави промени като огледално обръщане на композициите, 

4044 Тъпанов, С. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“, 17.
4045 Мутафов, Е. Поглед, 268–280.



568

разлики в архитектурния фон и други второстепенни детайли. Това е и най-отличителният белег на Захарий. 
Много по-често от брат си той прави промени в иконографските модели, които използва. Вероятно поради 
неутолимата си амбиция той никак не е имал респект към по-старите православни източници, както няма 
и респект към съвременните му зографи от региона – Стамбол, Света гора и Румелията4046. Но колкото и 
да е самоуверен в останалите си произведения, в рилската църква той е много внимателен и премерен и си 
позволява индивидуални решения само за второстепенни детайли като фон, пейзаж, архитектура, облекло и 
жестове. 

ХІ. Съставители на стенописната програма

Църковната живопис във всички времена се е подчинявала на някои правила, определени още от визан-
тийските теолози, но това не значи, че те са били норма, от която винаги са се ръководели съставителите на 
стенописните програми. Правилата за декориране са се сменяли не само във времето, но и в пространството 
поради множество фактори – територия, господство на по-стари традиции, архитектурни пространства в 
църквата, индивидуални желания на поръчителите от всякакъв характер. Примерите от историята са доста-
тъчно разнообразни, за да се види, че има случаи, в които зографите са налагали изцяло своята концепция 
за декоративната програма в храма, но по-често тя се е определяла от вкуса и предпочитанията на поръчи-
теля. Това важи с пълна сила и за ХVІ–ХVІІ в., откогато има немалко примери, показващи вещи в религията 
ктитори, чиято образованост в теологичните проблеми не бива да се поставя под съмнение. Примерите са 
най-вече в големите манастири, където не престават заниманията с богословска литература, преписват се 
ръкописи и там очевидно винаги е била по-важна волята на образования монах ктитор. За това говорят и раз-
нообразните стенописни програми, в които личат логика и зависимост от литургичния обред4047. Но доколко 
тези принципи важат по време на Българското възраждане, на което традиционно се приписва отвръщане от 
религиозното, а още повече и в рилската църква, която е отворен за обществото манастирски храм, зависи на 
първо място от ролята, която са имали светските ктитори в този случай. По това време те имат друг произход 
и ценностна система за разлика от Средновековието, което би трябвало да внесе нещо ново в християнския 
храм. Това е пò „светският“ характер на украсата в храма, идваща заедно със светските лица, които поемат 
неговото изграждане и изписване. Разбира се, примерите, в които става така, през Българското възраждане са 
доста чести, но главната църква на Рилския манастир не може да се причисли към тях. Въпреки своето висо-
ко обществено положение в Копривщица и Пловдив главните ктитори на стенописите в рилския католикон 
не влияят върху замисъла и формирането на стенописната програма. Те не само нямат участие в съставянето 
ѝ, но не са я променили, осъвременили, историзирали от гледна точка на своето положение, начин на живот 
и желания, т.е. не са я направили по-малко религиозна, както става в други случаи. Причината е елементарна. 
В рилската църква няма ктитори от такава величина, както в Средновековието, които да могат да си позволят 
да подпомогнат изписването на целия храм. Всеки по-значителен дарител тук има материален принос за 
изписването на част от църквата и във връзка с мястото, за което плаща, евентуално се появява и неговият 
образ. В същото време те не са и поръчители на този стенопис. Затова ктиторите в рилската църква не могат 
да променят смисъла на стенописната програма с това, че голяма част от тях не са религиозни дейци. Това 
вероятно не е било и цел на рилските светски ктитори. За новите замогнали се буржоа църквата е това място, 
където могат да покажат своите пораснали материални възможности, да увековечат името и образа си на 
нейните стени, доколкото са обладани от начеващото чувство за историзъм. В същото време тяхното ктитор-
ство е този акт на религиозна съпричастност, който им дава надежда да умилостивят Бога, да си осигурят 
неговата защита и своето спасение. Нищо повече от това. Така тяхното изключване от формирането на сте-
нописната програма свежда интересуващия ни проблем до отговор на въпроса дали монашеското братство, 
като поръчител на стенописите в църквата, е съставило тяхната програма, или тя се дължи в голяма степен и 
на зографите, изписвали храма. 

За съжаление, общият светогорски дух на стенописите от църквата не може да помогне за това разграни-
чаване, тъй като той е приоритет както на поръчителите, така и на зографите. Известно е, че монасите търсят 

4046 Василиев, А. БВМ, 389.
4047 Петковић, С. Зидно сликарство, 66, 79, 91.
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и намират зографи, които да приложат любимото им светогорското изкуство в църквата4048. Това са самоков-
ските зографи, които поне от две поколения също се придържат към тази стилистика. Но още тук се проявява 
неравнопоставеността между монасите и зографите. Първите са поръчители, а вторите – изпълнители, а в 
потвърждение на това има множество красноречиви извори, които неведнъж се коментираха в текста. Зара-
ди тях е логично да се предположи, че зографите изпълняват в храма една типична за периода програма за 
украса, но не се намесват в начина на прилагането ѝ. Тази програма е заложена още в ерминията на Диони-
сий, с придържането към която трябва да се свърже и приносът на зографите, участвали в изписването на 
църквата. С появата на тази ерминия в началото на ХVIII в. историята на иконографските наръчници достига 
връхната си точка. До този момент ерминиите никога не са имали общозадължително значение. Те даже не 
са били и официални ръководства4049. Ерминията на Дионисий обаче е преведена от гръцки около 1800 г. от 
Иларион монах от Зограф4050 и от там нататък е най-употребяваният наръчник, чието влияние може да се 
проследи и извън Атонския полуостров. Заради това прилагането ѝ в стенописите на рилската главна църква 
е съвсем закономерно. Тя се смята за изразител на идеите на късната атонска живопис от ХVIII в., а Рилски-
ят манастир е не само зависим от Атон като естетически модели4051, но и търси зографи, които да отговорят 
на този естетически вкус. Самоковските зографи, които традиционно са свързани с атонската живопис, са 
именно такива и могат да отговорят на тези цели и вкус. Те не само познават и прилагат ерминията4052, но и 
се придържат строго към нейните указания4053. В този смисъл тя е консервативният елемент, който определя 
нивото на техните идеи за стенописна програма и на практика е единственият им досег по това време с из-
куството на Света гора, макар нееднократно да е подчертавано, че те са негови продължители. Всъщност те 
по-скоро са се представяли за такива, осланяйки се на ерминията и техническите характеристики на своите 
произведения, утвърдени от авторитета на техния баща и учител Христо Димитров, несъмнено обучаван и 
владеещ в действителност съвременното му светогорско изкуство4054. Но ерминията не може да отговори на 
специфичните за манастира ритуали и конкретните изисквания на монасите, поради което тя е недостатъчно 
ръководство, което трябва да бъде преосмислено, а това неизбежно води до оформянето на различна стено-
писна програма. Тя се създава от монашеския кръг и се простира от избора на темите до разпределянето им 
в пространството на храма. И тук примерите са толкова многобройни, че е излишно да се изброяват отново. 
Само трябва да се припомни, че обособяването на богослужебните пространства в храма чрез стенописната 
тематика е свързано задължително с религиозно образовани и вещи в ритуалите лица, които могат да произ-
хождат единствено от монашеското братство. При подобен тип стенописни програми, които са с по-дълбоко 
теологично и богослужебно съдържание, се ограничава още повече свободата на зографите да прилагат ня-
какви свои концепции. В случая това изглежда и невъзможно, тъй като никой от зографите не е обявен офи-
циално за ръководител на изписването на храма, а то е ставало на части, възлагани на различни майстори4055.

Видян от тази гледна точка, замисълът на стенописната програма в рилския католикон може да се свърже 
с монашеското братство, което и чрез препоръката на основните ктитори на храма търси и намира зографи, 
които да приложат светогорското изкуство в главната църква. При това положение става особено важно 
присъствието на една водеща личност, която да състави програмата, какъвто е примерът в историята с 
архиепископ Сава, за чието участие при декорирането на църквите говорят и самите му биографи. Но дали 
в Рилския манастир отец Неофит или игуменът по това време Йосиф е едноличен създател на програмата 
е въпрос, на който засега е невъзможно да се даде прецизен отговор. И двамата обаче биха могли да са 
основните съставители на програмата. Отец Неофит дава сведенията за богослужебното разпределение на 
пространствата в църквата, по което е и подредена на практика стенописната програма. Освен това неговият 
гроб е разположен точно до църквата, което може да се свърже с традицията да се погребват до храма най-

4048 Неофит Рылец. Описание, 45.
4049 Покровский, Н. Церковная археология, 215.
4050 Радоjчић, С. Одабрани чланци, 82.
4051 Неофит Рылец. Описание, 50.
4052 Ерминиите на Димитър и Захарий Христови се съхраняват в НИМ, № 6 и 11. Те са преписи на части от ерминията на Дионисий, като тази на 
Захарий е преписвана от тази на Димитър. Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф, 9–14. Вж. и Гергова, И. Самоковската художест-
вена, 42–47.
4053 Захариев, В. Захарий, 22; Василиев, А. БВМ, 330; Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса, 47; Рошковска, А. Станислав Доспевски, 5–6; 
Динова-Русева, В. Първомайсторът, 30–36, 43.
4054 Генова, Е., Л. Влахова. За някои начални, 46; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 214.
4055 Работата „на парче“ в църквата не подлежи на съмнение и има много примери. Това е засвидетелствано и в изворите. Вж. например ЦДА, ф. 
1510, оп. 1, а.е. 65, л. 58–62.
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важните личности, участвали в създаването му. Още по-показателен е примерът с игумена Йосиф. Неговият 
гроб е положен направо на пода на южната страна на откритата нартика на църквата. Според традицията 
там е трябвало да се погребват най-важните ктитори и основателите на храма4056. Би било доста трудно 
да се посочат останалите лица от братството, които евентуално могат да са участвали в съставянето на про-
грамата, тъй като няма никакви познати документи, засягащи този въпрос. Хипотетично може само да се 
предположи, че те са членове на манастирската управа, а имената им могат да бъдат прочетени на три места 
– в единствения запазен договор между зографите и братството – този за изписване на олтара, в стенопис-
ните поменици от протезиса на църквата и по паметните плочи на гробовете, разположени около църквата.

4056 Babić, G. Les chapelles, 43.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Ако случайно има читател, последователно изчел повечето страници дотук, то той ще има нужда от нещо 

друго, но не и от заключение. Защото отдавна вече ще се е усъмнил дали всичко, което се приписва като 
смисъл и значение на стенописната програма от рилската църква, се доближава до действителните събития, 
цели и замисли, свързани с нея. Наистина е трудно да се определи доколко тук не са привнесени прекалено 
много и неадекватни значения за паметник от това време. Може би рилските монаси не са били чак толкова 
образовани и са изисквали само използването на ерминията на Дионисий като светогорско ръководство. А 
може би са подценени възможностите на самоковските зографи начело с протодаскал Димитър Христов, 
приложили ерминията с такъв професионализъм и богословска начетеност, че изхвърлят в коша за боклук 
всичко, писано за тях по времето на социализма. При всички случаи обаче, когато трябва да се направят изво-
дите, първата мисъл, която изниква, е, че един толкова късен паметник като католикона на Рилския манастир 
концентрира в своите стенописи важни теологични смисли, а в същото време изразява модерните православ-
ни идеи на времето и изтъква чрез тях мястото и значението на местната манастирска традиция. Всичко това 
води до извода, че независимо кой е авторът на нейната стенописна програма, в определен смисъл рилската 
църква се явява концептуален завършек на цялата поствизантийска стенопис в границите на българските 
земи, завършек, който фокусира в себе си развитието на религиозната мисъл до ХIХ в., както и на практиката 
да се оформя стенописната програма в храма.

Ако това е така, в главната църква на Рилския манастир се среща една от последните прояви на цялата 
източноправославна стенопис. Тя е пряко свързана с местната манастирска традиция, а външните фактори, 
които я определят, са атонското изкуство от границата между ХVIII и ХIХ в., бурното навлизане на руската 
култура, най-вече печатна, и в областта на богослужението, както и панславянските идеи, изразени в сръб-
ското изкуство от ХVIII в. Така у нас се появява комплексен отзвук от тези по-ранни разнопосочни натрупва-
ния и наслоявания в изкуството на поствизантийския православен свят. В този контекст българските земи се 
оказват не само последният оазис на източнохристиянската църковна стенопис, но и закъснявайки в общото 
европейско, а даже и балканско художествено развитие, са и последният ѝ център. Това провокира мисълта, 
че в първата половина на ХIХ в. българската църковна живопис доживява времето да се превърне във водеща 
за традиционната източноправославна стенопис. Така тя става пример за изключително интересното явление 
как една периферна област достига до ролята на център, след като навсякъде средновековният характер на 
това изкуство отмира все повече и дори в традиционния православен център – Света гора, по думите на рил-
ските монаси няма вече достойни майстори, които да отговорят на техните изисквания. Затова стенописта на 
главната църква в Рилския манастир може да се разглежда като ultima ratio на поствизантийското изкуство. 

Причините за това са ясни. Те се коренят в желанието на рилските монаси да се съизмерват със „старо-
то“, без да мислят с такава категория за него. А то се въплъщава от светогорските манастири, като целта е 
Рилският манастир и живописта в неговата църква да станат „по-хубави“ от атонските4057. Този стремеж е 
типичен за манталитета на консервативните монашески общности, които се съревновават непрекъснато една 
с друга в утвърждаване на своята слава, известност, благолепие и красота, задоволявайки амбиции и гордост. 
Има много подобни документални примери. В 1801 г. лорд Кързън вижда зографските монаси да строят 
нова църква и те бързат да се похвалят, че тя е с един метър по-широка от ватопедската4058. Подобно на това 
и рилските монаси, които винаги са чувствали респект и уважение към светогорските манастири, са в непре-
късната надпревара с тях, надпревара, която имат шанса да спечелят точно по това време, издигайки нова 
църква, по-голяма от светогорските, каквато и там няма, както повече или по-малко откровено свидетелстват 

4057 Неофит Рылец. Описание, 76.
4058 Кързън, Р. Описание на манастирските книгохранителници, 46.
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всички посетители на манастира и дори самите атонски монаси4059. Наглед е донякъде нелепо такава цел да 
се превърне в движеща сила за архитектурно и художествено преобразяване на един манастир, но несъмнено 
всеки, който се е сблъсквал с подобни нрави, знае добре, че именно непрестанната амбиция да се направи 
повече от този, който е в полезрението, води до действителни резултати, а понякога те дори наистина над-
хвърлят направеното преди тях.

Така вече няма да се стори учудващо, че без да се интересува изобщо от сравнения с художествените по-
стижения на своето време и подражавайки на добрите литературни традиции в религиозните хвалебствия, 
Неофит Рилски сравнява рилската църква не с нещо друго, а с хилендарския католикон. Наистина Хилендар 
е компаративен топос в литературата, който понякога сред балканските славяни дори заменя общото понятие 
за естетическа и религиозна стойност на всички светогорски манастири, но на практика с това се изчерпва и 
кръгозорът на рилския монах. За него е напълно достатъчно да каже, че рилската църква е два пъти по-голяма 
от хилендарската (сиреч по-голяма от светогорските – б.а.) и с право може да се уподоби на Рая4060, като „зае-
ма“ това сравнение буквално от едно описание на самия хилендарски католикон4061. Тази „заемка“ е обичаен 
похват в религиозната литература и никак не смущава Неофит Рилски, който след това възхвалява прелести-
те на живописта в рилската църква, подсказвайки, че поръчителите на стенописите вероятно са били много 
доволни от постигнатото. По-нататък Неофит преминава към оригинален разказ, привеждащ свидетелствата 
и на очевидци. Той добавя, че това „велехваление“ не е „гиперболическо, а истинно“4062, като се позовава на 
впечатленията на съвременника му В. Григорович. Когато в 1845 г. посещава манастира, самият Григорович 
може би наистина е харесал стенописите, а може и да не е, но пише, че живописта тук не е толкова пъстра 
като на Атон и носи даже известен стремеж към изящност. Според него тя била чужда на онази несъобраз-
ност, която той видял в манастира Зограф4063. Ако тук не се сблъскваме с известно лицемерие, основано на 
доброто отношение към руския изследовател в манастира и на „незаконните“ му придобивки оттам4064, него-
вото сравнение трябва да се разбира като съпоставяне между два от най-големите стенописни паметника от 
онази епоха, смятани дълго време за български4065. Но всъщност това е директно сравнение между атонската 
живопис от началото на ХІХ в., представена чрез ателието на Никифор от Карпениси, работило в зограф-
ската църква4066, и интерпретацията на местна българска почва, дело на самоковските зографи. И колкото и 
да е странно, такива сравнения, които са в полза на рилската църква, не са никак инцидентни. Доколкото се 
знае, никой от авторите през ХІХ в. не подлага на естетическо съмнение рилската живопис4067. ХХ в. не е 
така благосклонен към нея4068, но, както и да бъдат оценявани днес нейните качества, тя може да бъде ясно 
категоризирана в контекста на балканското изкуство от онова време като принадлежаща към утвърдената ху-
дожествена практика, за която е от първостепенно значение запазването на изобразителния език, принципно 
постоянен от векове4069. Но в същото време проявата на тази тенденция в католикона на Рилския манастир не 
отрича напълно новото. Напротив, тя търси живост за сметка на овехтялото4070, но без да напуска границите 
на традицията и дори без да прехвърля регионалните предели, възлагайки своите надежди и стремежи на 
местните самоковски зографи.

По това време Самоков е важен икономически и културен център с общобалканско значение за религиоз-
ното изкуство. Неговите майстори работят в българските, македонските, сръбските земи4071, произведенията 

4059 Неофит Рилски казва, че светогорските отци от „величайшите“ тамошни манастири признават безпристрастно, че в никой манастир няма 
такова здание като рилската църква. Вж. Неофит Рылец. Описание, 50.
4060 Пак там, 79.
4061 Михаiловичъ, К. Краткое описанiе святыя и преславныя лавры царскiя Хиландара. Будим, 1814.
4062 Неофит Рылец. Описание, 77.
4063 Григорович, В. Очерк, 127–128.
4064 Знае се например, че В. Григорович е придобил една част от сборника Шестоднев и Предели (1456) на Вл. Граматик, откъсвайки ги от ориги-
нала. Вж. Христова, Б. Опис на ръкописите, 23.
4065 Божков, А., А. Василиев. Художественото наследство, на много места.
4066 За ателието вж. Μπονόβας, Ν. Όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική, на много места.
4067 Велева, Д. Едно пътуване, 371; Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания, 126; Иречек, К. Княжество България, 643.
4068 Киселков, В. Рилският, 69; Дуйчев, И. Рилският манастир, 22; Мавродинов, Н. Изкуството, 195, 198–199, 203, 211; Христов, Хр., Г. Стой-
ков, К. Миятев. Рилският, 55; Цончева, М. Българско възрожденско изкуство, 41, 43.
4069 Подробно у Тимотиjевић, М. Традициjа и барок, 201–220.
4070 Неофит Рылец. Описание, 77.
4071 Протич, А. Зографът и възраждането, 559; Захариев, В. За някои майстори, 88; Василиев, А. БВМ, 328, 340; Попова, Е. Иконите на Ди-
митар Христов, 215–226; Попова, Е. Самоковски икони в селата из Царибродско, 377–383; Генова, Е. Димитър Зограф, 227–233; Генова, Е. 
Софийските манастири, 23–34; Гергова, И. Сметководният тефтер, 272–306.
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им достигат чак до Босна4072. Но едва работата им в главната рилска църква ги прави толкова прочути, че те 
получават покана за работа дори на Света гора. Тя идва от Великата лавра, която в лицето на своя епитроп 
Кирил Мелхиседек изпраща писмо с дата 8 март 1851 г. до „най-почитания зографин кир Димитър и Йоан 
самоковски и Димитрий Банскалия“, наречени „най-опитни майстори, които са не само известни, но позна-
ват и хубостта на занаята“4073. Те са поканени да изпишат „нартиката и литията“ на католикона, в който са 
работили преди няколко века най-изтъкнатите зографи на поствизантийското изкуство – Теофан Критянина 
и Франгос от Беотия. Зографите обаче си позволяват да откажат поканата, а по препоръка на Димитър там 
отива брат му Захарий4074, поради което на неговия крехък в пластично отношение гръб съвременните изсле-
дователи стоварват „правото да представлява изкуството на своето време“4075. Но не така мислят съвременни-
ците му, защото няколко години по-късно – в 1859, неговата работа в Лаврата е коментирана от П. Успенски 
с думите: „Кисть его оскорбляетъ зрение и вкусъ естетический“4076. И това не е изолирано мнение, защото 
по-късно Захарий иска да работи отново в Лаврата, но в писмо от 23 април 1853 г. от Дионисий Лафотис той 
получава може би най-голямата обида в живота си. Дионисий му пише, че работата в Лаврата е свършена от 
други зографи, при това, лицата са изписани много добре, което е потвърдено от всички други майстори, и 
няма работа за Захарий в момента. Дионисий му казва направо, че ако е бил довел брат си при изписването 
на Лаврата, за да направи той лицата, е щял да има по-голямо уважение и да бъде повикан от повече манасти-
ри4077. Въпреки че провалът на Захарий е явен, славата на брат му остава ненакърнена, а в никое друго време 
български зографи не са разгръщали по подобен начин своята дейност в културното пространство на Балкан-
ския полуостров. Причините за това са многобройни и започват с това, че зографите от първата половина на 
ХІХ в. имат ново положение в обществото. Те пътуват много, срещат се и общуват с всевъзможни хора, често 
знаят гръцки и турски, което е важно за работата им. А тя е изключително добре платена. Те са богати, имат 
внушителни къщи и са предпочитани за сродяване от чорбаджиите. На практика те са едни от най-образова-
ните, заможни и почитани хора, което, естествено, води до издигането им в обществото4078. Но още по-важно 
е, че в естетическо отношение българските зографи от това време остават последните по-качествени изпъл-
нители на средновековното изкуство най-вече поради затвореността и изолираността на местната култура и 
ясно трябва да се каже – поради съхранената религиозна същност. Именно силата на религията е в основата 
на запазването на традицията в българските земи и съществуването на майстори от типа на средновековните, 
които бавно излизат от анонимност и бавно се доближават до напредналите европейски стандарти, където се 
живее под впечатлението на бароковия религиозен дух, който е светски като цяло. А източноправославната 
религия по това време остава водеща у нас, защото единствено чрез нея могат да бъдат изразени идеите на 
обществото, дори и тази за национална идентичност. Дългата история на източноправославното монашес-
тво не е в състояние да превъзмогне традицията и да приеме Европейското просвещение, още повече когато 
това не е духовна цел в този момент. Тъкмо обратното, целта е чрез традицията да се изразят новите идеи. 
За да може да извърши това, религията е призвана да остане консервативна и да използва стария образен 
език, макар че чрез него се опитва да изразява идеи, които не само в Европа, но и в съседните ни страни са 
навлезли в обращение, прилагайки нова образност. Стенописите от рилската църква са типичен пример за 
границите, до които се простира консервативността на това религиозно изкуство. Нищо в същността на тази 
стенопис не може да подкрепи традиционния възглед в изкуствоведската ни литература, че границата между 
ХVIII и ХIХ в. е свързана с промяна в религиозния мироглед, откъдето започват упадъкът на религиозното 
и началото на светското изкуство. Тъкмо напротив, никога православната религия не е била така силна и 
животворна в периода на турското робство, както е в първата половина на ХIХ в., защото тогава християн-
ското общество за последен път замества почти изцяло етническото. И това е напълно закономерно, тъй като 

4072 Захариев, В. Захарий, 15. Връзките с Босна са преди всичко покрай силно развития абаджийски занаят в Самоков. Известно е, че търговци 
от Босна са посещавали Самоков, за да изкупуват готовите шаяци. При тези контакти най-вероятно и самоковските зографи получават поръчки 
за икони за Босна, какъвто е примерът със Захарий Зограф. Вж. Колев, Б. Стенописната украса, 120. Вж. също и Русева, Р. Зографски наръчник 
на Захари Зограф, 12, 14.
4073 Захариев, В. Захарий, 110–111 – там и целия текст на писмото. Вж. също Генова, Е. До най-почитания, 57. 
4074 НБКМ, БИА, ІІВ 5517 – там и отговорът на Димитър, с който отказва за тази година, защото има ангажименти, и препоръчва Захарий. Вж. 
Динова-Русева, В. Първомайсторът, 34.
4075 Божков, А. Захари Зограф, 12.
4076 Успенский, П. Востокъ христiанскiй, 416.
4077 Захариев, В. Захарий, 130.
4078 Протич, А. Зографът и възраждането, 480.
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според шериата „народ“ е онази етническа общност, която има самостоятелна църква4079. Затова движението 
за независима българска църква е първата политическа цел, която е осъществена през 1870 г. с признаването 
на Българската екзархия, преди да се възстанови дори самата държава. Разбира се, това е възможно само със 
силна религиозна доктрина.

Наистина, ако се базираме на стенописната програма в рилската главна църква, може спокойно да кажем, 
че през Възраждането средновековните теми все още са пълноценна част от символиката на литургията и 
богослужението, догмите не са перифразирани изобщо, а мистиката не е притъпена и заглушена, а е само по-
опростена и разбираема. Но програмата на рилската църква не може да бъде пример за светските промени, 
които са настъпили в стенописта на църковния храм през ХІХ в. Тя е прекалено обособена, индивидуална и 
независима, за да може да служи за подобен пример. Дидактично-морализаторската жилка в нея се преплита 
с традиционните манастирски ценности. Те се опират, от една страна, на източноправославната монашеска 
традиция, а от друга, са продукт на прогресивния дух на Балканското просвещение, водещ след себе си 
секуларизация на религията в общности като българската, където тя остава най-важна духовна опора. Тази 
секуларизация обаче не се основава на обръщане към етиката и морала за сметка на мистичното съдържа-
ние на религията, както често се отбелязва за възрожденската стенопис, защото много преди ХVIII–ХIХ в. 
религията е загубила мистичната си визия. Още в първите векове след завоеванието тя допуска все повече 
миряни в своята структура, превръщайки ги в равноправни партньори и съмишленици в общата борба за за-
пазването на православния християнски интегритет4080. А цената на този съюз е една – онтологична религия, 

4079 Асенов, П. Неофит Рилски, 11.
4080 Тодорова, О. Православната църква и българите, 195.

768. Декоративна украса на Самоковската порта. 1862
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загърбила трансцендента. Затова трябва да се каже, че религията не става по-етична и морализаторска сама 
по себе си, а става по-социално ангажирана и това е резултат от събития и условия, възникнали у нас. В този 
смисъл етиката и моралът не са светски наслоявания върху православното християнство, а част от неговото 
органично ново съдържание. В този дух е изведена и стенописната програма на църквата. Тя е назидателна, 
но не нравоучителна, защото се стреми да припомни на християните позабравените истини на религията, а 
не да ги научи на нови нрави, по-добри и по-етични, защото това вече би имало светски привкус. В този кон-
текст би трябвало да се разбират и стенописни теми като евангелските притчи, Митарствата на душата, Хо-
дене при врачката за цяр, Праведно и Грешно изповядване и много други, които стават популярни в нашата 
религиозна стенопис през ХIХ в. А извън църковните стени, но в пространството на Рилския манастир вече 
се среща и живопис от същото време и от същите зографи, която по съдържание и стилови качества би могла 
да се тълкува и като „светска“. Тя изпълва Копривщенската, Тетевенската и другите гостни стаи в манастира, 
както и сградите в него, чиито фасади не носят особена сакрална „отговорност“. Върху тях се срещат пейза-
жи, рисунки на животни и птици, растения и орнаменти, преплетени в причудливи форми, които, макар че 
могат да се определят под натиска на по-старата изкуствоведска литература като светска живопис, всъщност 
трябва да се наричат единствено „декоративна“. 

Програмата на стенописите в рилския католикон е пропита от символизъм, носещ доста от литургичните 
наслоявания в декорацията на храмовете, което ѝ придава обобщаващ смисъл. Това се изразява в непрекъсна-
тия опит всяка тема да се свързва едновременно като повествователна, т.е. като лесно разбираем евангелски 
разказ, и в същото време да се обвързва и като символика, отпращаща към по-сложни тълкувания, чието 
разбиране се нуждае от специални знания, каквито имат само монасите в манастира. Тази двойственост на 
стенописната програма е най-характерна за декорацията на църквата и изненадва донякъде с ясната и добре 
осмислена едновременна целенасоченост към миряните и към домашния монашески кръг. Тя е в пълен син-
хрон с времето и с положението на манастира. Той е едновременно монашеска обител с дълбоки традиции, 
високообразовани и вещи в символичните лабиринти на богословието братя, но е свързан и с обикновените, 
тепърва започващи да се култивират и образоват хора от народа, за които рилската главна църква е не само 
място за национално самоосъзнаване, но и учебник по църковна история, по вяра и по религиозно пре-
чистване – три аспекта на културата, останали дълго време далеч от тяхното битие и довели до етническа 
безразличност, смяна на вярата и попадане под властта на суеверието и магията. Днес е трудно да си дадем 
ясна сметка за огромното влияние, което е притежавал Рилският манастир през Възраждането. Вероятно 
той е изключение, което през ХIХ в. има значение за българските земи, подобно на значението на атонските 
манастири в предишните векове за целия православен Изток. 
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І. НАДПИСИ ОТ ГЛАВНАТА ЦЪРКВА

1. Надпис над централния вход от външната страна на църквата, 
издълбан на мраморна плоча. Надписът е изтрит на места. 
Издълбаните букви са попълнени с черна боя. Отнася се до 
началото на изграждането на църквата. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 28; Христов, Хр., Г. Стойков, К. 
Миятев. Рилският манастир, 274; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207.

Ãд‚и возлюби‘хъ бла‘голэп·е до‘му твоегw‘, и¡ м¡э‘сто селе‘н·ť сла‘вь¶ твоеť

        под този стих

Во сла‘ву стЃъ‘¶ť еђдиносу‘щнь¶ť животворť‘щь¶ť и¡ нераздэлимь¶ť 
трP¡ць¶,|| о¡цЃа’ и¡ снЃа и¡ стЃа‘гw дЃха, w¡снова‘сť и¡ созда‘сť хра‘мъ се‘и‡ 
ржP¡тва пресЃть¶ť||бцDь¶ (на мэсто дре‘внь¶ť на‘шеť црЃкве, яˆже 
создана’ бь‘¶сть древле пе‘р||вь¶мъ на‘шь¶мъ блЃго]ести‘вь¶мъ кт¶‘тороN¡ 
хре‘ломъ прwтосева‘стоN, в± лэ‘то хрT¡тово||1343) привселе‘нскоN патр·а‘рсэ 
кwнста‘нт·и, настоť‘н¶еN преподо‘бнеишагw господи‘на||о¡цЃа’ иђгумена 
¶¡w‘сифа, и¡ преподо‘бнэишь¶х еп¶‘тропwвь пахw‘м·а сераф¶‘ма самуи‘ла 
и¡||харала‘мп·а, в± лэто 1834 о¡ктw‘мвр·а 1.

2. Надпис над централния вход от вътрешната страна на църквата. 
Надписът е добре запазен, изписан с черна боя, а началните 
букви на всяка дума са с червено. Отнася се за изписването на 
вътрешните части на църквата, без откритата нартика. Изглежда 
името на еклисиарх Евтимий е добавено допълнително от същия 
писач, в най-долната лява част на надписа. Непубликуван.

Во сла‘ву сть¶‘ť, еђдиносу‘щнь¶ť, животворť‘||щ·ť и¡ нераздэли‘мь¶ť 
трP¡ць¶, о¡ц‚а‘ и¡ сн‚а||и¡ ст‚а‘гw д‚ха. Иђзобрази‘сť се‘и‡ бж‚е‘ственнь¶и‡||и¡ 
все]естнь‘¶и‡ хра‘м ржP¡тва‘ прес‚ть‘¶ť||владь‘¶]иць¶ бцDь¶, при иђгу‘менэ 
г‚.||¶¡w‘сифэ, и¡ еђп¶‘тропэх кv‘ръ сераф¶‘мэ, и¡||кv‘ръ памф¶‘л·и, въ лэ‘то § 
ржP¡тва‘ хрT¡то‘ва||и¡ еђклис·а‘рхэ еђv»v‘м·и, 1844•

1. Надписи от Повечерието

3. Надпис под западния голям купол. Разположен е на западната 
стена, непосредствено под купола, между западните му 
пандантиви. Изписан е с черна боя на изрисуван разгърнат свитък, 
държан от два ангела. Надписът се отнася до изписването на 
купола. Непубликуван.

С·е кубе’ и¡зобрази‘се при‘ иђгу‘мена г‚:  ¶¡w‘сифа, и¡ еђп¶‘тропь¶||г‚: сераф¶‘ма, и¡ 
памф¶‘л·а со‘съ и‰ждиве‘н·е то на по]тенно||ро‘днь¶ те кти‘торь¶ г: хри‘ста 
ка‘линъ и‰сопру‘ги е‰го’ г‚: це‘на||ро‘домъ § ве‘лесъ за д‚ше‘вное и‰хъ спасе‘н·е 
и¡ вэ‘]ное||воспомťнова‘н·е въ лэ‘то * 1843 * ма‘·а 28

КТИТОРСКИ НАДПИСИ ОТ РИЛСКИЯ МАНАСТИР
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4. Надпис от вътрешната страна на вратата за нартиката на южната 
стена на църквата. Поместен е в полукръглата ниша над вратата. 
Надписът не е добре запазен и днес е частично недостъпен, тъй 
като пред вратата е разположена мебел, която закрива долните му 
части. Изписан е с черна боя, а началните букви на имената на 
ктиторите са с червено. Оформен е във вид на разгърнат свитък, 
държан от ангели. Надписът се отнася до изписването на южната 
стена на Повечерието, което обхваща разстоянието между малкия 
сляп купол с изображение на св. Йоан Рилски и западната стена.

С·ю страну‘ и¡зобрази‘ша свои‘м||доброхо‘тнь¶м и¡ждиве’н·ем по]
тено‘род||н¶те господа‘ри § село‘ копри‘щица||г" и‰л¶‘а ву‘лковъ кабленко" 
и¡" с¡" егw’ до‘мна||г" »ео‘д‚w ве‘лю москов и¡" с¡" егw’ г" пана||г"лу‘л]о 
до‘н]ов кабленко и¡" с¡" егw’ г" стоť‘нка||г" »ео‘д‚w де‘сювъ и¡" с¡" егw’ г" 
»еодw‘ра||г" стефа‘нъ ге‘н]овъ и¡" с¡" егw’ г" ку‘на||г" стоť‘нъ ге‘н]овъ и¡" 
с¡" егw’ г" мар¶‘а, г" геw‘р||ги пе‘тров и¡" с¡" егw’ г" параске‘ва за||душе‘вное 
и¡хъ спасе‘н·е и¡ воспомťнова‘н·е|| 1844

5. Надпис от вътрешната страна на вратата за нартиката на 
северната стена на църквата – срещуположно на предния. Поместен 
е в полукръглата ниша над вратата. Изписан е във вид на разгърнат 
свитък, държан от ангели. Надписът се отнася до изписването на 
северната стена от Повечерието, обхващаща разстоянието между 
слепия купол с изображение на св. Йоан Кръстител и западната 
стена. 
Литература: Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 734.

С·ю страну‘ и¡зобрази‘ша свои‘м доб||рохо‘тнь¶м и¡ждиве’н·ем  
по]тено‘родн¶те||господа‘ри § село‘ копри‘щица г¡" на‘иденъ||бе‘нювъ 
и¡ сопру‘га е‰гw‘ г¡" лу‘ла" г"пе‘т||ко моруве‘нъ и¡" с¡" е‰гw‘ г" симеw‘на" г" 
ра‘ико||моруве‘нъ и¡" с¡" е‰гw‘ г" ра‘да" г" павелъ||герци‘къ и¡" с¡" е‰гw‘ г" 
ра‘да" г" »ео‘дwръ||димовъ и¡" с¡" е‰гw‘ г" ку‘ика за душе‘вное||и¡хъ спасе‘н·е 
и¡ вэ]ное воспомťнова‘н·е||в л. х¡. 1844.

6. Надпис от северния прозорец на западната стена. Надписът 
е изписан с бели букви в северната ниша на прозореца, върху 
композицията Св. Зосим причестява Мария Египетска. Отнася се 
до по-късно заплащане на стенописите в странѝците на прозореца.

на та’ť пе‘нджера зограф·‘ť т©||заплати‘ли: и‰скро покло‘нникъ 
и¡||лу‘ла покло‘н. § Копри‘вщица||за душе‘вно свое спасе‘н·е и¡||вэ‘]но 
въспомина‘н·е. 1868.|| ¶yн·а 30ь¶и‡ $
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2. Надписи от Полунощницата

7. Надпис в полукръглата ниша над прозореца на северната стена, 
разположен под слепия купол с образа на св. Йоан Кръстител. 
Отнася се за изписването на стената под купола, завършена през 
1845 г. Надписът е изписан с черно, разположен в правоъгълно 
бяло поле, добавено до изображението на св. Кирил. Надписът е 
добре запазен, но последните редове са изписани с дребен курсив 
и са трудно различими. 

С·ť’ страна’ иђзобра||зи’ го: Петру‘шъ Сте’||фо Та‘шо § Ба‘шино||Село’ 
Ве‘леска каза’, сосъ||сопру‘гою свое‘ю це‘ною, иђ со||сь‘номъ и‰хъ Ãеw‘рг·ею, 
за ду||ше‘вное и‰хъ спасе‘н·е иђ вэ‘]ное вос||помина’н·е. Лэ‘то х¡ 1845

8. Надпис от северозападния сляп купол с образа на св. Йоан 
Кръстител. Отнася се за купола и прилежащите му арки. Надписът 
е изписан с черни букви на бял фон, върху разгърнат свитък, 
държан от два ангела.
Литература: Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф, 12, където 
е даден ръкописен вариант на надписа, от който става ясно, че Нетко е от 
Севлиево.

Това кубе’ и¡зобрази’ сосвое’ и¡ждивен·е||по]теннород § габенски коль¶’вь¶. 
г. не‘тко со"||сопру‘гатаси г. га‘на и¡ ма’и‡каси до‘на"||за душевно то и‰хъ 
спасе‘н·е. 1844.

9. Надпис в западната дебелина на прозореца на южната стена, 
разположен под слепия купол с образа на св. Йоан Рилски. 
Изписан е с бяла боя над образите на Лулчо Стефляк и Гена, а под 
него личат очертанията на ореол. По всяка вероятност тук е бил 
изписан първоначално някакъв светец, чийто образ е замазан, за 
да отстъпи място на ктиторските изображения и надписа. Отнася 
се за стената под купола и ктиторския портрет. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 77; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. 
Рилският манастир, 277, обр. 44; Иванова, Б. Приносът на самоковските 
зографи, 10; Василиев, А. Ктиторски портрети, 116.

Та‘ť страна’ изобрази’ха по]тено‘родн¶те кти‘тори § село’||Копри’щица г" 
Лу‘л]о »‚е: Сте‘флťкъ и¡ сопру‘га е‰гw’ г" Ãе‘на, за||душе‘вное и‰хъ спасе‘н·е 
въ л. 1844

10. Надпис от югозападния сляп купол с образа на Йоан Рилски. 
Отнася се за купола и прилежащите му арки. Надписът е изписан 
с черни букви на бял фон, върху разгърнат свитък, държан от два 
ангела.

Натова’ кубе’ кти‘тори на и¡зображе’н·ето||г. папа’ дими’тр·и‡. и¡ братъ 
е¡гw’ гру‘ю. и¡ соп||ру‘га гру‘юва ге‘на. § село копри’щица. задуше||вное и‰хъ 
спасе‘н·е. 1845.
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11. Надпис на североизточния стълб на големия среден купол. 
Изписан е с черна боя в бяло правоъгълно поле на западната 
страна на купола, над изображението на митрополит Йеремия. 
Сравнително добре запазен. Отнася се до изписването на големия 
среден купол. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 71, 76; Василиев, А. БВМ, 343; Василиев, 
А. Ктиторски портрети, 125; Русева, Р. Зографски наръчникv, 12.

и‰зобрази‘сť средно то големо||кубе’ и‰ждиве‘н¶ем преwсвťще’н||нэи’шагw 
г. ¶‰ерем·и‡ митро||пол¶‘та самоко‘вскагw||1844.

12. Надпис в средния купол, отново за дарението на митрополит 
Йеремия и изписване на купола.
Литература: Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф, 12.

с·е кубе’ и¡зобрази‘сť и‰ждиве||н¶мъ пре]еснэишагw митропол·та|| 
самоко‘вскагw г.г. ¶‰ерем·и 1844.

3. Надписи от Певницата

13. Надпис в полукръглата ниша над прозореца на северната 
стена, разположен под слепия купол с образа на Христос Велик 
Архиерей. Надписът е изписан с черна боя до изображението на 
сина на ктитора Лазар Арсениевич. Отнася се само до изписването 
на ктиторския портрет. Цялата композиция е изписана по-късно 
от останалите изображения в тази част, върху по-долен слой, от 
който личи нимб на светец. Отнася се до ктиторство на цялата 
стена под слепия купол, заплатено през 1847 г. за стенописите, 
които вече са били готови. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 75; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. 
Рилският манастир, 279, обр. 48; Иванова, Б. Приносът на самоковските 
зографи, 9; Василиев, А. Ктиторски портрети, 127.

Кти‘торъ на та‘ť страна’ на||и¡зображен·ето г"а¡рсе‘н·и х¡"  
це‘нови]ъ||§ гра‘дъ ве‘лесъ. сопруга егw г" мар·а, и¡||]а‘до и‰хъ ла‘заръ 
сеи‘. задуше‘вное и‰хъ.||и¡ роди‘телеи‡ спасе‘н·е. л‚  х‚  1847 м ¶у‘л·а 3.

14. Надпис от североизточния сляп купол с образа на Христос 
Велик Архиерей. Отнася се за купола и прилежащите му арки. 
Надписът е изписан с черни букви на бял фон, върху разгърнат 
свитък, държан от два ангела. Според Радкова, Р. Рилският, 96, 
селото е Янино, а надписът е нечетлив в тази част. Всъщност е 
нечетлив в края на името на селото.

с·е кубе’ и‰зобразиха по]теннородните||е¡диноутро‘бн·и бра‘т·и к. дав·дъ 
и¡ к. наумъ, §||село‘ па’¶..о § каза велесъ и¡сопру‘ги и‰хъ да‘вка||и¡ я‘нгť. 
задушевно и‰хъ спасен·е.1844.
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15. Надпис на южната стена до образа на последния светец 
воин, непосредствено преди параклиса на „Св. Йоан Рилски“. 
Сравнително добре запазен. Изписан е с бели букви върху фона 
на останалите изображения на стената. Отнася се до изписването 
на тази част от южната стена, която е под слепия купол с образа на 
Христос Ангел от Великия съвет. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 69.

С·ť’ страна’ и¡зобрази’ свои’мъ||]естолюби‘вь¶м и¡ждиве‘н·ем||г‚: кvр 
кита‘нъ а¡баджи’||§ Ÿумаť’, засвое’ и¡ роди‘те||леи е¡гw’ спасе‘н·е, и¡  
вэ‘]ное||воспомина‘н·е,  1845

16. Надпис от югоизточния сляп купол с образа на Христос Ангел 
от Великия съвет. Отнася се за купола и прилежащите му арки. 
Надписът е изписан с черни букви на бял фон, между два ангела.

Кти‘тори на това’ кубе’ на и¡зображение‘||г. фа‘рго дон]овъ, цве‘тко  
пен]овъ,||пе‘тко герда’нъ сосъ сьноси не‘ша,||ген]о петков гердан, ца‘н]о 
ген]овъ,||»ео‘дwръ пеюв. пан]о стоюв, тан]о сто||ťновъ, и¡л]о гуювъ, 
ку‘н]о дин]овъ,||браи‡ко ца‘н]овъ, паvелъ пен]овъ, § село||коприщица 
задушевно и‰хъ спасе‘н·е"|| 1845

17. Надпис от западната странѝца на прозореца на северната 
певница. Надписът е разположен над образите на двамата ктитори 
Петко Доган и съпругата му Рада. Изписан е с бели букви и не 
е добре запазен. Голяма част от него е окончателно изтрита. 
Възстановява се по образа, даден у Хр. Христов, Г. Стойков и Кр. 
Миятев. Изписан е върху по-старо изображение. Отнася се до 
изписването на северната певница и големия източен купол. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 77; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. 
Рилският манастир, 278, обр. 46; Иванова, Б. Приносът на самоковските 
зографи, 11; Каравелов, Л. Кои Догановци, 47; Василиев, А. Ктиторски 
портрети, 124.

Та‘ť страна’ съ кубе‘то за‘едно и¡зобрази‘ха Бл‚горо‘дните ктиторе’||§ село‘ 
копри‘щица г. Пе‘тко х‚р: Дуга‘нъ сос сопру‘гатаси г. Рада||задуше‘вно 
и‰хъ спасе‘н·е в" л" 1844.

18. Надпис от западната странѝца на прозореца на южната певница. 
Разположен е над образите на ктиторите Тодор Доган и съпругата 
му Теодора. Името ѝ е изписано с по-тъмен цвят и изглежда като 
добавено по-късно от самия надпис, но в поле, което е оставено 
специално за тази цел. Надписът се отнася до изписването на 
южната певница с полукалотата над нея. 
Литература: Захариев, В. Захарий, 77; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. 
Рилският манастир, 278, обр. 45; Каравелов, Л. Кои Догановци, 47; Василиев, 
А. Ктиторски портрети, 112.

Та‘ť страна’ и¡зобрази‘ха по]тенноро‘дни те кти‘тори § село копри‘щица||г. 
»еодw’ръ х. дуганъ и¡ ма‘ти е¡гw’ г. ра‘да и¡сопру‘га е¡гw’ г. »еодо’ра||и¡ г. 
сто‘и]о караве‘ла, и¡сопру‘га е¡гw’ г. недэлť задуше‘вно|| и‰хъ спасе‘н·е. 
1844.
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4. Надпис от олтара на църквата

19. Надпис в полукръглата ниша над южната врата в диаконикона 
на църквата. Изписан е с черни букви на бял фон. Началните букви 
на някои думи са с червено. Отнася се до изписването на целия 
олтар. 

Во сла‘ву Ст‚ь¶‘ť, Еђдиносу‘щнь¶ť, живо||творťщ·ť, и¡нераздэлимь¶ť 
ТрцP¡ь¶, О¡ц‚а,||и¡сн‚а, и¡ст‚а‘гw д‚ха: иђзобрази‘сť се‘и‡|| Бж‚е‘ственнь¶и‡ и¡ 
все]еT¡тнь‘¶и‡ w¡лтарь, на||стоť‘н·емъ Ã. ¶¡w‘сифа иђгу‘мена . и¡еп¶‘тропwB¡||Ã. 
сераф¶‘ма, и¡ Ã. памф¶‘л·а||Вълэ‘то § хрT¡. 1842. МцT¡а септе‘мвр·а 26: деJ:

5. Надпис от параклиса „Св. Йоан Рилски“

20. Надпис в полукръглата ниша от вътрешната страна над вратата 
за нартиката в параклиса „Св. Йоан Рилски“. Изписан е с черни 
букви в разгърнат свитък, държан от ангели. Началните букви на 
някои думи са изписани с червено. Надписът засяга изписването 
на целия параклис. 
Литература: Бобчев, С. Поклонение, кн. VІІІ, 733–734; Иванова, Б. Приносът 
на самоковските зографи, 9; Василиев, А. Ктиторски портрети, 131.

Во сла‘ву ст‚ь¶‘ť еђдиносу‘щнь¶ť, животворť‘щ·ť||и¡ нераздэли‘мь¶ť трP¡ць¶, 
о¡ц‚а’, и‰сн‚а, и‰ ст‚а‘гw||д‚ха, иђзобрази‘сť се‘и‡ бж‚е‘ственнь¶и‡ и¡  
все]‚тнь‘¶и‡||хра‘мъ сЌ:" преподо‘бнагw и¡ богоно‘снагw о¡ц‚а на‘шегw||¶¡wа‘нна 
рь‘¶лскагw ]удотво‘рца, и¡ждиве‘н·ем ]естнэи‡||шагw и¡ благоро‘днэишагw 
господи‘на ву‘лка »ео‘дwрови]а||]али‘коглу, градона]а‘лника 
ф·л·ппопо‘лскагw, ро‘дом § село’ Копри’||щица, и¡ сопру‘ги е¡гw,’ господжи’ 
ра‘дь¶, задуше‘вное и‰хъ спасе‘н·е, и¡воспо||мина‘н·е, при иђгу‘менэ г‚:" 
памф¶‘л·и, и¡еп¶‘тропэ г‚:" самуи‘лэ||вълэ‘то 1840:" мT¡:" септеN¡: 20

6. Надпис от параклиса „Св. Никола“

21. Надпис в полукръглата ниша от вътрешната страна над вратата 
за нартиката в параклиса „Св. Никола“. Изписан е с черни букви 
в разгърнат свитък, държан от ангели. Началните букви на някои 
думи са изписани с червено. Надписът засяга изписването на 
целия параклис. 
Литература: Василиев, А. Ктиторски портрети, 134.

Во сла‘ву ст‚ь¶ť еђдиносу‘щнь¶ť, животворť‘щ·ť||и¡ нераздэли‘мь¶ť 
трP¡ць¶, о¡ц‚а, и¡сн‚а, и¡ ст‚а‘гw||д‚ха, иђзобрази‘сť се‘и‡ бж‚ественнь‘¶и‡ и¡все]
естнь‘¶и‡||хра‘мъ, и‰же во с‚ть¶‘хъ о¡ц‚а на‘шегw н·кола‘а, а¡рх·||е¡пT¡кпа мv‘ръ 
лvк¶‘и‡ских ]удотво‘рца, и¡ждиве‘н·емъ||по]те‘ннагw ста‘рца де‘да я‰не, и¡ 
сопру‘ги е¡гw‘||ба‘бь¶ стефа‘нь¶, § село’ ба‘дино, каза‘ ду‘пни]ка,||задуше‘вное 
и‰хъ спасе‘н·е, и¡ воспомина‘н·е, при||иђгу‘менэ г" памф¶‘л·и, и¡еп¶‘тропэ г" 
самуи‘лэ,||въ лэ‘то § хрT¡та 1841, мT¡ца о¡ктоN¡: 4.
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7. Надписи от откритата галерия – южна част

22. Надпис отдясно на образа на св. Йоан Рилски, разположен 
в южната нартика, вдясно до входа на едноименния параклис. 
Надписът е изписан с бели букви върху фона на изображението на 
светеца. Засяга по-късно ктиторско плащане и откупване на този 
образ. 

Ктиторъ на тоť образъ||А¡ндреа ман]овъ отъ||буова окружiе||софiи‡ско"  
1872*

23. Надпис под ковчега в сцената Успение на св. Йоан Рилски, 
разположена на фасадата над вратата на параклиса „Св. 
Йоан Рилски“. Надписът е изписан с бели букви на фона на 
изображението. Касае изписването на цялата фасада на параклиса. 
Датира от 1847 г. и е разположен върху изображение, правено от 
Михаил зограф през 1842 г. 

Та’ť страна’ и¡зобрази’лъ сосво‘етоси и¡ждиве’н·е по]те’ннро‘дн·и||и¡ 
хри‘столюбь¶в·и‡ Ã:" Пе‘тар стоť‘новъ ро’домъ § село’ пирдопъ 
за||душе’вното не‘гово спасе‘н·е и¡ Вэ]ное воспо‘минан·е въ Ле’то 1847 
авгу¡ 15.

24. Надпис на фасадата на параклиса „Св. Йоан Рилски“, 
непосредствено под най-източния сляп купол. Разположен е между 
източните пандантиви на купола във вид на разгърнат свитък, 
от двете страни с по един херувим. Изписан е с черни букви на 
бял фон и е добре запазен. Касае изписването на слепия купол с 
композицията „Свише пророци“.

С·е’ кубе’ и¡зобрази’ свои‘мъ ]естолюби‘вь¶мъ и¡ждиве‘н·ем||г‚" хаци’ 
протопо‘пъ н·ко‘ла § село‘ бо‘бошево задуше‘вно||е¡гw’, сопру’ги е¡гw’ г‚: 
ки‘ть¶, и¡ ]а‘дъ спасе‘н·е,||и¡ вэ‘]ное и‰хъ воспомина‘н·е, въ лэ‘то 1846.

25. Надпис между източните пандантиви на втория сляп купол 
от изток, във вид на разгърнат свитък от двете страни с по един 
херувим. Изписан е с черни букви на бял фон. Касае изписването 
на слепия купол с композицията „Дърво Йесеево“.

С·е’ кубе’ и¡зобрази’ свои‘мъ ]естолюби‘вь¶мъ и¡ждиве‘н·ем||г‚: кv‘ръ ве‘лю 
па‘нинъ § село’ копри’щица, задуше‘вное||е¡гw’, сопру‘ги е¡гw’ г‚: вели‘ки", и¡ 
сь‘¶на е¡гw’ драго‘ť спасе‘н·е||и¡ вэ‘]ное воспомина‘н·е" влэ‘то 1846.

26. Надпис между източните пандантиви на третия сляп купол от 
изток във вид на разгърнат свитък. Изписан е с черни букви на бял 
фон. Касае изписването на слепия купол с Вселенските събори.

С·е’ кубе’ и¡зобрази’ свои‘мъ ]естолюби‘вь¶мъ и¡ ждиве‘н·ем||г‚: хаджи’ 
»ео‘дwръ § село’ копри’щица, за душе‘вное||е¡гw’, сопру‘ги е¡гw’ г‚: ку’и‡ки 
покло‘ниць¶, и¡ параске‘vи||спасе‘н·е и¡ вэ‘]ное и‰хъ воспомина‘н·е, въ лэ‘то 
1846
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27. Надпис между южните пандантиви на четвъртия сляп купол 
от изток (ъглов), във вид на разгърнат свитък, държан от ангели. 
Изписан е с черни букви на бял фон. Касае изписването на слепия 
купол с Водосветния цикъл.

С·е’ кубе’ и¡зобрази‘ха по]тенноро‘дни те кти‘торе гжDа це‘на и¡ 
вас¶‘л·и‡||е¡диноутро‘бни, и¡ ни‘хни роди‘тели геw‘рг·и‡ покло‘никъ и¡ божа‘на 
и¡||вас¶‘лова сопру‘га мили‘ца ро‘домъ § ве‘лесъ, задуше‘вное и‰хъ||спасе‘н·е, 
и¡ вэ‘]нь¶и‡ по‘менъ, въ лэ‘то, 1843: ¶¡у‘н·а, 30

28. Надпис на южната стена на нартиката в полукръглата ниша 
над вратата за църквата. Надписът касае изписването на цялата 
южна стена на нартиката. Публикуван с известни неточности от 
Спространов, Е. Материали, 27–28.

Та‘ť страна’ изобрази’ха свои’мъ и¡ждиве’н·емъ С·’и‡ Боголюби’в·и‡ 
Кти’тори и‰менемъ Хри‘сто||въ‘лковъ пу‘лековъ, ку‘н]о ди’н]овъ, 
сла’в]о покло’никъ, драго’а ла’заровъ, сто’и]о га’н]овъ, ве’лю пе’ювъ, 
пе’тко||геw’рг·овъ, стоť’нъ н·ко’ловъ, га’н]о ца’н]овъ, лу’л]о ра’шковъ, 
а»ана’съ ра’шковъ, бра’и‡ко ра’шковъ,||стоť’нъ па’н]овъ, га‘н]о пе‘тковъ, 
гру’ю пе’тковъ, ве’лю ди’н]овъ, а»ана’съ и‰лювъ, ста’вре||ге‘н]овъ, ва‘сю 
хри‘сто, ми’н]о пе‘н]овъ, цо’на ра’и‡]ина, ку’на ко’стова, »еодо’ра, но’ť 
ра’довъ,||м·ха’лъ пе‘тковъ, ве’лю »ео‘доровъ, не’на пе’трова, ф·л]о гру’ювъ, 
и‰лю ра’лювъ, н·ко’ла||къ’рстовъ, не‘и‡]о пе‘тковъ, ра‘шко къ’рстовъ, 
неде‘лю ¶¡wва’новъ, пе’ю »о’мовъ, гру’ю пе’тровъ,||стоť’нъ душа’нцъла, 
драг·’’а н·ко’ловъ, хри‘сто ра’довъ, с·мо’нъ не‘овъ, »ео‘доръ и‰скровъ, 
па’н]о||н·ко’ловъ, н·ко’ла па’н]овъ, лу’л]о ф·’л]овъ, до’и‡]о и‰скровъ, пе’ло 
покло’никъ, геw’рг·и‡||и‰лювъ, »ео‘доръ спа‘совъ, стоť’нъ ра’девъ, стоť’нъ 
але’ксовъ, ¶¡wа’нъ не’овъ, »ео’доръ ку‘ртовъ,||и‰ли’]о н·ко’лови]ъ, ра‘шко 
стоť’новъ, не‘и‡]о »ео’доровъ, лу’л]о до’н]овъ, »ео’доръ 
гру’евъ,||ца‘н]о ба‘лювъ, ди’мо хри‘стовъ, въ’лко ф·’л·повъ, не’но 
пе’тровъ, къ‘рсто н·ко’ловъ, ли’]о||н·ко’ловъ, до’н]о не‘новъ, § Село’ 
Копри’щица за душе’вное и‰хъ спасе’н·е и¡ вэ’]ное||воспомина’н·е Въ лэ’то 
1847   ¶¡у’н·а  29*

8. Надписи от откритата галерия – западна част

29. Надпис над южния прозорец на източната фасада на църквата. 
Оформен е във вид на табло, обрамчено с орнамент и държано 
от ангели. Изписан е паралелно на църковнославянски и гръцки, 
с черни букви на жълт фон. Този надпис е по-особен. В него 
се говори за ктиторство за вечен помен на Вълко Куртович от 
Копривщица. Надписът се отнася до изписването на цялата фасада 
на нартиката и за слепите куполи по протежението, които нямат 
ктиторски надписи. Надписът е публикуван с някои пропуски и 
без гръцката му част от Спространов, Е. Материали, 28.

За вэ’]ное помťнове‘н·е и¡ Ήпокое‘н·е дЃши’ Ήсо‘пшагw раба’||бЃж·ť ву‘лка 
ку‘ртови]а § села’ копри’щиць¶, и¡зобрази‘сť пре‘днť||с·ť’ страна’ § 
па‘перти, и¡ждиве‘н·емъ супру‘ги е¡гw’ госпожи’ е¡л·саве‘||ть¶ хЃ.  кw‘стовь¶ § 
гра‘да самоко‘ва, и¡бра’та е¡гw’ г‚" па‘vла ку’ртови]а||и‰хже и¡мена’ впиши‘ хрT¡те‘ 
въ кни‘зэ живо‘тнои‡,
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Отдолу на гръцки:
Υπέρ αιωνίου μνήμης και αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου|| 
δούλου του θεού Βούλκου Κούρτοβιτζ του εξ αβραδαλανίων, 
εζωγρα||φίσθη το έμπροσθεν τούτο μέρος εκ του νάρθηκος διά 
δα||πάνης της αυτού συζύγου κυρίας Ελισάβετ χ: Κώστα της|| εκ των 
Σαμοκοβίων και του αυταδέλφου αυτού κ: Παύλου|| Κούρτοβιτζ. Ων 
τα ονόματα γράψον θεέ εν βίβλω ζωής|| εν έτει 1844

30. Надпис между северните пандантиви на северозападния ъглов 
сляп купол. Надписът е оформен във вид на разгърнат свитък, 
държан от ангели. Изписан е с черни букви на бял фон. Отнася се 
до изписването на слепия купол със Символа на вярата.

С·е кубе’ и¡зобрази’ сосвое то си и¡ждиве‘н·е||по]тенOоблагоро‘днь¶и‡ кти‘торъ 
]орбаджи’||¶¡¡wва‘н]о х‚: ко‘стови]ъ ро‘домъ § са‘моковъ||сосопру’га та си 
гжDа до‘мна за д‚ше‘вното ни‘хно||спасе‘н·е, и¡ вэ‘]нь¶и‡ по‘менъ. 
въ лэ‘то  1844

9. Надписи от откритата галерия – северна част

31. Надпис в полукръглата ниша над прозореца на северната стена 
на нартиката. Оформен е като табло държано от ангели. Изписан е 
паралелно на църковнославянски и гръцки с черни букви на жълт 
фон. Отнася се за изписването на северната страна на нартиката и 
прилежащите три слепи купола, които нямат ктиторски надписи. 
Публикуван е със съвсем малки неточности и без гръцката му част 
от Спространов, Е. Материали, 29; Янев, Я. Ефорите на Рилския 
манастир, 46. 

И¡зобрази‘сť с·ť’ страна’ § па‘перти ]естолюби‘вь¶м||и¡ждиве‘н·ем 
благоро‘днэи‡шагw господа‘ра ]орбаŸи‘||димитри‘ка  
кvрť‘кови]а ми‘цора, градона]а‘лника||ф·л·ппопо‘лскагw и¡е‰фора 
сеť’ с‚ще‘ннь¶ť о¡би‘тели,||задуше‘вное е¡гw’, и¡супру‘ги е¡гw’ г: мар¶‘и, 
и¡роди‘телеи‡||и‰хъ спасе‘н·е, и¡ вэ’]ное воспомина‘н·е. въ лэ’то||1846*

Отдолу на гръцки:
Εζωγραφήθη τo παρόν μέρος εκ του νάρθηκος διά της|| φιλοτίμου 
δαπάνης του ευγενεστάτου άρχοντος κ: τζορ||μπατζή Δημητρίκα 
Κυριάκου Μήτζορα, προύχοντος της Φιλι||ππουπόλεως και εφόρου 
της ιεράς ταύτης μονής εις ψυχικήν|| αυτού τε και της συζύγου αυτού 
κ: Μαρίας, και των γονέων αυτών|| σωτηρίαν, και εις μνημόσυνον 
αιώνιον. Εν ετει. 1846.
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10. Надпис от малкия сляп купол до южната вра-
та на олтара

32. Надписът е разположен отвън над южната врата за олтара. 
Отнася се до изписването на слепия купол и прилежащите му 
части. 
Литература: ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 253, л. 77. 

С·е’ кубе’ и¡зобрази‘сť ]естолюби‘вь¶мъ и¡ждиве‘н·емъ 
преwсвťще’ннэи‡шагw митропол¶’та соф¶’и‡скагw г. г.||Меле‘т·а за 
душе‘вное е¡гw’ спасе’н·е и¡ вэ‘]ное воспомина’н·е въ лэ’то 1847 
а‰vгуста 18*
              
11. Надпис за изписването на църквата от Заха-
рий Зограф

33. Надпис отляво до образа на св. Йоасаф в странѝцата на най-
западния прозорец на южната стена на наоса. Оформен е като 
правоъгълен продълговат разгърнат свитък, изписан с черни букви 
на бял фон. Отнася се до изписването на голямото средно кубе и 
четирите малки слепи купола, заедно със стълбовете им и южната 
страна от певницата. Многократно публикуван. 

Вели‘кото сре‘дно кубе’||съ ма‘лките ]еть¶‘ри, що||стоť‘тъ о¡колw не‘гw 
на сто’||лповете, и¡десната страна’||§пэ‘вницата, и¡зобрази‘||своим 
¶¡конопи‘снь¶м худо‘||жестом зwгра‘фъ заха‘р·а||хри‘стови]ъ § 
самоко‘въ||1844*

12. Надпис за изписването на параклиса „Св. 
Йоан Рилски“

34. Надписът е поместен в кръг върху корниза в барабана на 
купола. Засяга изписването на целия параклис през 1840 г. Открит 
през 2010 г. от реставраторски екип с ръководител доц. С. Тъпанов.
Литература: Тъпанов, С. Резултати от проучването, 15–17; Генова, Е. 
Второто поколение, 24.

1840 прото даскалъ дими’три и’ костадинъ § самоковъ написахме 
тоť параклисъ" кои’то маисторъ изогравъ повреми’ли’ препи’ше и’ли’ 
мереметъ поменете и благословете
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13. Поменици

35. Поменик, изписан в долната лява част на протезисната ниша. 
Оформен е като правоъгълно поле в долната част на протезисната 
ниша, оградено с черна рамка и специално предназначено за 
изписване. Изписан е с черни букви върху сив фон, като е оставено 
много свободно пространство.
Литература: Куюмджиев, А. Едно пътуване, 292.

Помťни’ Ãд‚и, Меле‘т·а а¡рх·ер:, I¡ерем·‘а а¡рх·ер: I¡w‘сифа I¡ерN¡: Сераф¶’ма 
I¡ерN: Памф·л·а IерN: Самуи‘ла IерN: И¡са’·а IерN¡: Н·кано‘ра моJ:||Е¡v»v‘м·а моJ: 
Димитри’ка Кvр·а‘ка. Мар·о‘ла. Ву’лка. Е¡лиса’вета. Па’vла. Пе‘тка. Рада. 
‹еwдо’ра. Ра‘да. ‹еwдо’ра. ‹еwдо’ра покл: Ку‘и‡ка пP¡кл:||Ве‘ла. Вели‘ка. 
Лу’л]а. Ãе‘на. Дими‘тр·а ¶¡ереJ¡. Н·ко’ла ¶¡ереJ¡. Ки‘та през¡в: Дави’да. Наума. 
Хри‘ста. Це‘на. Не‘тка. Пе‘тра. Кита’на.||Дими’тр·а. Христ·ан·а. Зафи’ръ. 
[я¡на‘ки гедеw‘на а‰рх·ер.] (добавено по-късно – б.а.] 

36. Поменик разположен в дясната долна част на протезисната 
ниша, срещу другия поменик. Гравиран е върху продълговата 
метална плоча. Надписът е издълбан, а буквите са попълнени с 
черна боя. В него се споменават само имена на монаси, едно от 
които – това на Мелетий, е добавено по-късно. То е изписано с 
червен цвят и разкривен почерк. Плочата е вградена в протезиса 
по-късно от стенописите, вероятно през 1847 г. 
Литература: Куюмджиев, А. Едно пътуване на Неофит Рилски, 292.

помťни’ гдP¡и: [меле‘т·е – добавено по-късно. – бел. ав.]||¶¡w‘сифа 
монa: ф·ло»е||а а¡рх·ер: па·с·а ¶¡ерNXk:||»еодо‘с·а ¶¡ермонa: с·л||ве‘стра ¶¡ермонa: 
»ео‘ф·ла||¶¡ермa: харала‘мб·а ¶¡ер:N||григо‘р·а ¶¡ер:N мака‘р·а||монa: макс·м¶‘ла 
монa:||»еофан·ю монa: на‘и‡||дена: а¡настас¶‘ю: да||м·а‘на: спа‘са: съ 
ро||ди‘тели и¡ ]а‘дь¶ иˆхъ.||1847

14. Надписи за строежа на църквата

37. Надпис, издълбан върху вградена каменна плоча на западната 
фасада на църквата, с указания за името на майстора-строител. 
Литература: Радкова, Р. Възрожденски надписи, 207; Василиев, А. БВМ, 269; 
Гергова, И. Още нещо, 50–51; Енев, М. Рилският, 160, обр. 123.

1835||прwтомасторъ||церкви сеť’ ст‚ь¶ť||па‘vль ¶¡wанови‘]||§ с·сан¶‘и‡ск·ť 
е¡п||арх¶‘и § село’ кр·ми‘н



587

38. Надпис от каменна плоча от западната фасада, с името на 
помощника на майстор Павел.
Литература: Василиев, А. БВМ, 269; Гергова, И. Още нещо, 50–51; Енев, М. 
Рилският, 162, обр. 126.

1835||кт¶‘сте д¸‘мо ¶¡w||анно § село‘ кр·м¸‘н

39. Надпис от каменна плоча от западната фасада, с имената на 
другите помощници на майстор Павел. 
Литература: Гергова, И. Още нещо, 50–51; Янев, Я. Рилският манастир, 33.

1833||ΜΑΤΘΕΩ ΤΕΚΤΟΝ|| ΝΗΚΟΛΑΟ ΑПΟ ΧΟΡ[V]ΟΝ ΚΡІ||ΜΗΝ

40. Надпис от каменна плоча от западната фасада, с името на 
Атанас Георгиович, специален представител на княз Милош 
Обренович в манастира. 
Литература: Гергова, И. Още нещо, 50–51; Янев, Я. Рилският манастир, 33.

та‘со геw‘рг·о||вин ба‘ш ка‘лфъ||ро‘дом и¡з се‘рб·и||предстоť‘тел желе||зах 
це‘ркве сеť||1835

15. Надписи по колоните и пода на църквата 

41. Надпис на базата на мраморна колона от лявата (северна) 
страна на входа на нартиката. Засяга откупването на колоната от 
Христо Вукадинов от с. Извор, Пиротско. 
Литература: Радкова, Р. Възрожденски надписи, 205.

кти‘торъ нато‘ť||сто‘лпъ хри‘сто||вукади‘новъ §и‰з||во‘р ялови‘к 
каза’||пи‘ротска

42. Надпис на първата южна колона, от дясната страна на входа на 
нартиката. Засяга откупването на колоната от ктитори от Габрово. 
Литература: Радкова, Р. Възрожденски надписи, 205; ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 
253, л. 78.

§ габрово ктитори||на тоť столпъ||деню илиевъ видинл·ť и||супруга 
негова неда и брато||вица му анастас¶ť. атанась¶||к¦нювъ и сопруга 
негова мар¶ť иванъ||донковъ и супруга негова бэна: кол¶о и супруга 
негова||дона § свотковци 1866 лэто октомвр¶а 16

43. Надпис на втората южна колона, от дясно на входа на нартиката. 
Засяга откупването на колоната от ктитори от Габрово. 
Литература: Радкова, Р. Възрожденски надписи, 205; Христов, Хр., Г. Стойков, 
К. Миятев. Рилският манастир, 221.

кти’тори сегw’||столпа г. пе‘н]о х‚.||цо’н]ов и¡сопру’га егw’||г. и¡рина § село’ 
га’брово. 1852
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ІІ. НАДПИСИ ОТ ДРУГИ МАНАСТИРСКИ 
ЦЪРКВИ

44. Надпис от параклиса „Св. Йоан Богослов“, разположен на 
третия етаж в източното манастирско крило, над Самоковската 
порта. Изписан с черни букви, и червено на някои начални букви, 
върху бял фон. Надписът засяга изписването на целия параклис. 
Разположен е отвътре над вратата на параклиса. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 32 – непълен надпис.

И¡зобрази‘сť се‘и‡ б‚же‘ственньи‡ и¡с‚ще‘нньи‡ хра‘мъ||с‚та‘гw а¡пT¡ла и¡еvC¡л¶‘ста 
¶¡wа‘нна бг‚осло‘ва, при и¡гу‘менэ кvр сvЁмеw’нэ,||и¡скеvофv‘лаїэ кvр ¶¡w’сифъ, 
и¡ждиве‘н·ем и¡настоť‘н·ем ]естнэ‘и‡шагw||проигу‘мена и¡ е¡п·тропа кvр 
»еодо‘с·а в лэ‘то: 1824 септN 30

45. Надпис от параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“, разположен 
на третия етаж в източното манастирско крило. Надписът е добре 
запазен, изписан с черни букви върху бял фон. Засяга изписването 
на паракалиса. Разположен е отвътре над вратата на параклиса. 
Палеографски идентичен с този от параклиса „Св. Йоан Богослов“.
Литература: Спространов, Е. Материали, 32 – непълен надпис.

Во сла‘ву Ст‚ь¶‘ť Еђдиносу‘щнь¶ť, Животворť‘щ·ť||И¡ нераздэли‘мь¶ť 
ТрP¡ць¶, О¡ц‚а‘, И¡сн‚а, И¡ст‚а‘гw Дх‚а, Иђз||образи‘сť Се‘и‡ Бж‚ественнь¶и И¡все]
T¡тнь‘¶и Храм Преподо‘бнь¶х О¡ц‚ъ||На‘ших СvЁмеw‘на, И¡а¡рх·епT¡кпа Са‘ввь¶, 
Се‘рбских [удотво‘рцевъ,||Настоť‘н·ем Иђгу‘мена Ã: I¡w‘сифа, И¡еђп¶‘тропwв 
Ã: Сераф¶‘ма, И¡ Ã:||Памф¶‘л·а, И¡ждиве‘н·ем же Преподо‘бнэи‡шаго 
ВоI¡еромона‘сэх Ã:Е¡vге‘н·а||Рw‘дом § Ãра‘да Самоко‘ва, Постри‘женника 
Тоť‘жде Сщ‚е‚‘ннь¶ť О¡би‘тели Рь¶‘лск·ť,||Зад‚ше‘вно Е¡гw’ Спасе‘н·е И¡вэ‘]ное 
Воспомина‘н·е Вълэ‘то 1846*||мT¡: ма‘·а 10

46. Поменик от олтара на параклиса „Св. Сава и Симеон Сръбски“. 
Поменикът е изписан в протезиса на параклиса, с черни букви, върху 
драперия, оформена като подеа. Отлично запазен. Споменават се 
имената на ктитора на живописта и вероятно негови роднини.

Е¡vге‘н·а I¡ероa¡||Е¡лисе‘а I¡ероa¡||Цве’та||Сто‘и‡]о

47. Надпис от параклиса „Св. Йоан Кръстител“, в западното 
крило на манастира. Изписан с черни букви върху бял фон, с лош 
почерк. Засяга изписването на параклиса. Разположен е отвътре 
над вратата на параклиса.
Литература: Спространов, Е. Материали, 31 – непълен надпис.

Во сла’ву ст‚ь¶‘ť еђдиносу‘щнаť и¡ животворť‘щ·ť||и¡ нераздэли‘мь¶ť трP¡ць¶, 
о¡ц‚а, и¡ сн‚а, и¡ ст‚а‘гw д‘ха "иђзобрази‘сť||се‘и‡ б‚же‘ственнь‘и‡ и¡ все]естнь‘и‡ 
храмъ, ]тT¡на‘гw и¡ сла‘внагw проро‘ка,||предте‘]и и¡ крести‘телť ¶¡wа‘нна, 
настоť‘н·емъ, и¡ и¡ждиве‘н·емъ преподо‘бнэи‡шагw||въ мона‘сэхъ г‚: 
о¡ц‚а’ мат»е‘а, ро‘домъ § село‘ самоко‘вско шипо‘]анъ за душе‘в||ное е¡гw’ 
спасе‘н·е и¡ вэ‘]ное воспомина‘н·е, во вре‘мť иђгу‘менствован·ť г" о¡ц‚а’ 
¶¡w‘сифа:||и еп¶тропь кvр сераф¶‘мъ и кvр памф¶‘ли въ лэ‘то" х‚" 1844" въ 
мцT¡ъ а‰vгустъ:1" ден
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48. Надпис от наоса на параклиса „Св. Архангели“, в западното 
крило на манастира. Изписан с черни и червени букви на бял фон. 
Засяга изписването на наоса. По палеографски данни, идентичен 
с този от църквата „Успение Богородично“ при метоха „Пчелина“. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 31 – непълен надпис.

Во сла’ву СтЃь¶‘ť еђдиносу‘щнь¶ť, животворť‘щь¶ť, и¡ 
нераздэли‘мь¶ť||ТрцP¡ь¶, О¡цЃа’ и¡ СнЃа и¡ СтЃа‘гw ДхЃа: иђзобрази‘сť хра‘мъ 
се‘и‡ стЃа‘гw,||а¡ра‘гЃгла М·хаи‘ла и¡ про‘]·ихъ сЃть‘¶хъ а¡рха‘гЃглwвъ, во вре‘мť 
иђгу‘||менства господи‘на I¡w‘сифа, и¡ждиве‘н·емъ благоро‘днэи‡шагw хаци’ 
м·хаи‘ла,||§ те‘тивене, за е¡гw’ душе‘вное спасе‘н·е, и¡ вэ‘]ное воспомина‘н·е, 
и¡ за проще‘н·е грэхwвъ роди‘телеи‡ е¡гw’. въ лэ‘то: 1835 : ма‘·а 26.

49. Надпис от преддверието на параклиса „Св. Архангели“. 
Надписът е изписан с черни букви на бял фон. Засяга изписването 
на преддверието. Разположен е над входа за притвора. По 
палеографски данни, идентичен с тези от параклисите „Св. Йоан 
Богослов“ и „Св. Сава и Симеон Сръбски“. 
Литература: Василиев,  А. Ктиторски портрети, 111; Енев, М. Рилският, 
276, бел. 117.

Кти‘торъ на и¡зображе‘н·е то на та‘ť па‘пертъ ¶¡wа‘ннъ сь‘¶нъ на||г‚: х‚: 
михаи‘ла § село’ те‘тивене кти‘тора на вну’трешнь¶о хр‚мъ||и¡же пото’м 
во и‰но]естэм о‰брзэ преименова‘нъ мат»е‘и‡ монах||за душе‘вное о¡бои’х 
спасе‘н·е и¡ вэ‘]ное воспомина‘н·е, 1845,

50. Надпис от църквата „Успение Богородично“ при метоха 
„Пчелина“. Надписът е добре запазен. Изписан с черни и червени 
букви върху бял фон. Засяга изписването на църквата през 1834 г. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 33 – само коментар.

Восла‘ву СтЃь¶‘ť Еђди‘носу‘щнь¶ť Животворť‘щť||И¡ нераздэли‘мь¶ť 
ТрP¡ць¶, О¡цЃа‘ и¡ СнЃа и¡ СтЃа‘гw Дх‚а, иђзо||брази‘сť се‘и‡ БжЃественнь¶и‡ Сть¶‘и‡ 
Хра‘мъ Ή¡спе‘н·е ПресЃть¶‘ť БцDь¶,||по‘мощ·ю и¡ иждиве‘н·ем хрT¡толю‘бцовъ 
настоť‘н·ем же дЃхо‘внь¶къ севаст¶а‘на и¡ Ή]ен·ка’||е¡гw’ рафаи‘ла ¶¡еромона‘ха, 
при о¡ц‚а’ ¶ђгу‘мена I¡w‘сифа, въ лэ‘то § РжтT¡ва’ ХрT¡то‘ва # а§лд||мцT¡а ма‘рт 
»: денъ

51. Надпис от църквата „Въведение Богородично“ при костницата. 
Изписан с черни букви на бял фон, на източната фасада под 
патронното изображение на Богородица. Надписът засяга 
изписването на църквата през 1795 г. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 31; Попова, Е. Зографът Христо 
Димитров, 48; Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 217.

Во сла‘ву СтЃь¶‘ť единосу‘шнь¶ť, животворť‘||щ·ť, и¡ нераздэлимь¶ť 
ТрцP¡ь¶, О¡цЃа’ и¡ СнЃа||и¡ СтЃа‘гw ДхЃа с повелэ‘н·емъ ]тT¡нэ‘и‡шагw||во 
¶еромонасэхъ игумена кvр Ãера‘сима и¡||¶ждивен·емъ 
високо ПреосщЃеннэи‘шагw ми||трополи‘та гдT¡нна фило‘»еа 
Самоковскагw||иђзобрази‘сť сь‘¶и‡ СтЃь‘¶и‡ хра‘мъ Въведен·е пре СтЃь‘¶ť 
бцD¡ь¶ Въ лэ‘то #а¾]е
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52. Надпис от църквата „Покров Богородичен“ на постницата „Св. 
Лука“. Надписът засяга изписването на храма. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 32; Василиев, А. БВМ, 494–495, бел. 
1; Василиев, А. Ктиторски портрети, 99;  Енев, М. Рилският, 255, бел. 106; 
ЦДА, ф. 1510, оп. 1, а.е. 254, л. 11. Според В. Захариев надписът е унищожен 
през 1938–1939 г. Днес надписът е възстановен, но тук се дава по четенето на 
Спространов, което изглежда малко по-прецизно. На практика, оригиналният 
надпис е загубен. Благодаря на Иван Ванев за предоставената снимка от 
съвременното състояние на надписа.

Во сла‘ву стЃь¶‘а единосу‘шн·ť и¡ животворť‘щ·ť||и¡ нераздэлимь¶ť 
трцP¡ь¶, о¡цЃа’ и¡ снЃа и¡ стЃа‘гw дхЃа амин||повелэ‘н·емъ и¡ и¡ждивен·емъ 
пре]тT¡нэ‘и‡шагw во ¶¡еромонасэхъ||г: о¡цЃа’ проигу‘мена кvр »еодwс·ť 
иђзобрази‘сť се‘и‡||бЃже‘ственнь¶и‡ хра‘мъ покровъ пресЃть¶ť бцDь¶, при 
игу‘мена||г: о¡цЃа кvр гавр·ла въ лэ‘то  1811 мT¡ца августъ: 23

53. Надпис от църквата „Св. ев. Лука“ на постницата „Св. Лука“. 
Надписът се намира отвътре над вратата. Засяга изграждането и 
изписването на църквата. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 32; Радкова, Р. Възрожденски 
надписи, 206; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 62; Гергова, И., Е. 
Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 254.

Во сла‘ву ст‚ь¶‘ť единосу‘щнь¶ť животворť‘щь¶ť и¡ нераздэлими‘ť 
трцP¡||о‰ц‚а и¡ сн‚а и¡ с‚та‘гw дх‚а Созда‘сť § о¡снова‘н·а се‘и с‚ть¶‘и‡ 
хра‘мъ||с‚та‘гw еvC¡л¶‘ста лу‘ки повелэ‘н·емъ пре]T¡нэ‘ишагw о‰ц‚а игу‘мена 
кvр||гера‘сима ¶‰ермонах и¡ждиве‘н·емъ же и¡трудо‘мъ Ή‰]еника’ е¡гw’ ¶¡wа‘нна 
калпак]·‘а||е¡скизагарл·‘а де‘довъ ра‘дев си‘нъ попъ бе‘л]овъ бра‘тъ 
ма‘тиже е¡гw’ не‘да||наре]е‘ннь¶и‡ во и‰ноцэхъ и¡гна‘т·и‡ мона‘хъ кти‘торъ 
въ лэ‘то § хрT¡та’||иђзобрази‘сť посе‘дмь¶х w¡браще‘н·ťх въ лэ‘то, # а¡¾]» 
1799||соверши‘сť августа мT¡ца лЃ 30 де‘нъ 

54. Надпис от църквата „Успение на св. Йоан Рилски“ на Старата 
постница. Надписът е издълбан в мраморна плоча и е бил 
разположен до вратата на църквата, отляво. Засяга строежа на 
църквата. Сега се намира в музея на манастира. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 33; Генова, Е. Църквата при гроба 
на св. Йоан Рилски, 133–146; Генова, Е. Второто поколение, 44.

"w¡бновисť: § о¡снован·ť: се‘и‡ б‚жествен·и||и сЃть¶‘и‡: хра‘мъ. Ή¡спе‘н·е: 
сЃтагw и¡ преподо‘бнагw||о¡ц‚а‘: нашегw: ¶¡w‘анна: пустинножи‘телť: 
рь¶‘лск||агw ]удотворца: при ¶¡гумена г‚. о¡ц‚а пантелеи‡м||она: 
настоť‘н·емъ и¡ еп¶тропи: проигуменъ: гD¡нъ||»еодо‘с·и: и¡ проигуменъ: г‚: 
х‚: кесар·а: и¡ скеvо:||филаїа г‚:  о¡ц‚ъ ¶¡w‘сифъ: трудо‘мъ: ии¡ждиве‘н·е||мъ: 
во ¶¡еромонасэхъ" г‚: х‚: корнил·и" кти‘торъ § градъ||щи‘пъ: въ по‘менъ: 
вэ‘]ную: и¡поко‘и‡нь¶хъ: роди‘те||ли гео‘рг·а" и¡ гро’за" въ лэ‘то: § хрT¡та||а‚ 
w‚ к‚: мT¡ца: августа: соверши‘сť: во:||сла‘ву" о¡ц‚а и¡ сн‚а и¡ с‚та‘гw дх‚а" 
ами‘нъ: 1820:
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ІІІ. НАДПИСИ ОТ ЦЪРКВАТА ПРИ МЕТОХА 
„ОРЛИЦА“

55. Надпис в притвора на църквата „Св. Петър и Павел“. Касае 
преизписването на части от църквата през 1863 г. 
Литература: Спространов, Е. Материали, 33 – непълен, с грешка в годината на 
преизписване; Радкова, Р. Възрожденски надписи, 206. 

Во сла‘ву бо‘ж·ю, въ ]е‘стъ же свťть¶‘хъ а¡по‘столwвъ и¡зобрази‘сť и¡ 
позлати‘сť ]естнь¶‘и‡ кре‘стъ||съ подъ ни‘мъ те‘мбломъ и¡ ма‘ль¶ми 
свťть¶‘ми о‰брази спаси‘телť хр·ста’, пре]и‘сть¶ť е¡гw’ ма‘тере,||]естна‘гw 
предте‘]а и¡ свťть¶‘хъ дванадесť‘ть¶хъ а¡по‘столwвъ е¡ще’ же и¡ всť’ 
це‘рковъ и¡звну‘тръ, подо‘бнw и¡ всť’ па‘пертъ||новь¶м и¡зобразишасť 
и¡зображе‘н·емъ ста‘рому весма’ раско‘пану бь¶‘вшу § разбо‘и‡никwвъ 
пре‘жнихъ време‘нъ. а¡ свťщеннагw||олтарť и¡ стэнь’¶, я‰же надъ 
за‘паднь¶ми врата‘ми вну‘трь це‘ркве, ста‘рое и¡зображе‘н·е, поне‘же не’ 
весма’ раско‘пано бť‘ше, по е¡ли‘ку||мо‘]но бť‘ше попра‘висť и¡ y¡важе‘н·ť 
ра‘ди къ дре‘вности w¡ста‘висť я‰коже бэ’ всť’ с·ť’ w¡бнови‘шасť и¡ 
по||правишасť въ лэ‘то госпо‘дне 1863 мцT¡а ¶¡у‘н·а, при и¡гу‘менъ г. 
нео‘фvЁтэ и¡ е¡п¶‘тропэ г. арсе‘н·и‡, и¡ждиве‘н·емъ||приснопа‘мťтнагw 
ста‘рца ¶¡w‘сифа бь¶‘вшагw многолэ‘тнw строи‘телť монасть¶‘рскагw, 
завэща‘вшагw y¡краше‘||н·ю сему’ бь‘¶ти по сме‘рти е¡гw’ о¡тъ поду‘шнагw 
и¡мэ‘нť е¡гw’ душе‘в||нагw ра‘ди спасе‘н·ť и¡ вэ‘]нь¶ť ра‘ди па‘мťти

56. Надпис отвън над вратата на църквата. Засяга изписването на 
свода ѝ. Църковно-славянският вариант датира от ХХ в. Гръцкият 
вариант се дава по препис на Неофит Рилски. 
Литература: Неофит Рылец. Описание, 34–36, 91–92; Литературен архив, 
т. VІ, 42; Спространов, Е. Материали, 34; Иванов, Й. Св. Иван, 48, бел. 3; 
Дуйчев, И. Рилският, 296–297; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският 
манастир, 23; Божков, А. Стенописите в църквата от метоха на „Орлица“, 
26; Тулешков, Н. Строителна история на рилския метох „Орлица“, 69; Коева, 
М. Рилският манастир, 26; Варлаам. Св. Иван Рилски, 98, 184; Иванов, И. 
Проблемът за консервацията, 273; Прашков, Л. Ценен паметник, 28–29; 
Прашков, Л. Характерни особености, 327; Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е 
изградена и изписана, 25–32.

Създа‘се сь‘¶¸‡ хра‘мъ [светь‘¶хъ сла‘внь¶хъ ¸ђ пьрвоврьховнь¶хъ 
а¡по‘||столwвъ петра’ ¸ђ па‘вла]1 въ лэ‘то #s]Ѓпs. ανιστορήθη η θεία 
και πάνσεπτος καμάρα των Αγίων ενδόξων και πρωτοκορυφαίων 
αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εν έτει sлпs* και μηνί Ιουνίω кЃи*2 – в 
превод: „Украси се божественият и преуважаван свод (на храма) 
на преславните и първовърховни апостоли Петър и Павел в 
годината 6986 (1478), в месец, юни 28“.3

1 Текстът в скоби не е бил запазен вече по времето на Неофит Рилски. Вж. Неофит Ры-
лец. Описание, 91; Текстът е „възстановен“ някъде след 1901 г., когато Е. Спространов 
потвърждава думите на Неофит. Вж. Спространов, Е. Материали, 34.
2 Това допълнение към надписа е отбелязано от Неофит Рилски на два пъти. За пръв път, 
в неговите приписки към изданието на житието на Св. Йоан Рилски от 1836 г. Вж. Ли-
тературен архив, т. VІ, 42; и втори път, в описанието на манастира. Вж. Неофит Рылец. 
Описание, 91.
3 Преводът е на Е. Мутафов. Вж. Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изпи-
сана, 26, 29–30
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57. Надпис от църквата „Св. Петър и Павел“. Над вратата, отвътре. 
Сегашният надпис е от ХХ в. Засяга по-старото издигане и 
последното изписване на църквата. Многократно публикуван. 
Основна литература: Литературен архив, т. VІ, 42, 47. Неофит Рылец. 
Описание, 91; Велева, Д. Едно пътуване, 370; Шафарик, Я. Писмени споменици, 
180–193; Спространов, Е. Материали, 33; Иванов, Й. Български старини, 
205–206; Божков, А. Стенописите в църквата от метоха на „Орлица“, 26; 
Прашков, Л. Ценен паметник, 28–29; Иванов, И. Проблемът за консервацията, 
273; Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изписана, 25–32.

¸зьволен·емьw]а¸поспешен¸pмь с¸на ¸сьврьшен·емь ст‚аго духа 
сьздасе пр]ьсн¸||храмь сi ст‚¸хьапостоль тогда б¸вш¸мь ¸гумену 
¶ерьмонаху к·рь дав·ду ¸вьсем¸||брат¸ям¸" последижеп¸сасе pїодомь 
еп·скопа к·рь якова ¸пр¸¸гуменомь кvR¡ ‹еwкт·с||ту¸вьсем¸ брат¸ам¸ 
манаст¸рск¸м¸ вьлэто &s‚ ц‚ ]‚ ‹‚ : ·нD ‹: темел¸е к‚: кругь||сльн]у к‚з‚" 
круC луне з‚" мT¡]а юл¶я" ¶‚ 

ІV. НАДПИС ОТ ХРЕЛЬОВАТА ЦЪРКВА

58. Надпис за обновяването на Хрельовата църква. Би трябвало да 
се съхранява в Държавния архив в Белград. Засяга подновяването на 
живописта в църквата през 1794 г. и датира строежа и изписването 
на старата Хрельова църква, завършени на 27 декември 1342 г. 
Литература: Публикуван за пръв път у Стоjановић, Љ. Стари српски записи 
и натписи, 2, над. 3664, 295; Неофит Рылец. Описание, 23; Спространов, Е. 
Материали, 28; Спространов, Е.  Два надписа, 799; Семерджиев, Х. Самоков, 
20; Гошев, И. Из сбирките, 18; Иванов, Й. Св. Иван, 32; Дуйчев, И. Рилският, 
244; Христов, Хр., Г. Стойков, К. Миятев. Рилският манастир, 13; Коева, М. 
Рилският манастир, 43; Ђорђевић, И. Зидно, 184; Гергова, И. Рилскят манастир 
и Хилендар, 468; Попова, Е. Зографът Христо Димитров, 38; Гергова, И., Е. 
Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус, 208; Куюмджиев, А. За датирането, 
30–37; Дава се по Л. Стоянович.

Сеи божественн¥и¡ и свťт¥и храмъ рождество пресвťт¥ť  
влади]иц¥’ нашеť богородиц¥’ и приснодэв¥’ Марiи издревле созданъ 
б¥’сть и изображенъ § преждн¥’хъ свťтопо]ивш¥’хъ ктиторовъ 
кесаръ Хрелť сербск¥’и наре]енн¥’и во ·но]ескомъ образэ Хар·тонъ 
|иже представисť|4 въ лэто б¥’т·ť #sz" wz" нz" аz" |6851|5 декемвриť 
27 ·нд·кт·wн "иz" |?| н¥’нэ же в' послэднаť по wбвещавшем древнее 
изображен·е паки второе подновлен·е прекрасно изобрази сť настоťн·ем 
пре]естнэишаго |игумена кvр Ãерасима а ижд·вен·ем преwсвещенэшаго|6 
митропол·та господина кvр Ф·ло»еť самоковскаго второе труло с'  
пове]ер·ею и всею wкрестност·ю в' помен вэ]ную соверши сť в' лэто 
б¥’т·а #´z" тz" вz" |7302|7 § воплощен·а христова #"аz"¾z"]z"дz" |1794|8 

августъ "вz¶" денъ

4 Текстът в скоби е прибавен от И. Гошев по негово усмотрение, откъдето настъпва обър-
кване, че тази дата се отнася до смъртта на Хрельо, а не до датирането на църквата. 
Подробно за това у Куюмджиев, А. За датирането, 30–37.
5 Годината в скоби – б.а.
6 Заграденото в скоби липсва у Хр. Семерджиев.
7 Годината в скоби – б.а.
8 Годината в скоби – б.а.
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1. Христос Вседържител. Източен купол на рилския католикон
2. Рождество Христово и Детството на Христос. Сводова арка и люнет на южната певница на рилския католикон

ФОТОГРАМЕТРИЯ
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3. Южна певница на рилския католикон



596

4. Северна певница на рилския католикон
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5. Възнесение Христово и Деяния на Христос. Сводова арка и люнет на северната певница
6. Деяния на Христос. Източна напречна арка между северната и южната страна
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7. Деяния на Христос. Стена под югоизточния сляп купол
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8. Христос Емануил. Югоизточен сляп купол на рилския католикон
9. Христос Велик Архиерей. Североизточен сляп купол на рилския католикон
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10. Деяния на Христос. Стена под североизточния сляп купол
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11. Новозаветна Троица. Централен купол на рилския католикон
12. Страсти Христови. Южна калота на Полунощницата
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13. Страсти Христови от южната калота и общ изглед към входа на параклиса „Св. Йоан Рилски“
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14. Надгробно ридание от северната стена и общ изглед към входа на параклиса „Св. Никола“
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15. Страсти Христови. Северна калота на Полунощницата
16. Страсти Христови. Западна напречна арка между северна и южна страна
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17. Деяния на Христос. Стена под югозападния сляп купол
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18. Св. Йоан Рилски. Югозападен сляп купол на рилския католикон
19. Богородица Знамение и Богородичен Акатист. Западен купол на рилския католикон
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20. Св. Йоан Кръстител. Северозападен сляп купол на рилския католикон
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21. Житие на св. Йоан Кръстител. Стена под северозападния сляп купол
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22. Богородичен Акатист. Северна напречна арка до западния купол
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23. Богородичен Акатист. Южна напречна арка до западния купол
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24. Евангелски притчи и поствъзкресен цикъл. Южна стена на Повечерието
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25. Евангелски притчи и поствъзкресен цикъл. Северна стена на Повечерието
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26. Евангелски притчи. Западна стена на рилския католикон – южна част
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27. Успение Богородично. Западна стена на рилския католикон – център
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28. Евангелски притчи. Западна стена на рилския католикон – северна част
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29. Св. Йоан Рилски. Купол на параклиса „Св. Йоан Рилски“
30. Св. Никола. Купол на параклиса „Св. Никола“
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31. Житие на св. Йоан Рилски. Западна стена на параклиса „Св. Йоан Рилски“
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32. Житие на св. Никола. Северна стена на параклиса „Св. Никола“



619

33. Житие на св. Никола. Западна стена на параклиса „Св. Никола“
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I. ОЛТАР

Протезис:
1. Архангел Гавриил  Ńς‚ü¶č арõаã‚ãлъ Гаврč¶лъ
2. Фриз с херувими
3. Свм. Дамиан  Ń" М" Дамйанъ
4. Свм. Флор  Ń" М" Флоръ
5. Свм. Лавр  Ń" М" Лавръ
6. Свм. Бонифатий  Ń" М" Âон¶ф||анςйč
7. Полагане в гроба  Положåнйå  воãробъ
8. Св. Герман Константинополски Ńς‚ü¶č Гåрманъ
9. Св. Григорий Нисийски  Ń"  Гр¶ãорйč Нскič
10. Св. Иаков, брат Господен Ńς‚ü¶č Якwвъ
11. Св. Йоан Милостив Ń"  IwаO Мčлосςčвъ
12. Гравиран поменик с имена на монаси
13. Св. Йоан Богослов  Ń"  IwаO Áãословъ
14. Христос Велик Архиерей I‚Ń Х‚Ń
15. Богородица  М‚Р  ‹‚Y
16. Стенописен поменик с имена на ктитори
17. Св. Леонид  Ńς‚ü¶č Лåонčδъ 
18. Св. Ермолай  Ńς‚ü¶č Ермолай 
19. Неизвестен светец
20. Херувим
21. Свм. Гимнасий  Ń" М" Гčмнасйč
22. Свм. Келсий  Ń" М" Кåлсйč
23. Свм. Калистрат  Ń" М" Калčсςраςъ
24. Херувим
25. Свм. Самон  Ń" М" Ńамонъ
26. Свм. Ермоген  Ń" М" Ермоãåнъ
27. Свм. Афтоний  Ń" М" Аф‹онйč
28. Св. Силвестър папа Римски Ńς‚ü¶č Ńčлвåсςръ

29. Визията на Петър Александрийски  Ńς‚ü¶č Пåςръ I‚Ń 
Х‚Ń||Кςо ςč Ńïасå рčза разδра

30. Св. Игнатий Богоносец  Ń"  Иãнаςič Áо‚ãонT
31. Архидякон Стефан  Ń"  Арõйδйаконъ М" Ńςåфанъ
32. Поглъщане на Арий  Арčа
33. Свм. Луп  Ń" М" Л1ïа
34. Свм. Ермил  Ń" М" Ермčлъ
35. Свм. Неофит  Ń" М" Нåофčςъ
36. Свм. Гордий  Ń" М" Горδйč
37. Неизвестен светец
38. Свм. Мокий Ń" М" Мокйč
39. Свм. Стратоник  Ń" М" Ńςраςнčкъ
40. Свм. Марко  Ń" М" Марко
41. Свм. Йоан Нови – 18 април  Ń" М" IwаO НовJ
42. Свм. Пигасий  Ń" М" Пčãасйč
43. Свм. Акиндин  Ń" М" Аконδčн

Централна абсида:
44. Бог Саваот в сияние, обграден от символите на 

евангелистите  Áã‚ъ Ńаваw‹ъ
45. Пр. Малахия  Ń" ПрP¡р Малаõč с надпис в свитъка: 

Âъ.нåнъ онü¶č ãл‚åςü ã‚δü собåр¹
46. Пр. Софоний  Ń" ПрP¡р Ńофо‘нč с надпис в свитъка: 

Áлčзъ δåнü ã‚δнъ [блčзъ č скоро зåло]
47. Пр. Натан  Ń" ПрP¡р Наςанъ с надпис в свитъка: 

Áü¶сςъ слово ã‚δнå ко мнэ‘ ã‚лющå
48. Пр. Захарий  Ń" ПрP¡р Заõарč
49. Старозаветна Троица  Гощåнйå Авраамово
50. Жертвата на Авраам  Æåрςва||Авраамо||ва
51. Пр. Варух Ń" ПрP¡р Âар¹õъ
52. Неизвестен пророк

ГРАФИЧНИ СХЕМИ НА СТЕНОПИСИТЕ
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ГРАФИЧНИ СХЕМИ НА СТЕНОПИСИТЕ 53. Пр. Йоил Ń" ПрP¡р Iwčлъ
54. Пр. Осия Ń" ПрP¡р Wсйа
55. Пр. Михей Ń" ПрP¡р Мčõåа
56. Пр. Гедеон Ń" ПрP¡р Гåδåонъ
57. Жертвата на Каин и Авел Æåрςва Каčнова Æåрςва 

Авåлåва
58. Три отрока в огнената пещ  Ńςü¶č Тр¶å Оςроöü¶
59. Пр. Авакум  Ń" ПрP¡р Авак¹мъ
60. Пр. Йеремия  Ń" ПрP¡р Iåрåмč‘ с надпис в свитъка: Ńå‘ 

[...] ãрť δ¹ςъ ãлаãо‘лςъ ã‚δъ  
61. Пр. Исаия  Ń" ПрP¡р Иса¶а с надпис в свитъка: То‘č 

болэзOč на‘шť  ïрč[..]
62. Пр. Мойсей  Ń" ПрP¡р Мwvсåа с надпис в свитъка: —

ςвåрз¹ ïрčς]а в [¹сςа] моť 
63. Богородица Ширшая небес  М‚Р  ‹‚Y Шčршаť  

Нåбåсъ
64. Възнесение Христово Âознåсåнйå ХрT¡во
65. Неверие на Тома  Wсåзанйå ‹омčно
66. Слизане в ада Плåнåнйå Аδово
67. Възкресение Христово ÂоскT¡рнčå ХрT¡во
68. Тайната вечеря  Таčнаť  Âå]åра
69. Пр. Ахиа Ń" ПрP¡р Аõ¶а
70. Пр. Амос  Ń" ПрP¡р Амосъ
71. Причастие на апостолите
72. Св. Григорий Нови Арменски Ń" Гр¶ãорйč Новå 

Армåнйа
73. Св. Андрей Критски  Ń" Анδрåč Кр¶ςскйč
74. Св. Поликарп, епископ на Смирна  Ń" Полčкарïъ
75. Св. Григорий Акрагантски?  Ń" Гр¶ãорйč А[.....]скйč
76. Св. Йеротей Атински Ńς‚ü¶č Еро‹åč
77. Св. Прокл Константинополски Ńς‚ü¶č Проклъ
78. Св. Епифаний Кипърски Ńς‚ü¶č Еïčфанйč
79. Св. Софроний Йерусалимски Ńς‚ü¶č Ńофронйč
80. Св. Николай Мирликийски Ń" Нйколаč с надпис в 

свитъка: [.....]снü¶ť δаровавü¶č’ нам м‚лςвü¶
81. Св. Григорий Богослов Ń" Гр¶ãорйč Áã‚ословъ с 

надпис в свитъка: Áж‚å сς‚ü¶č čжå во с‚ςü¶õъ ïо]čва č‡ť 
čжå ςрčсς‚ü¶мü

82. Св. Йоан Златоуст Ń" IwаO Злаςw¹сςъ с надпис в 
свитъка: б‚жå б‚жå нашъ нбTђнü¶č’ õлэбъ ïčщ¹

83. Архидякон Роман Ńς‚ü¶č Романъ
84. Архидякон Лаврентий Ńς‚ü¶č Лаvрåнςйč
85. Св. Василий Велики Ń" Âас¶лйč Âåлčкč
86. Св. Атанасий Александрийски Ń" А»анасйč 

Алå¿анδр¶čT¡
87. Св. Кирил Александрийски Ń" Кvр¶лъ Алå¿анδр¶čT¡

Диаконикон:
88. Архангел Михаил Ń" Арõаãã Мčõаčлъ 
89. Фриз с херувими
90. Свм. Самон  Ń" М" Ńамwнъ
91. Свм. Севастиан Ń" М" Ńåвасς¶анъ
92. Свм. Авраам Ń" М" Авраамъ
93. Свм. Мамант Ń" М" МамаO
94. Петдесетница  Ńошåсςвйå Ńςаãо Дõ‚а
95. Св. Модест Йерусалимски Ńς‚ü¶č Моδåсςъ
96. Св. Методий Константинополски Ńς‚ü¶č Мå‹оδ¶č

97. Св. Спиридон, епископ на Тримитунт Ńς‚ü¶č 
Ńïvр¶δwнъ

98. Св. Дионисий Ареопагит Ńς‚ü¶č Дйонvсйč
99. Св. Киприан Картагенски Ńς‚ü¶č Кvïр¶анъ 
100. Богородица Знамение М‚Р  ‹‚Y
101. Св. Митрофан Константинополски Ńς‚ü¶č 

Мčςрофанъ
102. Св. Порфирий, епископ на Газа Ńς‚ü¶č Порфvрйč 
103. Св. Тарасий Константинополски Ńς‚ü¶č Тарасйč 
104. Свм. Максим Ń" М" Максčмъ
105. Херувим
106. Свм. Никифор – 9 февруари Ń" М" Нčкčфоръ
107. Свм. Никифор – Тивериополски Ń" М" Нčкčфоръ
108. Свм. Иринарх Ń" М" Ирčнарõъ
109. Свм. Агатоник Ń" М" Аãаςонčкъ
110. Свм. Лукиан Ń" М" Л¹кčан
111. Херувим
112. Свм. Йосиф Ń" М" Iwсčф
113. Св. Василий Севастийски Ńς‚ü¶č Âас¶лйč
114. Св. Антипа Пергамски Ńς‚ü¶č Анςčïъ
115. Св. Амвросий Медиолански Ńς‚ü¶č Амвросйč
116. Св. Никандър Константинополски Ńς‚ü¶č  Н¶канδръ
117. Празно място, подготвено за изписване на светец.
118. Св. Никифор Константинополски Ńς‚ü¶č Нčкčфоръ
119. Св. Пимен Зографски Ńς‚ü¶č ПрåïDб Пčмåнъ
120. Херувим
121. Ктиторски надпис за изписване на олтара
122. Св. Козма Зографски Ńς‚ü¶č ПрåïDб Косма ЗоãрвT.
123. Св. Харалампий, епископ на Магнезия (Тесалия)  

Ńς‚ü¶č Хараламï¶č
124. Свм. Акакий Ń" М" Акакйč
125. Свм. Андроник Ń" М" Анδронкъ
126. Свм. Зиновий Ń" М" Зčновйа
127. Свм. Горгоний Ń" М" Горãонйč
128. Свм. Худион Ń" М" Х¹δйwн
129. Свм. Евлампий Ń" М" Еvламïйč
130. Свм. Леонтий Ń" М" Лåwнςйč
131. Свм. Папила Ń" М" Паïčлъ
132. Свм. Тарасий Ń" М" Тарасйč
133. Свм. Агатодор Ń" М" Аãа»wδор
134. Свм. Карп Ń" М" Карïа
135. Свм. Иаков Персийски Ń" М" Якwвъ
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41

31 75

32 74

II. ПРОГРАМА НА ПЕВНИЦАТА – І част

Северна певница:
1. Свм. Димитър Ńς‚ü¶‘č‡ Âåлčко. М Дčмčςрйč
2. Свм. Артемий Ńς‚ü¶‘č‡ ÂåлčL М Арςåмйč
3. Свм. Меркурий Ńς‚ü¶‘č‡ ÂåлčL Мåрк¹рйč 
4. Свм. Мина Ńς‚ü¶‘č‡ ÂåлčL Мčна
5. Свм. Никита Ńς‚ü¶‘č‡ ÂåлčL Нйкč‘ςа
6. Свм. Лонгин Сотник Ńς‚ü¶‘č‡ ÂåлčL Ло‘ããйнъ 

Ńо‘ςнčкъ
7. Св. Кир и св. Йоан безсребърници  Ń Кvръ 

Áåзсрåбрåнčöč Ń Iwан
8. Пр. Йона ПрP¡къ Iwна
9. Пр. Елисей ПрP¡къ Е¡лvсå‘č‡
10. Пр. Йоил ПрP¡къ I¡wč‘лъ
11. Пр. Авакум ПрP¡къ Аvак¹мъ
12. Пр. Софоний ПрP¡къ Ńофо‘нйč
13. Пр. Илия ПрP¡къ Илйа
14. Ктиторски портрет на Петко Доган и жена му 

Рада
15. Покров Богородичен Покровъ ПрT¡ς ÁöDü¶
16. Йосиф взима Богородица от Светая Светих 

I¡w‘сčфъ ïрйåмлåςъ боãороδčö¹ § с‚ςа‘ ť с‚ςü‘¶õъ
17. Възнесение Богородично Прåсςавлå‘нйå  

Áã‚оро‘δč]čно
18. Пр. Варух ПрP¡къ Âар¹õъ
19. Ангели с надпис: — лčöа ãδ‚нť  кςо ïоссςоčςъ č 

кςо соïроςčвčςсť 
20. Пр. Йеремия ПрP¡къ Iеремйа
21. Марта приема Христос на гости ХрTђςосъ 

ãосςоïрйå‘млåςсť  § Ма‘р‹ü¶
22. Св. Трифон безсребърник Ń Трvфwнъ
23. Херувим и ангели със сфера с монограма на 

Христос
24. Св. Талалей безсребърник Ń ‹алалåč 

25. Христос изцелява болния от воднянка ХрTђςосъ 
čсöэл ť‘åςъ сςр ťжδ¹ющаãо воδнü¶мъ ςр¹’δомъ

26. Христос изцелява тъщата на Петър ХрTђςосъ 
čсöэлť‘åς ςåщ¹ ïåςровъ 

27. Ангели с надпис: Ń¶ ť ãлаãолåςъ ã‚δъ 
всåδåржčςåлъ сå азъ сïасаю люδč

28. Христос изцелява разслабения ХрTђςо čсöэл ť‘åςъ 
разсла‘блåннаãо въ δом¹’

29. Възнесение Христово Âознåсåнйå ХрTђςово 
30. Шест апостола с неясни сигнатури
31. Архангел Гавриил от Благовещение
32. Пр. Аарон ПрP¡къ Арwнъ
33. Христос изцелява страдащите от различни 

недъзи
34. Христос изцелява сина на вдовицата ХрTђςо 

воскрåшаåςъ сü‘¶на вδовč‘]čöа
35. Христос изцелява сина на Капернаумския 

царедворец ХрTђςосъ čсöэл ť‘åς сü‘¶на öр‚ва 
36. Христос беседва с Никодим ХрTђςо воïрошаåςс ť § 

Нčкоδйма
37. Христос изцелява бесноватия в 

Капернаумската синагога ХрTђςо čсöэл ť‘åςъ 
бэсн¹‘ющаãосť  въ со‘нмčщč

38. Христос изцелява прокажения ХрTђςосъ čсöэл ť‘åς 
ïрокажå‘ннаãо

39. Христос беседва със самарянката ХрTђ¶ бåсåδ¹åςъ 
самар ťнкč

40. Христос проповядва в синагогага в Назарет 
ХрTђςосъ ïро]čςаåςъ въ со‘нмčщč

41. Христос изцелява роба на капернаумския 
стотник ХрTђςосъ čсöэл ť‘åς раба соςнčка
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Програма в купола:
42. Христос Вседържител IŃ ХŃ Âсåδåржč‘ςåлü
43. Небесна литургия и надпис около нея  IŃ ХŃ  

Áоãъ Ńаваw‹ъ + Âčδčςå, вčδčςå якw азъ съм 
åсςü (č) нэсςü Áоã (развэ Мåнå). Азъ соςворčõü 
(зåмлю č ]åловэка на нåč) č (с моčςа рака) 
утвердихъ неба

44. Пр. Мойсей ПрP¡ро‘къ Мwvсåč‡
45. Пр. Аарон ПрP¡ро‘къ Аарw‘нъ
46. Прав. Иисус Навин
47. Прав. Мелхиседек ПравåD Мåлõйсåδå‘къ
48. Пр. Йоил ПрP¡ркъ I¡wč‘лъ
49. Прав. Йоаким
50. Пр. Соломон ПрP¡ро‘къ Ńоломw’нъ
51. Пр. Захарий ПрP¡ро‘къ Заõа’рйč
52. Пр. Даниил ПрP¡ркъ Дан¶č’лъ
53. Неизвестен светец
54. Прав. Йов
55. Пр. Самуил ПрP¡ро‘къ Ńам¹č‘лъ
56. Св. Керемида
57. Св. Убрус, държан от ангели Ńς‚ü¶‘č‡ у¡бр¹’съ
58. Евангелист Йоан ЕђvC¡л¶‘сςъ IwаO
59. Евангелист Матей ЕђvC¡л¶‘сςъ Маς‹åй
60. Евангелист Марко ЕђvC¡л¶‘сςъ Ма‘рко
61. Евангелист Лука ЕђvC¡л¶‘сςъ Л¹ка
62. Четирима светци-мъченици в медальони с 

неясни надписи
63. Четирима светци-мъченици в медальони с 

неясни надписи

Южна певница:
64. Рождество Христово РжP¡δåсςво ХрT¡ςово
65. Сретение Ńрåςåнйå
66. Връщане на влъхвите Âозвращåнйå волõвовъ
67. Въпросът на влъхвите Âоïрошåнйå волõвовъ
68. Избиване на младенците Дэςо¹бйčсςво
69. Обрязване Обрэзанйå Госïоδнå
70. Поклонение на влъхвите Поклонåнйå волõвовъ
71. Бягство в Египет Иосčфъ... (изтрит надпис)
72. Христос сред книжниците в храма ХрTђςосъ 

сåδčςъ.. (не се разчита)
73. Христос на Йордан, дошъл да се кръсти 

ХрTђςосъ ... (не се разчита)
74. Пр. Мойсей ПрP¡ро‘къ Мwvсåč‡
75. Богородица от Благовещение
76. Шест апостола с неясни сигнатури
77. Кръщение Христово Крåщåнйå ХрJ¡сςово
78. Ангели с надпис  (не се чете)
79. Изкушенията на Христос в пустинята ХрTђςосъ 

čск¹шť åмъ бü¶ваςъ § δйавола
80. Чудото в Кана Галилейска Хрčсςосъ  

ïрåςвор ťåςъ воδ¹ въ вйно

81. Св. Аникита Безсребърник Ńς‚ü¶č‡ Анčкčςосъ
82. Херувим и два ангела
83. Св. Фотий Безсребърник Ńς‚ü¶č Фоςйč
84. Йоан Кръстител посочва Христос, за когото е 

предсказал
85. Рождество Богородично Рожδåсςво ПрåсςD¡ü¶ť  

ÁãD¡öа
86. Два пъти прав. Йоаким озарен от лъч без 

сигнатура. 
87. Ангели, държащи надпис: Прčвåδ¹ςъ сť  öарю 

δэвü¶ вслåδъ å ť
88. Богородица благословена от тримата йереи Ń 

ÁöDа блаãословлåна § с‚щåннčкwвъ
89. Въведение Богородично Âõоδъ во õрамъ 

ПрåсςD¡ü¶ť  ÁöD¡č 
90. Св. Теодор Стратилат Ńς‚ü¶č‡ Â М ‹åоδwръ 

Стра M¡т.
91. Св. Теодор Тирон Ńς‚ü¶č‡ Â М ‹åоδwръ Тvр.
92. Св. Евстатий Плакида Ńς‚ü¶č‡ Â М Еvс‹аςйč 

ПлаL*
93. Ктиторски портрет на Теодор Доган и жена му 
94. Пр. Иаков ПрP¡ро‘къ I¡а‘кwвъ 
95. Пр. Аарон ПрP¡ро‘къ А¡арw‘нъ 
96. Пр. Соломон ПрP¡ро‘къ Ńоломw‘нъ 
97. Пр. Давид ПрP¡ро‘къ Д@¡вйδъ 
98. Пр. Мойсей ПрP¡ро‘къ Мwvсåč
99.  Пр. Даниил ПрP¡ро‘къ Данйčлъ
100. Безсребърници Козма и Дамян Ń¡* Дамйанъ Ń. 

Áåзсрåбрåнčöč Ń¡* Косма
101. Свм. Прокопий Ńς‚ü¶č‡ Â М Проко‘ïйč‡
102. Свм. Георги Ńς‚ü¶č‡ Â М Гåwрãйč
103. Св. Йоан Рилски Ńς‚ü¶č‡ IwаO Рü¶ с надпис в 

свитъка: Прйčδč‘ςå ]а¡δа ïосл¹’ша‘čςå мåнå’ сςра‘õъ 
ãP¡δню на¹]¹’ ва‘съ
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III. ПРОГРАМА НА ПЕВНИЦАТА – ІІ част

1. Свм. Виктор Ńς‚ü¶‘č М Â¶‘кςwръ
2. Свм. Викентйй Ńς‚ü¶‘č М Âйкå‘нςйč
3. Св. Трифон и Св. Пантелеймон Ńς‚üč Трvфwнъ 

Ńς‚üč ПанςåлåčмwO
4. Св. Севериан Ńς‚üč Ńåвåрiанъ
5. Св. Кандид Ńς‚üč Канδъ
6. Свм. Теодул Ńς‚ü¶‘č М ‹åwδ¹лъ
7. Свм. Клавдий Ńς‚üč М Клаvδйč‡
8. Св. Талалей и Св. Фотий Ńς‚üč ‹алалå‘č‡ Ńς‚üč 

Фwςйč‡
9. Ктиторски портрет на Лазар Арсениевич
10. Свм. Сергий Ńς‚ü¶‘č М Ńå‘рãйč
11. Свм. Уар Ńς‚ü¶‘č М xаръ
12. Свм. Вакх Ńς‚ü¶‘č М Âа‘кõъ
13. Христос и Петър дават пари на войника ХрTђςосъ 

съ Пåςромъ δаå‘ςъ δа‘къ δйδра‘õм¹
14. Богородица Живоносен източник 

Æčвоïрйå‘мнü¶č‡ И¡сςо‘]нčкъ
15. Христос благославя младенци ХрTђςосъ 

блаãословлť‘ åςъ млаδå‘нöü¶
16. Христос отговаря на богатия момък ХрTђςосъ 

воïрошаåςсť  § юношč боãаςа
17. Христос Велик Архиерей IŃ ХŃ обкръжен 

от надпис: Азъ лоза вü¶ жå ςожδйå čжå б¹δåςъ 
вомнэ č азъ въ нåмъ ςоč соςворčςъ ïлоδъ 
мноã: бåз мåнъ нåможåςå ςворčςč нč]åсожå

Апостоли и евангелисти в медальони:
18. Неизвестен апостол  
19. Неизвестен апостол 
20. Евангелист Марко ЕvO¡ςъ Марко 
21. Неизвестен апостол 
22. Ап. Павел АïP¡ςлъ Паvåлъ 
23. Ап. Петър АïP¡ςлъ Пåςаръ 
24. Евангелист Йоан ЕvO¡ςъ I¡wаO 

25. Неизвестен апостол 
26. Неизвестен апостол 
27. Неизвестен евангелист 
28. Неизвестен апостол 
29. Неизвестен евангелист  

Символи на евангелистите:
30. Телец – без сигнатура
31. Лъв – без сигнатура
32. Орел – без сигнатура
33. Човек – без сигнатура
34. Ангели, държащи сфера с монограма на 

Христос
35. Ктиторски надпис за изписване на слепия 

купол

Апостоли от числото на 70-те в медальони:
36. Архидякон Стефан АрõD¡ Ńςåфанъ
37. Ап. Филип АïP¡ςлъ Ф¶лčïъ
38. Ап. Тимон АïP¡ςлъ Т¶монъ 
39. Ап. Силуан АïP¡ςлъ Ń¶л¹анъ
40. Ап. Состен АïP¡ςлъ Ńwс‹åн
41. Ап. Ясон в цял ръст АïP¡ςлъ Iасонъ
42. Ап. Ананий в цял ръст АïP¡ςлъ Ананйа
43. Ап. Матей АïP¡ςлъ Маς‹йа
44. Ап. Стахий АïP¡ςлъ Ńςаõъ 
45. Ап. Иаков АïP¡ςлъ Якwвъ
46. Ап. Агав АïP¡ςлъ Аãавъ
47. Неизвестен апостол (изтрит надпис)
48. Прав. Агав в цял ръст ПравåD Аãавъ
49. Ап. Руф АïP¡ςлъ Р¹фъ
50. Ап. Силуан АïP¡ςлъ Ń¶л¹анъ 
51. Ап. Прохор АïP¡ςлъ Проõwръ
52. Ап. Клеопа АïP¡ςлъ КлåwQ
53. Ап. Карп АïP¡ςлъ Карïъ
54. Прав. Ной ПравåD Ноč
55. Пр. Даниил ПрP¡рокъ Данйčлъ
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Чудеса и Деяния на Христос:
56. Христос умножава петте хляба ХрTђςосъ 

блаãословл ťåςъ ï ťςъ õлэбовъ
57. Христос, търсен от майка си и братята си 

ХрTђςосъ čскомъ бüваåς § маςэрč č браςč
58. Христос изцелява сухоръкия ХрTђςосъ čсöэлť‘ åςъ 

čм¹щаãо....р¹к¹
59. Христос изцелява дъщерята на Иаира ХрTђςоT¡ 

čсöэл ť‘åςъ δщåръ I¡аč‘ров¹
60. Христос изцелява кръвоточивата ХрTђςосъ čсöэл

ť‘åςъ крвоςо]čвою
61. Христос призовава Матей ХрTђςосъ ïрčзэваåς 

Маς»åа
62. Христос обядва с митари ХрTђςо ¶асςъ съ мĄςарč
63. Христос изцелява двама слепци ХрTђςосъ čсöэл

ť‘åςъ δва слэïöа
64. Стриване на класовете – значение на съботата 

ХрTђςосъ ïрčõоδčςъ..(не се разчита)
65.  Христос изцелява немия бесноват ХрTђςосъ 

čсöэл ť‘åςъ.. (не се разчита)
66. Христос изцелява разслабения в купела ХрTђςосъ 

čсöэл ť‘åςъ разслаблåнаãо въ к¹ïåлč
67. Пр. Самуил ПрP¡рокъ Ńам¹čлъ
68. Прав. Мелхиседек ПравåD Мåлõйсåδå‘къ
69. Христос Емануил IŃ ХŃ
70. Надпис: + Д¹õъ ãT¡δнъ на мнэ åãwжå раδč 

ïомазам ť + Π[νε]ῦ[μ]α Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ 
εἵνεκεν ἔχρισέ με· 

Преподобни светци в медальони:
71. Преп. Венедикт Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Âåнåδйкςъ
72. Неизвестен преподобен (изтрит надпис)
73. Преп. Йоан Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Iwаннъ
74. Неизвестен преподобен (изтрит надпис)
75. Неизвестен преподобен (изтрит надпис)
76. Преп. Захарий Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Заõарйč
77. Неизвестен преподобен (полуизтрит надпис)
78. Преп. Патапий Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Паςаïйč
79. Преп. Аммун Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Амм¹нъ
80. Преп. Йоаникий Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Iwанčкйč
81. Преп. Маркиан Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Маркйанъ
82. Преп. Варлаам Ńς‚ü¶‘č‡ ПрåïоδобO¡ Âарлаамъ
83. Орел ЕvO¡ã I¡wаO 
84. Телец ЕvO¡ã Л¹ка
85. Човек ЕvO¡ã Ма‹åč‡
86. Лъв ЕvO¡ã Марко
87. Ангели, държащи сфера с монограма на 

Христос
88. Ктиторски надпис за изписване на слепия 

купол

Светци в медальони от числото на 40-те 
севастийски мъченици:
89. Св. Горгоний в цял ръст Ńς‚ü¶‘č Горãонйč
90. Св. Ираклий Ńς‚ü¶‘č‡ Iраклйč
91. Св. Мелитон Ńς‚ü¶‘č‡ Мåлč‹онъ
92. Св. Исихий Ńς‚ü¶‘č‡ И¡сvõйč‡
93. Св. Аетий Ńς‚ü¶‘č‡ Аåςйč
94. Св. Николай в цял ръст Ńς‚ü¶‘č‡ Нйколаč
95. Св. Клавдий в цял ръст Ńς‚ü¶‘č‡ Клаvδйč‡
96. Св. Домн Ńς‚ü¶‘č‡ Домнъ
97. Св. Аглай Ńς‚ü¶‘č‡ А¡ããйанъ
98. Св. Кирион (Кирий) Ńς‚ü¶‘č‡ КyрйwO
99. Св. Смарагд Ńς‚ü¶‘č‡ Ńмара‘ãδъ
100. Св. Теофил в цял ръст Ńς‚ü¶‘č‡ ‹åоф¶лъ
101. Св. Александър в цял ръст Ńς‚ü¶‘č Алå¾анδръ
102. Св. Дометиан Ńς‚ü¶‘č Домåςčанъ
103. Св. Илий Ńς‚ü¶‘č Iлйč
104. Св. Акакий Ńς‚ü¶‘č‡ А¡какйč‡
105. Св. Фавий Ńς‚ü¶‘č‡ Фавйč
106. Св. Севeриан в цял ръст Ńς‚ü¶‘č‡ Ńåвåрčанъ
107. Христос изцелява много болни, докосвайки 

ги [......]нĄ[.....] ïрčкосновåнčåмъ рü¶‘зъ (не се 
разчита)

108. Христос изцелява дъщерята на Хананейката 
ХрTђςосъ čсöэл ť‘åς δщåръ õананåčк¹

109. Въздвижение на Честния кръст Âозδвč‘жåнйå 
[ςT¡наãо крT¡ςа

110. Преображение Христово Прåwбражå‘нp ХрT¡ςово
111. Свм. Нестор Ńς‚ü¶‘č М Нåсςоръ
112. Свм. Христофор Ńς‚ü¶‘č М Хр¶сςофоръ
113. Св. Георги Софийски и Св. Никола Нови 

Софийски Ńς‚ü¶‘č‡ Гåwрãйč‡ Ńофčč‡скč Ń. М Нйколаč
114. Св. Ираклий Ńς‚ü¶‘č‡ Iраклйč
115. Неизвестен светец
116. Св. Исихий Ńς‚ü¶‘č‡ И¡сvõйč‡
117. Св. Евтихий Ńς‚ü¶‘č‡ Еvςvõйč‡
118. Неизвестен светец и Св. Неофит Ńς‚ü¶‘č‡ Нåо‘фvςъ
119. Свм. Смарагд Ńς‚ü¶‘č‡ М Ńмараãδъ 
120. Свм. Никола Ńς‚ü¶‘č‡ М Нйколаč
121. Свм. Орест Ńς‚ü¶‘č‡ М W¡рåсςъ
122. Свм. Андрей Ńς‚ü¶‘č‡ М А¡нδрå’č‡
123. Ктиторски надпис за изписване на стената под 

слепия купол
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IV. ПРОГРАМА НА 
ПОЛУНОЩНИЦАТА – І част

1. Ангел с надпис Ďр¶åмлåč ïророка во čмť  ïроро]å 
мзδ¹ ïроро]¹ ïр¶čмåςъ препоръчван от ерминия 
за изобразяване на Христос сред пророци

2. Ангел с надпис Ńå δаю вамъ власςъ насς¹ïаςč 
на змйю č скорïйю препоръчван от ерминия за 
изобразяване на Христос сред апостоли 

Страсти Христови:
3. Оплакване на Христос Наδãробноå рü¶δанйå
4. Полагане в гроба Поãрåбåнйå ХрTђςово
5. Войниците, пазещи гроба К¹сςwδйа сςрåã¹щаť  

ãробъ
6. Христос съден от Анна и Каяфа ХрTђςосъ с¹δčмъ 

§ Аннü¶ č Каяфü¶
7. Целувката на Юда Прåδанйå I¹δčно
8. Отричанията на Петър Трåςйå §вåржåнйå Пåςрово
9. Христос съден от Пилат ХрTђςосъ с¹δčмъ § 

Пčлаςа
10. Връщане на сребърниците и смъртта на Юда 

Раска ťнйå č уδавлåнйå I¹δčно
11. Христос съден от Ирод ХрTђςосъ с¹δčмъ § Ироδа
12. Богородица в слава, обкръжена от ангели МР 

‹Y
13. Ктиторски портрет на Митрополит Йеремия 

(без сигнатура) и надпис за изписване на 
средния купол с дарението на митрополита

14. Неизвестен светец
15. Йосиф моли за тялото на Христос I¡wсčфъ 

ïросčςъ ςэло Ičс¹сово 
16. Носене на кръста ХрTђςосъ влåкомъ на крåсςъ
17. Бичуване Á¶åн¶å
18. Разпятие Расï ťςйå ХрTђςово
19. Снемане от кръста Ńнť ςйå съ крåсςа

20. Поругание Пор¹ãанйå 
21. Умиване на ръцете на Пилат Óмэςp č  

čзрå]åнйå Пйлаςово
22. Качване на кръста На крåсςъ возшåсςвйå ХрTђςово
23. Молитва в Гетсимания Молčςва Хр¶сςова
24. Тайната вечеря Таč’наť  вå]åр ť
25. Умиване на нозете Ńщ‚åнноå умовåнйå
26. Съгласието на Юда Ńоãлашåнйå I¹δčно
27. Възкресение на Лазар Âосςанйå Лазарåво
28. Влизане в Йерусалим Öвэςоноснаť 
29. Христос в слава с трънен венец, обкръжен от 

ангели  IŃ ХŃ
30. Слизане в ада  Нčзшåсςвйå ХрTђςово во аδъ 
31. Жените мироносици на празния гроб  Η 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Τ1 ΧΡΗΣΤ1
32. Възкресение Христово Âоскрåсåнйå ХрTђςово
33. Ангел с надпис: Прčδčςå ко мнэ всč 

ςр¹жδаощ¶čсş č wбрåмåнåнйč препоръчван от 
ерминия за изобразяване на Христос сред 
преподобни

34. Ангел с надпис: Âэн]авшåсť  божåсςвåнĄмъ 
вэнöåмъ δарĄ ïрčносčςå ÁоЃãо вэрнĄмъ на вåсåлйå 

35. Преп. Василий в цял ръст ПрDнü‘¶č Âасйлйč 
36. Св. Зиновий в цял ръст Ńς‚ü‘č Зčновйа
37. Новозаветна Троица Ńς‚аť  ТрP¡öа обкръжена от 

фриз с изображения на херувими и серафими
38. Деветте ангелски чина Âласςč На]ала Ńåраф¶мč 

Аãã‚лü¶, Ńς‚ü¶‘č Iwанъ (Предтеча) Арõаãã‚лü¶ 
Хåр¹в¶мč Ńčлü¶ Гδ‚ъсςва ПрT¡ςолč

39. Ап. Филип Аï‚сςолъ Ф¶лčïъ
40. Ап. Тома Аï‚сςолъ ‹wма
41. Ап. Иаков Аï‚сςолъ Якwвъ
42. Ап. Симеон Аï‚сςолъ Ńv¡мåw‘нъ
43. Ап. Марко Аï‚сςолъ Ма‘рко
44. Ап. Матей Аï‚сςолъ Ма‹å’č‡
45. Ап. Павел Аï‚сςолъ Па‘vлъ
46. Ап. Петър Аï‚сςолъ Пåςръ
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47. Ап. Йоан Аï‚сςолъ I¡wаO
48. Ап. Лука Аï‚сςолъ Л¹ка
49. Ап. Андрей Аï‚сςолъ Анδрåč
50. Ап. Вартоломей Аï‚сςолъ Âар»оломåč
51. 24 светци-апостоли с неясни сигнатури
52. Евангелист Матей със символ ЕvO¡ςъ Ма‹å’č‡
53. Евангелист Йоан със символ ЕvO¡ςъ I¡wаO
54. Евангелист Лука със символ ЕvO¡ςъ Л¹ка’
55. Евангелист Марко със символ ЕvO¡ςъ Ма‘рко
56. Св. мъченици в медальони без сигнатури или 

силно изтрити
57. Ктиторски надпис за изписване на средния 

купол
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V. ПРОГРАМА НА  
ПОЛУНОЩНИЦАТА – ІІ част

1. Преп. Онуфрий Ńς‚ü¶‘č ПрD¡б Он¹фрйč  с надпис в 
свитъка: Да нå сü¶ςосςъ ]рåва ςť  § Хр‚ςа §л¹]
čςъ δа нå ςčна сςрасςåč ςť  услаδčςъ

2. Преп. Павел Тивейски Ńς‚ü¶‘č ПрD¡б Па‘våлъ 
‹čвåčскč с надпис в свитъка: Якожå ςрåва δн¶å 
насъ ]åловэкwвъ Давčδъ рå]å нčкςожå уб¹ δа 
с¹мнčςсť  δосςоčно бü¶сςъ ςрåв¹ намъ ясςč

3. Преп. Петър Атонски Ń ПрD¡б Пåςаръ А‹w‘нскč с 
надпис в свитъка: Монаõъ åсςü čсςčннw н¶]åсожå 
č мü¶č въ насςоť щåмъ жčςйč развå ςо]йю ХрTђςа

4. Преп. Йоаникий  Ń ПрD¡б Iwанн¶кйč с надпис в 
свитъка: Óïованйå моå оςöъ ïрčбåжčщå моå 
сü¶нъ ïокровъ моč δ¹õъ сςü¶č ςроčöå свť ςа ť 
слава ςåбэ

5. Свм. Гай Ńς‚ü¶‘č М Гайč
6. Свм. Горгоний Ńς‚ü¶‘č М Горãонйč
7. Свм. Филотимон Ńς‚ü¶‘č М Ф¶ло‹¶мwн
8. Свм. Николай Ńς‚ü¶‘č М Н¶колаč
9. Преп. Макарий Ńςü¶č ПрD¡б Макарйč
10. Свм. Кирил Ńς‚č М К¶р¶лъ
11. Ктиторски надпис за изписване на стената под 

слепия купол
12. Преп. Атанасий Атонски Ńς‚ü¶‘č ПрD¡б||А»ана‘сйč 

А‹о с надпис в свитъка: Нč]ςо‘жå čно сč‘öå 
врåδč‘ςъ монаõü¶ č вåсåлč‘ςъ δå‘мwнü¶ якожå 
скрü¶ва’ςč своť  ïомü¶слü¶

13. Преп. Пахомий и ангела - Ńς‚ü¶‘č ПрD¡б Паõw‘мйč‡   
Аã‚ãлъ с надпис в свитъка: Ńčмъ образомъ 
сïасåςсť  вс ť‘ка ïло‘ςъ

14. Пир Иродов Пčръ Ирwδовъ
15. Отрязване главата на Йоан Предтеча 

Óсåкновåнйå Прåδςå]åво 

16. Йоан Предтеча пред Ирод и Иродиада Пς‚å]а 
wблč]аåςъ Ирwδа w Ирwδйаδэ

17. Христос поучава юдеите как да се спасят 
ХрTђςо’съ б¶åмъ бüваåς..(изтрито)..§ I¹δååвъ

18. Св. Йоан Предтеча Ńς‚ü¶‘č Iw‚ан Пр‚.  с надпис в 
свитъка: Покаčςå сť  ïрčблčжčбо сť  öр‚ςв¶å нб‚ноå

19. Фриз херувими с надпис: .......č ïророкwвъ........
яко č въ.......Ńïоδобčлсť  åсč ïроïовэδåнåãо. Тåбэ 
жå δо влэåςъ свčδэςåлüсςво ã‚δнå ïрåςå]å ïо 
ïоказ.. (не се чете)

20. Ангели, държащи сфера с монограма на Христос
21. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол
22. Неизвестен светец
23. Пр. Захарий ПрR¡окъ Заõарйа
24. Пр. Варух ПрR¡окъ Âар¹õ
25. Пр. Илия ПрR¡окъ Илйа
26. Пр. Авакум ПрR¡окъ Авак¹мъ
27. Прав. Мисаил в цял ръст
28. Пр. Наум в цял ръст
29. Пр. Даниил ПрR¡окъ Дан¶čл
30. Пр. Давид ПрR¡окъ Дав¶δъ
31. Пр. Соломон ПрR¡окъ ŃоломO
32. Пр. Мойсей ПрR¡окъ Мwvсåč
33. Св. Азарий в цял ръст
34. Пр. Натан в цял ръст ПрR¡окъ На»анъ
35. Пр. Елисей ПрR¡окъ Елйсåč
36. Пр. Амос ПрR¡окъ Амwсъ
37. Пр. Исаия ПрR¡окъ Исайа
38. Пр. Йезекил ПрR¡окъ IåзåкM
39. Неизвестен светец
40. Св. Ананий в цял ръст Ńς‚ü¶‘č Ананйа
41. Пр. Софоний в цял ръст ПрP¡къ Ńофонйč
42. Христос освобождава жената, хваната в прелю-

бодеяние ХрTђςо’съ свобожδаåςъ ïрåлюбоδåčö¹
43. Христос приема лептата на вдовицата ХрTђςо’съ 

ïоõвалť åςъ лåïςэ вδовčöü¶ 
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44. Преп. Даниил Скитски в цял ръст ПрDнü‘¶č 
Данйč’лъ

45. Преп. Иперихий в цял ръст ПрDнü‘¶č Vïåрå‘õ¶а
46. Св. Йоан Рилски Ńς‚ü¶‘č Iwан Рü¶лскč с надпис в 

свитъка: Гδč возлюбč[õъ блаãолåïčå δом¹ ςвоåм¹]
47. Надпис: (изтрит частично) .......wсςавčвъ ко....

ïрčςåклъ сč č ςоãw заïо... ãражδа ťсť  явčсť  
åсč.....

48. Фриз с херувими (силно повредени), държащи 
надпис: ....нåïоколåбčмъ § (изтрито) ςэмъ 
зовåмъ ςč раδ¹čс ť о]å ¶wа св.  Пр¶čδč[ςå ]аδа ïо]
сл¹шаčςå мåнå сςраõ¹ ãосïоδню на¹]¹ васъ

49. Преп. Пахомий Велики ПрDбнü‘č Паõwмйč
50. Преп. Евтимий Велики ПрDбнü‘č Еv»vмйč
51. Неизвестен светец (изтрит надпис и образ)
52. Преп. Сава Освещени ПрDбнü‘č Ńавва
53. Ангели държащи сфера с монограма на 

Христос
54. Ктиторски надпис за изписване на слепия 

купол
55. Преп. Стилиан Пафлагонийски в цял ръст 

ПрDнü‘¶č Ńςvлйанъ
56. Преп. Авраам ПрDнü‘¶č Аврамъ
57. Преп. Мартиниан ПрDнü‘¶č Марς¶нйč
58. Преп. Теоктист ПрDнü‘¶č ‹åокςčсςъ
59. Преп. Теодор ПрDнü‘¶č ‹åоδwръ
60. Преп. Касиан ПрDнü‘¶č Кас¶анъ
61. Преп. Йоан Рилски в цял ръст ПрDнü‘¶č Iwан 

Рü¶лскč
62. Преп. Максим ПрDнü‘¶č Ма¿ймъ
63. Преп. Павел ПрDнü‘¶č Паvåлъ
64. Преп. Иларион ПрDнü‘¶č Iлар¶wнъ
65. Преп. Григорий ПрDнü‘¶č Грčãорйč
66. Преп. Паладий в цял ръст ПрDнü‘¶č Палаδйč
67. Преп. Венедикт в цял ръст ПрDнü‘¶č Våнåδ¶кςъ
68. Преп. Тома Малеин ПрDнü‘¶č ‹wма
69. Преп. Атанасий ПрDнü‘¶č А»анасйč
70. Преп. Теодор ПрDнü‘¶č ‹åоδwръ
71. Преп. Арсений ПрDнü‘¶č Арсå‘н¶č
72. Преп. Патапий в цял ръст ПрDнü‘¶č Паςаïйа
73. Христос изцелява слепия от рождение ХрTђςосъ 

čсöэлť‘åςъ слåïа § рожδåн¶å
74. Христос проклина смоковницата ХрTђςосъ 

ïроклčнаåςъ смоковнčö¹
75. Христос учи синовете Зеведееви ХрTђςосъ у]

č‘ςъ сü¶нü¶ Зåвåδåå‘вü¶
76. Христос призовава Закхия ХрTђςосъ ïрčзčваåςъ 

Закõå‘а
77. Преп. Антоний Ńς‚ü¶‘č ПрDåб А‘нςw‘нйč‘ с надпис 

в свитъка: Нåïращаčс ť монашå ¹същåн¶å ]рåва 
ïовčковåн¶åмъ возδåржан¶åмъ ïокор ťåςъ δåмонü¶ 

78. Преп. Евтимий Ńς‚ü¶‘č ПрDåб Еv‹v‘м¶č с надпис 
в свитъка: Ор¹ж¶а монаõа с¹ςü ïо¹]åн¶å молčςв 
разс¹жδåнн¶å смčрåно м¹δрйå čïобозъ ïосл¹шанйå

79. Преп. Арсений Ńς‚ü¶‘č ПрDåб Арсå‘н¶č с надпис в 
свитъка: Áраςйå w немже подвизаитесť  и сбогw 
спасен¶а непренебрези

80. Свм. Йоасаф Ńς‚ü¶‘č М Iwасафъ и надпис на 
Захари Зограф за изписване на средния купол и 
четирите слепи кубета

81. Свм. Акакий Ńς‚ü¶‘č М Акакйč
82. Свм. Лизимах Ńς‚ü¶‘č М Лčзčмаõъ
83. Свм. Александър Ńς‚ü¶‘č М Алå¾анδръ
84. Свм. Дометиан Ńς‚ü¶‘č М Домåςйанъ
85. Ктиторски портрет на Лулчо Стефляк и жена му
86. Свм. Теофил Ńς‚ü¶‘č М ‹å‘офйлъ
87. Св. Давид цар Български Ń¡" Давč‘δъ ö‚ръ 

Áолãарскйč с надпис в свитъка: Прйčδč‘ςå ]а‘δа 
ïосл¹’’шаč‡ςå мåнå’ сςра‘õ¹ ãP¡δню на¹]¹’ ва‘съ

88. Св. Стефан Първовенчани Ń¡“ Ńςåфанъ 
Пåрвовэн]анOĄ ö‚ръ Ńå‘рïскйč с надпис в свитъка: 
[л‚къ яˆкw ςрава’ δн¶‘å åãw’ яˆкw öвэ‘ςъ сå‘лнü¶č’ 
ςа‘кw w¡öвэςå’ςъ

89. Св. Теоктист Ńς‚ü¶‘č ‹åо‘кςč’сςъ с надпис в 
свитъка: Нåнаδэ‘č‡ςåс ť на кн ť‘зč, на сü‘¶нü¶ ]åловэ‘]
åскй ť въ нč‘õжå нэ‘сςъ сïасå‘нй ť‘
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VI. ПРОГРАМА НА ПОВЕЧЕРИЕТО

1. Свм. Мартирий Ńς‚ü¶‘č М. Марςvрйč
2. Свм. Маркиан Ńς‚ü¶‘č М. Маркйанъ
3. Ктиторски надпис за изписване на стената над 

северния вход
4. Херувими, обърнати към Божието сияние
5. Преп. Антоний Печерски Ńς‚ü¶‘č Анςонйč  

Пå]åрскйč с надпис в свитъка: Áра‘ςйå w нåмжå č 
зčδо‘сςå||ïоδвčзаčςåсť  č своåãw сïасåнč ť

6. Преп. Теодосий Печерски Ńς‚ü¶‘č ‹åwδосйč Пå]åрскйč
7. Преп. Димитър Ростовски Ńς‚ü¶‘č Дčмč’ςрйč Росςовскйč
8. Св. Зосим причестява Мария Египетска Ń Мар¶‘а 

Еãčïς ťн¶нска Ńς‚ü¶‘č Зwс¶‘мъ
9. Св. Пелагия ПрбD Пåлаãйа
10. Св. Теофана ПрбD ‹åофанйа
11. Св. Евпраксия ПрбD Еvïраксйа
12. Св. Текла ПрбD ‹åкла
13. Св. св. Кирик и Юлита Ń Кčрvкъ I¹лčςа
14. Св. Параскева ПрбD Параскåва
15. Св. Евгения ПрбD Еvãå‘нйа
16. Св. Епистимия ПрбD Еïйсςč‘ма
17. Св. царица Елена Ń¡“ Öр‚öа Елå‘на
18. Св. цар Константин Ń¡“ Öр‚ъ Консςанςč‘нъ
19. Св. Крал Милутин Ń¡“ Мč‘л¹ς¸’н Мvроςо‘]åöъ čˆжå въ 

Ńо‘фйč
20. Св. Княз Лазар Сръбски Ń¡“ Кн ť‘зъ Ла‘заръ Ńå‘рбскйč
21. Ап. Павел Ńς‚ü¶‘č АïP¡лъ Па‘vлъ
22. Архангел Гавриил ã‚
23. Архангел Михаил м‚
24. Христос Ангел от Великия съвет I‚Ń Х‚Ń
25. Ктиторски надпис за изписване на наоса на църквата
26. Ап. Петър Ńς‚ü¶‘č АïP¡лъ Пåςръ
27. Св. Стефан Шкриланович Ńς‚ü¶‘č Ńςåфа‘нъ  

Шкрйл ť‘новčкъ
28. Св. Йоан-Владимир Ń¡“ I¡wаO Âлаδč‘м¸ръ Мvроςо‘]åöъ 

čˆжå вåлбаса‘нъ
29. Св. Крал Урош Неманич Ń¡“ Млаδü¶ ö‚ръ Óрошъ 

Нåма‘нčкъ
30. Св. Владислав Сръбски Ń¡“ Âлаδčславъ Кра‘лъ Ńå‘рбскйč
31. Свм. Екатерина Ńς‚ü¶‘ ť М Екаςåрčнü¶ 

32. Свм. Варвара Ńς‚ü¶ť  М Âарвара
33. Св. Царица Елена Ń¡“ Елåна ö‚рöа и света Анна царица, 

наречена Анастасия Ń¡“ Анна ö‚рöа
34. Неизвестна преподобна светица (не се чете)
35. Св. Минодора ПрбD Мčноδwра
36. Св. Митродора ПрбD Мč»роδwра
37. Св. Нимфодора ПрбD Нčмфоδwра
38. Св. Наум Чудотворец и св. Никодим Ń¡“ На¹‘мъ 

[¹δоςво‘рåö с надпис в свитъка: Ижå соςворčς čна¹]č‘ςъ 
сå‘č‡ вå‘лйč‡ нарå]å’ςсť  въ öрT¡ςвйå   Ń¡“ Нčкоδčмъ с надпис в 
свитъка: Нčкςо’жå мо‘жåς δвъ‘ма ãосïоδčнома рабоςа‘ςč

39. Св. Христина Ńς‚ü¶‘ť  М Хрйсςčна
40. Св. Методий Моравски Ńς‚ü¶‘č Мå»wδйč А¡рõйå‘ïčскоï 

Мора’vскйč с надпис в книга: Азъ åˆсмъ ïа‘сςčръ δобрйč 
č¡ δ¹’ш¹

41. Св. Сава Сръбски Ńς‚ü¶‘č Ńа‘вва А¡“ А¡рõйå‘ïčскоï Ńå‘рбскйč 
с надпис в книга: Азъ åˆсмъ ïа‘сςčръ δобрйč č¡ δ¹’ш¹

42. Св. Симеон Сръбски Ń¡“ Ńςåфа‘нъ А¡“ И¡“ Нåма‘нъ Öр‚ъ 
нарå]åнйč Ńv¡мåw‘нъ

43. Св. Ермоген Ńς‚ü¶‘č Ермоãåнъ
44. Св. Евграф Ńς‚ü¶‘č Еvãрафэ
45. Ктиторски надпис за изписване на стената над 

южния вход
46. Херувими, обърнати към Божието сияние 

Евангелски притчи:
47. Притча за семето Прč’ς]а w’ сэ‘мåнč
48. Притча за светлината и тъмнината Прč’ς]а w’ свэςэ 

č ςэмэ
49. Притча за строящите къща на пясък и камък 

Прč’ς]а зčзδ¹щčõъ õрамčннü¶ сосъ..........................на 
камåнč.............................жå на ïэсöэ (не се чете)

50. Притча за десетте деви Прč’ς]а δåсť ςč‘õъ δэ‘въ
51. Притча за поканения на вечеря Прč’ς]а вå‘]åрč
52. Притча за крайъгълния камък Прč’ς]а краå¹ãо‘лна 

ка’мåнå
53. Свм. Протасий Ńς‚ü¶‘č М Проςасйč
54. Свм. Келсий Ńς‚ü¶‘č М Кåлсйč
55. Пр. Йезекил ПрR¡къ Iåзåкйčлъ с надпис в свитъка: 

Двå‘ръ ς ť‘ б‚жйю вčδ¹ 
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56. Пр. Даниил ПрR¡къ Данйčлъ с надпис в свитъка: 
Âозсςа‘вčςъ ã‚δъ б‚ãъ

57. Пр. Исаия ПрR¡къ Исайа с надпис в свитъка: Р¹]в¹ ς ť‘ 
ïронарåкоõъ ]čсςаť 

58. Пр. Михей ПрR¡къ Мčõåа с надпис в свитъка: Тü¶ å¶ 
кčвwςъ св ťςü¶нč ςвоå ť

59. Притча за човека, насаждащ лозето Прč’ς]а ]åловэ‘къ 
нэ‘кйč насаδč’ вčноãра’δъ

60. Притча за безплодната смоковница Прč’ς]а w‘ 
бåзïло‘δноč смоковнčöэ

61. Притча за двамата синове [åловэ‘къ нэ‘кйč čмåщ¹ δва 
сü¶на

62. Архангел Михаил м‚  с надпис: Раδ¹йсť  вэрнü¶õъ 
čзвэсςнаť  ïоõвало Архангел Гавриил ã‚  с надпис: 
Раδ¹йсť  свåςčло нåзаõоδčмаãо свэςъ

63. Свм. Гервасий Ńς‚ü¶‘č М Гåрвасйč
64. Свм. Назарий Ńς‚ü¶‘č М Назарйč
65. Успение Богородично Óсïåнйå ПрсB¡ςü‘¶ť  ÁöD¡ü¶
66. Пр. Йеремия ПрR¡къ Iåрåмйč с надпис в свитъка: Азъ жå’ 

ς ť‘ вč’δэõъ ¶ˆал‚ ť оςроковčöå
67. Пр. Гедеон ПрR¡къ Гåδåw‘нъ с надпис в свитъка: 

Âоскрåснč Гδ‚č въ ïокоč‡ ςвоåč‡
68. Свм. Пров Ńς‚ü¶‘č М Провъ
69. Свм. Тарах Ńς‚ü¶‘č М Тара‘õъ
70. Пр. Авакум ПрR¡къ Аввак¹м с надпис в свитъка: Гδ‚č 

услü‘¶шаõъ сл¹‘õъ ςво‘č
71. Пр. Варух ПрR¡къ Âар¹õъ с надпис в свитъка: Гδ‚č ïрčр‚č 

čˆзъ сς‚ü¶
72. Притча за блудния син Прč’ς]а бл¹’δнаãw сü‘¶на
73. Притча за лицемера Прč’ς]а w’ лčöåмэрэ
74. Притча за богатството Прč’ς]а w’ боãаςсςвэ’
75. Притча за светилницата Прč’ς]а w’ свэςč‘лнčöэ
76. Притча за търсещия бисери Прč’ς]а č¡щ¹‘щаãw бč’сåрü¶
77. Притча за митаря и фарисея Прč’ς]а мü¶ςар ť‘ č¡ фарйсå’а
78. Притча за силния Прč’ς]а [крэïк]аãw
79. Притча за тесните врати Прč’ς]а ¹зкčмъ враςč
80. Свм. Кирион в цял ръст Ńς‚ü¶‘č М Кvрйонъ

Поствъзкресен цикъл:
81. Христос се явява на учениците на Галилейската 

планина (изтрит надпис)
82. Петдесетница Ńошå‘сςвйå сς‚аãw δ‚õа
83. Свм. Папил  Ńς‚ü¶‘č М Паïvлъ
84. Свм. Карп  Ńς‚ü¶‘č М Карïъ
85. Жените-мироносици на празния гроб Аã‚ãлъ я¡вл ť‘ςсť  

мv¡роно‘сčöам č¡ блаãовåсςв¹åςъ возкрåсåнйå
86. Христос се явява на мироносиците и им казва 

„Радвайте се“ ХрTђςо’съ я¡вл ť‘ςсť  маãδал¶нå (объркано 
сигниране на сцената в оригинала)

87. Христос се явява на Мария Магдалина ХрTђςо’съ я¡вл
ť‘ςсť  мv¡роно‘сčöам č ãлаãолåςъ раδ¹čςåсť  (объркано 
сигниране на сцената в оригинала)

88. Вечеря в Емаус   Х во åмма¹съ ïрэломл ťςč õлэбъ.... 
(не се чете)

89.  Петър и Йоан на празния гроб Пåςръ č¡ IwаO ïрčшåδшå.... 
(не се чете)

90. Свм. Вакх Ńς‚ü¶‘č М Âакõъ

91. Свм. Сергий Ńς‚ü¶‘č М Ńåрãйč
92. Неверието на Тома W¡с ťза’нйå ‹wмčно’
93. Христос яде мед и риба ХрTђ явčсť  аïTђ»омъ ¶аδå... (не 

се чете)
94.  Свм. Луп в цял ръст Ńς‚ü¶‘č М Л¹ïïъ

Богородичен Акатист:
95. Богородица Знамение Госïоδжа Аããåлскаť  обкръжена 

от фриз херувими с надпис: Áлаãоãловэннw зрť ςъ 
б‚жåсςвåннйč умовå ]åсςнü¶č вčδъ ςåбå рожδшйť  но 
уδčвčшť сť  вčδåнйå зрşщå сςранноå какw ςåбå Áã‚а на 
об ťςйť  носčςъ ащå бо аããåлč ςоãw ςрåïåщ¹ςъ ]¹δåсå 
какw ]åловэ]åскоå всå åсςåсςво нå восςрåïåщåςъ:

96. Ангел Предстател – І икос (не се чете)
97. Видяща светия – ІІ кондак (не се чете)
98. Разум недоразумеваю – ІІ икос (не се чете)
99. Сила вышна – ІІІ кондак Ńčла ÂĄшнаãw
100. Имущи богоприятно – ІІІ икос Им¹щč... (не се чете)
101. Бурю внутрь – ІV кондак Á¹рю Âн¹ςрş
102. Слышаша пастире – ІV икос ŃлĄшаша ïасςĄрč
103. Боготечнаго звезда – V кондак Áãоςå]н¹ю S... (не се 

чете)
104. Уводна строфа на Богородичния Акатист č 12 светеца 

с неясни сигнатури : Âозбранноč воåвоδэ ïобэδčςåлнаť , 
якw čзбавčшåс ť § злü¶‘õъ, блаãоδарсςвåннаť  восïčс¹åмъ 
ςč рабč ςвоč ÁöDå. Но якw čм¹щаť  δåржав¹ нåïобэδčм¹ю 
§ свť кčõъ насъ бэδъ свобоδč, δа зовåмъ ς ť. Раδ¹čсť  
нåвåсςо нåнåвэсςна ť.

105. 24 допоясни образи на светци с неясни надписи
106. Четири медальона с апостоли (не се четат)
107. Четири медальона с апостоли (не се четат)
108. Четири медальона с апостоли (не се четат)
109. Ктиторски надпис за изписване на купола
110. Св. Киприан Ńς‚ü¶‘č Кvïрйа‘нъ
111. Св. Андрей Критски Ń¡“ Анδрåč Крč’ςскč
112. Св. Козма Маюмски Ńς‚ü¶‘č Косма’
113. Св. Йоан Дамаскин IwаO Дамаскčн
114. Видяща отроци халдейски – V икос Âčδ.. õал... 

(изтрит надпис)
115. Пратеници богоносни – VІ кондак П.....нčöč б‚ãоноснйč 

(изтрит надпис)
116. Возсиявы в Египет – VІ икос Âозсйť вü‘¶č‡ во Еãv‘ïςэ
117. Хотящу Симеону – VІІ кондак Хоς ť‘щ¹ Ńvмåw‘н¹
118. Новою показа твар – VІІ икос Но‘в¹ю...... (не се чете)
119. Странно рождество – VІІІ кондак (без сигнатура)
120. Весь бе в нижних – VІІІ икос Âå‘съ бэ въ нčжнйõъ
121. Ангел всякое естество – ІХ кондак Âс ť‘коå åˆсςåсςво’ 

аã‚ãлъ
122. Вития многовещанний – ІХ икос Âйς¶‘а мноãовэща‘нč
123. Спасти хотя миру – Х кондак Ńïасςč‘ õоς ť‘ м¶‘ръ
124. Стена еси девама – Х икос Ńςэна‘ å¡сč‡ δ‚вмъ
125. Пение всякое – ХІ кондак Пэ‘нйå вс ť‘коå
126. Святоогледною свего – ХІ икос Ńвåςооãлэδн¹ю свåã¹
127. Благодатъ дати – ХІІ кондак  ...................ςč (изтрит 

надпис)
128. Поющие твою рождество – ХІІ икос Пою‘щå ςвоå’ ржD¡ςво
129. О всепетая мати – ХІІІ кондак W всåïåςаť  маςč 
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VII. ЮЖНА СТРАНА НА НАРТИКАТА
1. Св. Йоан Рилски Ń“ I„wаO Рü‘¶лскйč‡
2. Успение на св. Йоан Рилски Óсïå‘нčå с‚ςа‘ãw о‚öа‘ Iwа‘нна 

РĄ‘лскаãw
3. Ангели с надпис: [åсςна’ åсςъ ïрåδъ Гδ‚åмъ смå‘рςü ïрåïоδо‘бнü¶õ 

åãw‘ [å‘сςно č усïå‘нйå ïрåïоδо‘бнаãw сåãw’
4. Ангел с надпис: Âосõва‘лťςсť ïрåïоδо‘бнйč во сла‘вэ   
5. Ангел с надпис: Ńла‘ва сйť’ б¹‘δåςъ всэмъ ïрåïоδw‘бнü¶мъ åãw‘
6. Св. Игнатий Богоносец с лъвовете Ń“ Iãна‘ςйč Áã‚оно’сöъ
7. Пр. Илия благославя стомните на вдовицата Илйа’ б‚лãословлť’åςъ 

сос¹‘δü¶ вδовč‘]čнü¶
8. Ап. Никанор Ńђ АP¡ïлъ Нйканоръ
9. Сънят на пр. Варух  ПрR¡къ Âар¹‘õъ
10. Пр. Даниил на арената с лъвовете ПрR¡къ Данčйлъ 
11. Праведно изповядване Исïовэ’δанйå ïра‘во č čсςčнно. Ко‘čςо čδå 

ïрč’ δ¹õо’внčка č čсïовэ‘δасå ïраво č ]č‘сςо, ςоč ïрйå‘ма вэнå’öъ § 
аã‚ãåла õранč‘ςåлť č čзла’ва ïрDвнъ č аã‚ãåло сå ра’δ¹ва δйť‘волъо  
ïла‘]å.

12. Грешно изповядване Исïовэ’δанйå лажлč’во č крč‘во. Грэõовå’ςå са 
въ ]‚лвэка каςо’ зм¶‘č‡, ïо‘малкčςå ма‘лкč зм¶‘č, а ïо‘ãолåмčςå ãолå‘мč 
зм¶‘č, коãа’ čδå нåкоč ïрč’ δ¹õо’вн¶ка δйť‘волъо м¹ δ¹ма на уõо‘ςо 
за‘срамčсå č нåказ¹ваč ãолå‘мčςå ãрэ‘õовå č каςо’ сå čсïовэ‘δова ма‘лкč 
зм¶‘č čзлå‘знаςъ čз нåãо ãолå‘мčςå осςан¹ваς č ςоã¶’ва аã‚ãåло ïла‘]å, а 
δйť‘волъо сå ра’δ¹ва.

13. Ходене при врачката за цяр Маãå‘снčöü¶ςå č вражалč‘öü¶ςå са 
δť’волскč сл¹ãč заςова’ č δйť‘волъо мно’ãосå ра‘δ¹ва ска‘]а č čãра’å, 
ïрå’δъ он¶‘ť що čδаς ïрč нčõ č ςова що заïоť’ваς č що заõра‘н¹ваς 
оно’ å δť’волскč ãн¹соς¶‘č коč осςа’вťς Áã‚а, зако’нъа, č öåркваςа, č 
õо’δаς ïрč вражалč‘öü¶ςå онč’ нå са б‚жйč, но δť’волскč сл¹ãč’.

14. Смъртта на праведния Ńмå‘рςъ ïрвDнаãw 
15. Ктиторски надпис за изписване на цялата южна стена
16. Христос Вседържител, предаващ венци на ангелите за 

ктиторите IŃ ХŃ
17. Възнесение на пр. Илия  Âосõčщå‘нйå ïрP¡рка Ил¶‘č

Митарствата на душата:
18. І-во митарство Мü¶ςа’рсςво А На нå‘мжå čђсςťз¹’åсť ãрåсč’ словå‘съ||čђ 

ãлаãо‘лwм ]лвэ]åскčõъ ïра’зδнĄõъ
19. ІІ-ро митарство Мü¶ςа’рсςво Â На нå‘мжå čђсςťз¹’åсť всťко 

слово||ло‘жноå а наčïа‘]å клťςвоïрåсς¹ïлåнйť
20. ІІІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво Г На нå‘мжå čђсςťз¹’åсť åжå wс¹жδа‘ςč 

блč‘жна||ãо õ¹лčςč č ïосмэваςčсť ãрåõ¹ ]¹жδå‘м¹
21. ІV-то митарство Мü¶ςа’рсςво Д На нå‘мжå čђсςťз¹’åсť 

сласςолюбčвčςå|| ]рåвобэснčвčςå č мåрзосςčςå ï¶ťнčöč
22. V-то митарство Мü¶ςа’рсςво Е На нå‘мжå čђсςťз¹’åсť ς¹нåťδöĄςå 

сčрå] коčςо сå||õранťς сосъ ]¹жδĄςå ςр¹δовå а самč нå čскаς δа 
рабоςаςъ

23. VІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво S   На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 

краδлč‘вčςå
24. VІІ-мо митарство Мü¶ςа’рсςво З  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 

срåбролюбč‘вčςå č ск¹‘ïčςå δå‘ςо нå δа‘ваςъ мü‘¶лосςü¶нť на 
сčрома‘сčςå

25. VІІІ-мо митарство Мü¶ςа’рсςво И  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ коč‘ςо 
δа‘ваςъ ïарü‘¶ςå сč на лč‘õва |фаčδа| коč’ςо сå нарč‘]аςъ лčшåč‘мöü¶ č 
он¶’ť δå’ςо сво’ťςъ ]¹’жδоςо

26. ІХ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ‹  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
нåïра‘вåδнčςå с¹δйč коč‘ςо оïравδа’ваς а ïра’вü¶ςå ос¹жδа‘ваςъ

27. Х-то митарство Мü¶ςа’рсςво I  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ коč‘ςо 
завč‘жδаς на ]¹‘жδоςо δобро‘, бра’ςа сč нåнавč‘жδаς č δр¹ãа’рť сč нå 
лю‘бč

28. ХІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво АI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
ãорδåлč‘вčςå, δå‘ςо сå čмаςъ на ãолå’мо č мü‘¶слťς сå‘бåсč, ]å са нå‘що, 
а δр¹’ãйčςå ïрåзč’раςъ

29. ХІІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ÂI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
ãнэвлč‘вčςå č яросςлč‘вčςå

30. ХІІІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ГI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ коč‘ςо 
δържаς въ сåрδöаςа сč зло’ба |ãарå’съ| на блč‘жнйť сč, č возδа‘ваςъ 
зло’ за зло’

31. ХІV-то митарство Мü¶ςа’рсςво ДI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
убйčöü¶ςå č нå са‘мо разбо‘čнčöü¶ςå, но č сå‘какво уδарå‘нйå č ра‘на

32. ХV-то митарство Мü¶ςа’рсςво ЕI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ  
]ароδэ‘čöü¶ςå, маãå‘снčöü¶ςå, оςравč’ςåлčςå шåïоςнč‘öü¶ςå č δå’ςо 
ïрčзü‘¶ваςъ бэ‘совåςå

33. ХVІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво SI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
бл¹δнč‘öü¶ςå любоδэ‘čöü¶ςå č коč‘ςо мü‘¶слťςъ но ума‘сč ãрэ‘õовå 
бл¹‘δнü¶

34. ХVІІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ЗI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
ïрåлюбоδэ‘čöü¶ςå сč’рэ]ъ м¹’жъ č жåна’ δå‘ςо õо‘δаςъ съ ]¹‘жδü¶ 
м¹’жэ č жåнü¶’

35. ХVІІІ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ИI  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
мå‘рзосςнčςå ïčť‘нčöü¶ коč‘ςо нč‘коãашъ нå čсςрåзнå‘ваςъ č коãа’ сå 
оïč‘ваς нå зна’ťς що ïра‘ваς

36. ХІХ-то митарство Мü¶ςа’рсςво ‹I  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
соδомскčςå ãрэõовå, сč’рэ]ъ коč‘ςо сå осквåрнť’ваςъ съ м¹‘жкč čлč’ 
со жåнü’¶ нå åсςå‘сςвåнно

37. ХХ-то митарство Мü¶ςа’рсςво К  На коå‘ςо сå čсςťз¹’ваςъ 
åрåς¶’öü¶ςå δå‘ςо крč’во м¹δр¹’ваςъ за вэ‘раςа č осςа’ваςъ 
ïравосла‘вноςо čсïовэ‘δанйå вэ‘рü¶ 

Свише пророци:
38. Богородица с младенеца М‚Р ‹‚Y  IŃ ХŃ обкръжени от фриз 

херувими, държащи надпис: ÁöDå δ‚во ра‘δ¹č‡сť б‚лãоδаςнаť м‚рйå 
ГδT¡ъ съ ςобо’ю: бл‚ãословåна ςü‘¶ въ жåна’õъ č бл‚ãословå’нъ ïло’δъ ]
рå‘ва ςвоåãw’ яˆкw сï‚са роδč‘ла åсč’ δ‚шъ на‘шčõъ

39. Пр. Даниил с камък в ръка и пр. Авакум с гора в ръка: ПрR¡къ 
Данčйлъ с надпис в свитъка: Го‘р¹ ςť мü‘¶слåнн¹ю č знåť’жå §сэ]
å‘сť ка‘мåн  
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40

49
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ПрR¡къ Аввак¹’мъ с надпис в свитъка: Азъ жå δ‚во вč‘δэõ ]а‘сς¹ č 
ïрčсэнн¹ ãор¹

40. Пр. Гедеон с руно в ръка и пр. Исаия с писалка в ръка: ПрR¡къ 
Гåδåw’нъ с надпис в свитъка: Р¹‘но ςť’ ]č‘сςаť ïронарåкоõ δ‚во ПрR¡къ 
Иса‘йа с надпис в свитъка: Р¹]к¹ ςť злаς¹ю ïронарåкоõ ]č‘сςаť

41. Пр. Мойсей с къпина в ръка и пр. Давид с кивот в ръка: ПрR¡къ 
Мwvсå‘č‡ с надпис в свитъка: К¹ïčн¹ ςť’ ïронарåкоõ δ‚во Áã‚ороδčöå 
ПрR¡къ Дв‚δъ с надпис в свитъка: Кйвw’ςъ wсвťщå’ннü¶č δ‚во 
ïронарåкоõ ςť’

42. Пр. Соломон с одър в ръка и пр. Аарон с жезъл в ръка: ПрR¡къ 
Ńоломw’нъ с надпис в свитъка: Оδръ ςť’ ö‚рåвъ оςроковč’öå ПрR¡къ 
Аарw‘нъ с надпис в свитъка: Мнэ’ жå ïроöвэсςč’ ςť’ čм¹’щ¹ю

43. Пр. Яков със стълба в ръка и пр. Йезекил с врата в ръка: ПрR¡къ 
Iа‘кwвъ с надпис в свитъка: Азъ во снэ’ лэ‘сςвčö¹ вč‘δэõ ПрR¡къ 
Iåзåк¶‘čлъ с надпис в свитъка: Двå’ръ ςť’ б‚жйю вč’δэõъ

44. Пр. Йеремия, сочещ Богородица и пр. Захарий със 
седмосвещник в ръка: ПрR¡къ Iåрåмйа с надпис в свитъка: Азъ жå 
ςť’ вč’δэõъ ¶č‚лť ПрR¡къ Заõа’рйč с надпис в свитъка: Ńвэ‘шнčкъ ςť’ 
сåδмосвэ’ςлü¶č δ‚во

45. Надпис около изображенията: Ра‘δ¹č‡сť всåлå‘ннü¶ť ïоõвало’. 
Ра‘δ¹č‡сť õра‘мå ãδP¡нü. Ра‘δ¹č‡сť ãоро’ ïрčwсэнå‘ннаť. Ра‘δ¹č‡сť 
всэ‘õъ ïрčбэ‘жčщå. Ра‘δ¹č‡сť свэщнč]å злаςü‘¶č‡. Ра‘δ¹č‡сť сла‘во 
ïравосла‘внü¶мъ ]åсςна‘ť. Ра‘δ¹č‡сť М‚р¶‘å м‚ςč ХрT¡ςа Áã‚а. Ра‘δ¹č‡сť 
раю’. Ра‘δ¹č‡сť б‚жå‘сςвåннаť ςраïå‘зо. Ра‘δ¹č‡сť сэ‘нå. Ра‘δ¹č‡сť р¹]к¹ 
всåзлаςа‘ť. Ра‘δ¹č‡сť всэ‘õъ у¡ïова‘нйå.

46. Св. Герман Патриарх Ń“ Гå‘рман П
47. Св. Филотей Патриарх Ń“ Фйло»åč П
48. Св. Методий Патриарх Ń“ Мå»о’δйč П
49. Св. Анатолий Патриарх Ń“ Анаςw‘лйč П
50. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол

Дърво Йесеево:
51. Богородица с младенеца М‚Р ‹‚Y  IŃ ХŃ
52. Спящият Йесей ПрP¡ Iåсå‘č 
 Пр. Давид с лира в ръка ПрP¡ Дв‚δъ 
 Цар Иосия Öр‚ъ Iwс¶’а
 Прав. Авиуд Пр‚вδO Авй¹‘δъ
53. Цар Амон Öр‚ъ Амw‘нъ
 Прав. Зоровавел ПрвDнü¶č Зорова‘вåлъ
 Прав. Салатиил ПрвDнü¶č Ńала»йčлъ
54. Цар Манасия Öр‚ъ Манасс¶’а
 Цар Йехония Öр‚ъ Iåõw‘нйа
 Цар Йорам Öр‚ъ Iwра’мъ
55. Цар Езекия Öр‚ъ Езåк¶’а
 Цар Йосафат Öр‚ъ Iwсафа’ςъ
 Цар Ахаз Öр‚ъ Аõа‘зъ
56. Цар Иса Öр‚ъ Иса
 Цар Авиа Öр‚ъ Авiа
 Цар Йоатам Öр‚ъ Iwа»амъ
57. Цар Озиа Öр‚ъ Оз¶’а
 Цар Ровоам Öр‚ъ Ровоа‘мъ
 Пр. Соломон ПрR¡къ Ńоломw’нъ
58. Надпис около изображенията: Æå‘злъ čзъ ко‘рåнå Iåссå‘ова, č 

öвэ‘ςъ § нåãw’ ХрT¡ςå, § Дв‚ü¶ ïрозť’блъ åсč’, čзъ ãорü‘¶ õва‘лнü¶, 
ïрčwсэнå‘ннü¶ť ]а’щč, ïрčшå‘лъ åсč’ воïло’щсť, § нåčск¹сом¹‘жнü¶ť 
нåвåщå‘сςвåннü¶č č б‚жå. Ńла‘ва сč‘лъ ςвоå’č ГδT¡č.

59. Пр. Мойсей, държащ скрижалите ПрR¡къ Мwvсå‘č‡
60. Пр. Мелхиседек с манна ПрR¡къ Мåлõйсåδå‘къ
61. Пр. Аарон с жезъл и стомната с манна небесна ПрR¡къ Аарw’нъ
62. Пр. Самуил с рог и кадилница ПрR¡къ Ńам¹č‘лъ
63. Ангели с надписи: ÁöDå ςü¶ åсč лоза’ čсςčннаť (два пъти) 

Âозрасςč‘вшаť на‘мъ ïло‘δъ жčвоςа’
64. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол

Вселенските събори:
65. Христос Велик Архиерей IŃ ХŃ
66. Първи вселенски събор А соборъ čжå въ Нйкå‘č
67. Втори вселенски събор Â соборъ čжå въ Кwнсςанςйноïо‘лč
68. Трети вселенски събор Г соборъ čжå въ Ефå‘сэ

69. Четвърти вселенски събор Д соборъ čжå въ Халкčδо‘нэ
70. Пети вселенски събор Е соборъ čжå ïрč I¹сς¶нйа‘нэ ö‚рэ
71. Шести вселенски събор S соборъ бü‘¶вшйč въ Кwнсςанςйноïо‘лč
72. Седми вселенски събор З соборъ čжå въ Нйкå‘č
73. Евангелист Матей ЕvT Маς»åč
74. Евангелист Лука ЕvT Л¹ка
75. Евангелист Марко ЕvT Ма‘р
76. Евангелист Йоан ЕvT IwаO
77. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол

Водосветен цикъл:
78. Бог Саваот Áã‚ъ Ńаваw’ςъ обкръжен от фриз ангели, 

държащи надпис: Âо Iwрδа’нэ крåща‘ющ¹сť ςåбэ’ ГδT¡č Тр‚]
åскоå явčсť ïоклонåнйå роδčςåлåвъ бо ãласъ свčδэςåлüсςвовашå 
ςåбэ возлюблåннаãо ςť с‚на čмåн¹ť č Дõ‚ъ въ вčδэ ãол¹бčнъ 
čзвэсςвовашå словåсå уςвåржδåнйå явлåčсť ХрT¡ςå Áж‚å č мčръ 
ïросвэщåč слава ςåбэ

79. Намирането на Мойсей от фараоновата дъщеря Мwvсå‘č 
wбрэςа‘åςсť оςъ δщå’рå фараw’новü¶ въ л¹]čöэ

80. Мойсей превръща горчивата вода в сладка Мwvсå‘č услажδа‘åςъ 
ãор]č’вü¶ť во’δü¶

81. Мойсей на Елам при 12 източника и 70 финикийски палми 
Мwvсå‘č с люδčм||ïрйčδå во åл¶м ïрč δва||наδåсťςъ čсςо]н¶öэ вwδü 
č||сåδåмδåсťς сςåблå фčнйкwвыõъ

82. Мойсей извежда вода от скалата Мwvсå‘č уδарč’въ жåзлом съ 
ãнэвом ка‘мåнъ čзвåδå’ во‘δ¹

83. Кръщение Крåщå‘нйå ХрT¡ςво
84. Йоан Предтеча кръщава хората ПрDςå‘]а крåща‘åςъ лю‘δč
85. Илия удря с кожух реката Илйа’ уδа‘рč мč‘лоςйю Iwрδа’н
86. Илия и вааловите пророци Илйа’ молč‘ςвою свåδå’ оã‚нъ съ н‚бсå č 

соςворč’ жåрςва всåсожå‘нн¹ю
87. Пр. Даниил ПрR¡къ Данčйлъ с надпис в свитъка: Ńйť ãлаãо‘лåςъ 

Гδ‚ъ wблаδаťč воδамč мноãčм
88. Пр. Йоил ПрR¡къ Iwč’лъ с надпис в свитъка: Âčδэша ςť воδü¶ Áж‚å 

вčδэша ςť воδü¶ č убоťшасť

89. Пр. Авакум ПрR¡къ Авак¹’мъ с надпис в свитъка: Ńйť ãлаãо‘лåςъ 
Гδ‚ъ wкроïлю навас воδ¹ ]čсς¹ č ]čсςč б¹δåςå

90. Пр. Йона ПрR¡къ Iw‘на с надпис в свитъка: Âъ δåнъ онъ čзčδåςъ 
воδа жčва § Iåр¹салčм

91. Ап. Филип, ап. Яков, ап. Вартоломей, ап. Тома АïT¡лъ Фйл¶ïïъ  
АïT¡лъ Iакwвъ АïT¡лъ Âар»оломåč  АïT¡лъ ‹wма

92. Ап. Симон Зилот, ев. Марко, ев. Лука, ап. Андрей АïT¡лъ ŃvмO 
ЗčлwU   ЕvO¡л¶сςъ Марко   ЕvO¡л¶сςъ Л¹ка    АïT¡лъ Анδрåč

93. Ев. Йоан, ап. Петър, ап. Павел, ев. Матей ЕvO¡л¶сςъ IwаO АïT¡лъ 
Пåςръ АïT¡лъ Паvлъ ЕvO¡л¶сςъ Маς»åč

94. Ктиторски надпис за изписването на слепия купол
95. Свм. Назарий мcђ Назарйа
96. Свм. Келсий мcђ Кåлсйа
97. Свм. Протасий мcђ Проςа‘сйа
98. Свм. Гервасий мcђ Гåрва‘сйč
99. Свм. Илий мcђ Илйč
100. Свм. Худион мcђ Х¹δйwнъ
101. Свм. Николай мcђ Нйколаč
102. Свм. Доротей Тирски мcђ Дwро»åč Тvрскйč
103. Пр. Софоний ПрR¡къ Ńофо‘нйč с надпис в свитъка: Áлčзъ δåнъ 

ã‚δнъ вåлčкйč
104. Пр. Захарий ПрR¡къ Заõарйа с надпис в свитъка: Ńйť ãлаãо‘лåςъ 

Гδ‚ъ Âсåδржčςåлü
105. Пр. Наум ПрR¡къ На¹мъ с надпис в свитъка: — лčöа’ ГδT¡нť кςо’ 

ïосςоč‘ςъ
106. Пр. Варух ПрR¡къ Âар¹õъ с надпис в свитъка: Гδ‚č ïрčмрč čзъ 

δом¹ сςаãw ςвоåãw
107. Пр. Давид ПрR¡къ Дв‚δъ с надпис в свитъка: ИзмĄςåсť č ]čсςč 

б¹δčςå
108. Пр. Осия ПрR¡къ Wсiа с надпис в свитъка: МлT¡ςč õощ¹ анå жåрςвĄ
109. Пр. Амос ПрR¡къ Амwсъ с надпис в свитъка: Óвü’¶ жåла‘ющü¶м 

δнå‘ ГδT¡нť

110. Пр. Соломон ПрR¡къ Ńоломw’нъ с надпис в свитъка: Ńå аˆзъ ïослю’ 
аããåла моåãо’
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VIII. СЕВЕРНА СТРАНА НА НАРТИКАТА

1. Св. Никола на трон Ńς‚üč Нйкола’č‡
2. Свм. Трифон мcђ Трvфwнъ
3. Притча за безплодната смоковница Прč’ς]а w‘ 

бåзïло‘δноč смоко‘внčöэ
4. Успение на св. Никола Óсïå‘нйå с‚ςа‘ãw о‚öа’ Нйкола’а
5. Унищожаване на Содом и Гомор О¡ãнåïалå‘нйå Ńоδо’ма 

č¡ Гомо‘рра
6. Ктиторски надпис за изписването на северната 

страна от нартиката
7. Притча за богатия и бедния Лазар Прč’ς]а за 

боãа‘ςаãо č¡ нč‘щаãо Ла‘зарť
8. Ной насажда грозде Нw’å ïосажδа‘åςъ вйноãра’δъ
9. Смъртта на тайноядеца Ńмå‘рςъ ςаč‡ноť‘δöа
10. Ангели, записващи имената на влизащите в 

църквата Коãа’ вла‘зčмå въ ö‚ркваςа, а¡ãã‚лčςå б‚жč 
нåвč‘δčмо сςоť‘ςъ č¡ ïčс¹‘ваςъ нč č¡мåна‘ςа č¡ ïрčно‘саς 
ãč ïрå‘δъ Áã‚а: А¡коč‡ςо čзла‘заςъ δоклå’ нåсå å совåршč‘ло 
ïра‘вčлоςо, č¡ божå‘сςвåнаť лйς¹рã¶’а нč‘õнčςå č¡мåна’  
залč]а‘ваς, č ςаквйť нå‘маς мзδа ïрå‘δъ Áã‚а

11. Страшният съд Пра‘вåδнйč с¹δйť’ 

Достойно ест и чудеса на Богородица:
12. Богородица Кикос М‚Р ‹‚Y    I¡S Х¡S  с надпис в 

свитъка: Дõ‚ъ Гδ‚нъ на мнэ‘ åãо‘жå ра‘δč ïома‘замť 
обкръжени от фриз с херувими

13. Чудо 42 –  И¡зсς¹ïлå‘нйå ]¹δå‘сноå|| защо’ å¡δна’ ка’ïка 
кро‘въ|| õрT¡ςва, ïрåвосõо‘δč сč‘]кčςå|| ãрэõовå  
]åловэ‘]åскйč

14. Чудо 15 –  Зараδč’ åђδč‘нъ|| кал¹’ãåръ що’ сå оïč’валъ
15. Чудо 5 – Зараδč’ åђδč‘нъ|| слэïåöъ що м¹ сå|| о]č‘ςå § 

ςворč‘лč
16. Чудо 6 – Зараδč‘|| ïрåм¹’δраãо|| ö‚рť’ Лва’
17. Чудо 37 –  Зараδč’ оˆςрwко δå’ςо воскрåсна|| čђ čђсïовэδа 

своåãо’ у¡бičöа
18. Чудо 43 – За оноãо’ва коčςо åˆ č„малъ сомнåнйå за с‚ςаť|| 

åђvõар¶‘сςйť č¡ вč‘δэ õрςа’ во ïло‘ςč каςо’|| ођςро]а’
19. Чудо 54 –  За вδовč‘öаςа на || коťςо δ‚¹ша’ςа 

ïр¶ť||ïрåс‚ςа‘ť ÁöDа 

20. Надпис около сцените: +Досςо’č‡но åˆсςъ яˆкw 
воč‘сςčнн¹, бл‚жč‘ςč ςť ÁöDа, ïрT¡ноб‚лажå‘нн¹ю, č¡ 
ïрåнåïоро‘]н¹ю č¡ м‚ςръ Áã‚а на‘шåãw. [ςT¡нэ‘č‡ш¹ю 
õåр¹в¶¡мъ, č¡ сла‘внэčш¹ю бåзъ сравнå‘нйť сåраф¶¡мъ, 
бåзъ č¡сςлэнйť Áã‚а Ńло‘ва ро‘жδш¹ю, с¹’щ¹ю ÁöD¹ ςť 
вåлč]а‘åмъ

21. Пр. Мойсей и пр. Аарон ПрR¡къ Мwv¡сå‘č‡ с надпис в 
свитъка: К¹ïčн¹’ ςť’ ïронарåкоõ δ†во     ПрR¡къ Аарw‘нъ с 
надпис в свитъка: Мнå‘жå ïроöвэсςč’ ςť’ č¡м¹‘щ¹ю

22. Пр. Йезекил и пр. Захарий ПрR¡къ Iåзåкйčлъ с надпис 
в свитъка: Двå‘рü ςť бжйю вč‘δэõъ ПрR¡къ Заõа‘рйč с 
надпис в свитъка: Ńвэщнčкъ ςť сåδмосвэ‘ςлĄč

23. Пр. Гедеон и пр. Даниил ПрR¡къ Гåδåw‘нъ с надпис 
в свитъка: Р¹но’ ςť’ ]č‘сςаť ïронарåкоõ δ†во      ПрR¡къ 
Данčйлъ с надпис в свитъка: Го‘р¹ ςť’ мü‘¶слåнн¹ю 
č¡знåť‘жå

24. Пр. Соломон и пр. Давид ПрR¡къ Ńоломw’нъ с надпис 
в свитъка: Оˆδръ ςť’ ö‚рåвъ о¡ςроковč’öå     ПрR¡къ Д‚в¶δъ 
с надпис в свитъка: Кйвw‘ςъ wсвťщåннü¶č‡ δ†во

Цикъл по историята на Адам и Ева:
25. Бог Саваот Áã‚ъ Ńаваw‘‘» обкръжен от фриз херувими 

с надпис: Ńς‚ъ, сς‚ъ, сς‚ъ, Гδ‚ъ Ńаваw‘»ъ. И¡сïо‘лнъ 
н‚бо č зåмлť’ сла‘вü¶ ςвоåť‘.

26. Създаването на Адам Ńозδа‘нйå Аδа‘мово
27. Адам дава имена на животните Аδам нарčöа‘åςъ 

čмåна’ жčво‘ςнü¶мъ
28. Създаването на Ева Ńозδа‘нйå Евčно
29. Забраната на Господ Заïовэδа’ Áã‚ъ Аδа‘м¹ δа нå 

яˆсςъ § сåãw’ δрå‘ва
30. Грехопадение Прåсς¹ïлå’нйå Аδа‘мово č Евčно
31. Бог призовава Адам Áã‚ъ ïрčзčва‘åςъ Аδа‘ма
32. Изгонване от рая Изãна‘нйå Аδа‘мово č Евčно
33. Плачът на Адам и Ева Пла’]ъ Аδа‘мовъ č Евčнъ
34. Адам обработва земята Аδа‘мъ δэ‘лаåςъ зå’млю
35. Жертвата на Каин и Авел Æå‘рςва Ка‘йнова č Авåлåва
36. Каин убива Авел Ка‘йнъ убčва‘åςъ Авåлť

37. Адам и Ева оплакват Авел Аδа‘мъ č Ева оïла‘к¹ваςъ 
Авåлť 
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38. Пр. Софоний и пр. Михей ПрR¡къ Ńофо‘нйč  с надпис 
в свитъка: Áлč‘зъ δå‘нъ ГδP¡нъ ПрR¡къ Мйõå‘č‡ с надпис в 
свитъка: МлP¡ςč õощ¹’ анå‘ жå‘рςвü¶

39. Прав. Ламех и прав. Енох Пра‘вåδнйč Ламåõ  Пра‘вåδнйč 
Еноõ

40. Прав. Сит и прав. Мелелеил Пра‘вåδнйč Ńč»ъ  
Пра‘вåδнйč Мåлåлåč‘лъ

41. Пр. Амос и пр. Осия ПрR¡къ Амw‘съ с надпис в 
свитъка: Óвü‘¶ жåла‘ющü¶м δнå’ ГδT¡нť ПрR¡къ Wсйč с 
надпис в свитъка: Âосςа‘вčςъ ГδT¡ъ Áã‚ъ нåбå‘снйč

Избиване на младенците:
42. Христос Вседържител IŃ ХŃ
43. Тримата влъхви пред цар Ирод и заповедта на 

войниците (без сигнатура)
44. Избиване на младенците (без сигнатура)
45. Надпис около изображенията: Мат. 2:16: + Тоãδа‘ 

Ирwδъ вč‘δэ въ, яˆкw ïор¹’ãанъ бü‘¶сςъ § волõвw‘въ, 
разãнэ‘васť sэлw‘, č ïосла‘въ čзбč’ всť’ δэ‘ςč с¹‘щü¶ť 
въ Âč»лåå‘мъ, č во всэ‘õъ ïрåδэ‘лэõъ åãw’, § δво‘ю 
лэ‘ς¹ č нčжа‘čшå, ïо врå‘мåнč, åжå č звэ‘сςнw čсïü¶ςа’ § 
волõвw‘въ.

46. Пр. Наум и пр. Варух ПрR¡къ На¹мъ с надпис в 
свитъка: — лčöа’ ã‚δнť кςо ïосςоčςъ     ПрR¡къ Âар¹õъ с 
надпис в свитъка: Гδ‚č ïрč‘зрč čзъ δо‘м¹ сςаãо ςвоåãо

47. Пр. Захарий и пр. Йеремия ПрR¡къ Заõарйа с надпис в 
свитъка: Пла]ъ č рĄδанйå č воïал мноãъ   ПрR¡къ Iåрåмйа 
с надпис в свитъка: Гла‘съ въ Рамэ слü¶шанъ бĄсςъ

48. Пр. Гедеон и пр. Авакум ПрR¡къ Гåδåw‘нъ с надпис в 
свитъка: Раõčл ïла’]¹щčсť ]аδъ своčõ   ПрR¡къ Аввак¹м 
с надпис в свитъка: И¡ нåõоςť‘шå уςэшčςčсť якw 
нåс¹ς

49. Пр. Йоил и пр. Йона ПрR¡къ Iwč’лъ с надпис в 
свитъка: Гδ‚ъ § Ńйwна возовå‘ςъ ПрR¡къ Iwна с надпис 
в свитъка: Âозоïčõъ въ ско‘рбč моå‘čђ

Символ на вярата:
50. Бог Саваот Гδ‚ъ Ńаваw‘‘»ъ обкръжен от надпис с 

първи член на Символа: Âэ‘р¹ю во åδč‘наãо Áã‚а Оö‚а‘ 
Âсåδåржč‘ςåлť, ςворöа’ н‚б¹ č зåмлč’, вčδčмü¶мъ жå 
всэ‘мъ, č нåвčδčмü¶мъ.

51. Новозаветна Троица И во åδč‘наãо Гδ‚а Ič‚са ХрT¡ςа, Ńн‚а 
Á‚жйť, åδčннороδнаãо čжå § Оö‚а рожδåнн ïрåжδå всэõ 
вэкъ

52. Благовещение и Рождество Христово     На‘съ ра‘δč 
]‚лвэ‘къ, čна‘шåãw ра‘δč сïасå‘нйť, сшå‘δшаãо съ н‚бсъ č 
воïлоς¶‘вшаãосť § Дõ‚а с‚ςа č м‚р¶č δ‚вü¶ č во]лвэ]шасť

53. Поругание, Разпятие и Полагане в гроба Расïťςаãо 
жå за нü¶ ïрč Понς¶‘č сςэмïйлаςэ č сςраδа‘вша č 
ïоãрåбå‘на

54. Възкресение Христово И воскр‚шаãо въ ςрå‘ςйč δå‘нъ 
ïоïčса‘нйåмъ

55. Възнесение Христово И возшå‘δшаãо на н‚бса, č 
сэδť‘ща wδåсн¹ю Оö‚а’

56. Христос Страшен Съдия И ïа‘кč ãрťδ¹’щаãо со сла‘вою 
с¹δč‘ςč жčвü¶м č мå‘рςвü¶м, åãо‘жå öрT¡ςвйю нå б¹δåςъ 
конöа’

57. Установяване на Църквата (Петдесетница)  И въ 
δ‚õа сςаãо ã‚δа жčвоςворťщаãо čжå § Оö‚а’ čсõоδť’щаãо 
čжå со о‚öåмå č с‚номъ сïокланť‘åма č со славčма 
ã‚лавшаãо ïро‘рокč

58. Надпис около купола с пълния текст на Символа: 
Âэ‘р¹ю во åδč‘наãо Áã‚а Оö‚а‘ Âсåδåржčςåлť, ςворöа н‚б¹ č 
зåмлč’, вčδčмü¶м жå всэ‘м, č нåвčδčмü¶м, č во åδč‘наãо 
Гδ‚а Ič‚са ХрT¡ςа, Ńн‚а Á‚жйť, åδčннороδнаãо čжå § Оö‚а 
рожδåнн ïрåжδå всэõ вэкъ свэςа § свэςа åδčнос¹‘щна 
Оö‚¹, čмжå всť бü‘¶ша, на‘съ ра‘δč ]‚лвэкъ, čна‘шåãw 
ра‘δč сïасå‘нйť, сшå‘δшаãо съ н‚бсъ č воïлоς¶‘вшаãосť 
§ Дõ‚а с‚ςа č м‚р¶č δ‚вü¶ č во]лвэ]шасť расïťςаãо жå 
за нĄ ïрč ïонςič сςэмïйлаςэ č сςраδэша č ïоãрåбåна 
č воск‚ршаãо в ςрåςйč δå‘нъ ïо ïčса‘нйåм č возшå‘δшаãо 
на н‚бса, č сэδť‘ща wδåсн¹‘ю Оö‚а, č ïа‘кč ãрťδ¹’щаãо 
со сла‘вою с¹δč‘ςč жčвü¶м č мå‘рςвü¶м, åãо‘жå öрT¡ςвйю 
нå б¹δ¹ конöа’, čжå со Оö‚åм č с‚ном с ïокланť’åма č 
сла‘вčма, ã‚лавшаãо ïроро‘кč, во åδč’н¹ с‚ς¹ю собо‘рн¹ю, č 
аïP¡лск¹ю ö‚рков, čсïовэ‘δ¹ю åδčно к‚рнйå во wсςа‘влåнйå 
ãрэõо‘въ, ]а‘о воскрT¡нйť мåрςвü¶м č жčвü¶м б¹δ¹щаãо 
вэка ам.

59. Съборната и апостолска църква Âо åδč‘н¹ с‚ς¹‘ю 
собо‘рн¹ю č а‚ïлск¹ю ö‚рковü

60. Кръщение Исïовэ‘δ¹ю åδč‘но к‚рщå‘нйå во wсςавлå‘нйå 
ãрэõо‘въ

61. Часът на възкресяване на мъртвите [а‘ю воскрT¡нйť 
мå‘рςвü¶õъ

62. И жизни будущего века амин И жč‘знč б¹‘δ¹щаãw 
вэ‘ка амč‘нъ.

63. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол
64. Свм. Севериан мcђ Ńåвåрйанъ
65. Свм. Худион мcђ Х¹δйwнъ
66. Свм. Аглай мcђ Аãлайč
67. Свм. Кир мcђ Кvръ
68. Свм. Ираклий мcђ Iраклйč
69. Свм. Аггий мcђ Аããйč
70. Свм. Исихий мcђ Исv‘õйč
71. Свм. Вивиан мcђ Âčвйанъ
72. Свм. Домн мcђ До‘мнъ
73. Свм. Мелитон мcђ Мåлčςw‘нъ
74. Свм. Кирион мcђ Кvђрйонъ
75. Свм. Кандид мcђ Канδ¶‘δъ
76. Свм. Трофим мcђ Троф¶‘м
77. Свм. Саватий мcђ Ńавва’ς¶č
78. Свм. Никон мcђ Н¶‘кwнъ
79. Свм. Ромил мcђ Рwмč‘лъ
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IX. ЗАПАДНА СТРАНА НА НАРТИКАТА

Апокалипсис:
1. Св. Йоан Богослов Ń“ IwаO Áã‚ословъ с отворена 

книга с надпис: Аïокалv¾йс IčT¡са ХрT¡ςа čжå δаδå 
åм¹ Áã‚ъ ïоказаςč

2. Надпис в купола – Откровение 1:1: Аïокалv¾йсъ 
Ič‚са ХрT¡ςа čжå δаδå åм¹ Áã‚ъ ïоказаςč рабwмъ 
своčмъ, čмжå ïоδобашå бü¶ςč вскорэ: č сказа 
ïославъ аãã‚ломъ своčмъ раб¹ своåм¹ Iwанн¹. Ижå 
свčδэςåлüсςвова слово Áж‚йå č свčδэςåлсςво Ič‚съ 
ХрT¡ςово åлčкw вčδэ. Áл‚жåнъ ]ςü¶č č слü¶шащйč 
словåса ïрP¡ро]åсςвйť åãw.  

3. Апокалипсис – гл. 1. Г" А     IŃ ХŃ 
4. Апокалипсис – гл. 4, сигнирана като 5. Г" Е   

ГδT¡ъ Ńаваw’ςъ
5. Апокалипсис – гл. 6. Г" S
6. Апокалипсис – гл. 7. Г" З
7. Апокалипсис – гл. 8. Г" И    Áã‚ъ Ńаваw’ςъ
8. Апокалипсис – гл. 9: 1–11 Г" ‹  
9. Апокалипсис – гл. 9: 13–21. Г" ‹
10. Апокалипсис – гл. 10. Г" I
11. Апокалипсис – гл. 11. Г" АI 
12. Апокалипсис – гл. 12. Г" ÂI    
13. Апокалипсис – гл. 13. Г" ГI 
14. Апокалипсис – гл. 14. 1–13. Г" ДI   Занå‘ § вйна’ 

яросςč||любоδэť‘нйť своåãо’||наïоč всť’ язü‘¶кč 
15. Апокалипсис – гл. 14: 14–20.  Г" ДI    IŃ ХŃ 
16. Апокалипсис – гл. 16.  Г" SI 
17. Апокалипсис – гл. 17. Г" ЗI    Âавvлw‘нъ вåлč’кйč‡ 

ма‘ςč||любоδэ’č‡öамъ, č мå‘рзосςåмъ зå‘мскčмъ
18. Апокалипсис – гл. 18. Г" ИI
19. Апокалипсис – гл. 19. Г" ‹I  Прйčδčςå č 

собåрčςåсť навå‘]åрю||вåлč‘к¹ю б‚жйю δаснэ‘сςå ïлw’ςč 
ö‚рå‘č‡||č ïлw‘ςč крэïкčõ č ïлw‘ςč ςü‘¶сťщнčкwвъ||č 
ïлw‘ςč ко‘нåč‡ č сэδť‘щčõъ на нč‘õъ č ïлw‘ςč||всэ‘õ 
свобо‘δнü¶õ||č рабw‘въ č малü¶õ||č вåлč‘кčõ

20. Апокалипсис – гл. 20. Г" К        IŃ ХŃ 
21. Апокалипсис – гл. 22. Г" КÂ
22. Архангел Михаил вади душата на богатия  Ń: 

Арõа’ã‚ãлъ Мčõаč‘лъ м¹‘]čςъ δ¹‘ш¹ бãP¡а‘ςаãw
23. Притча за богатия, който си строи житница  

Д¹шå’, čˆмашč мнw‘ãа блаãа||лåжа‘ща на лэ‘ςа мнw‘ãа 
ïо]čва’č, яˆжδъ, ï¶’’č||č вå’сåлčсť

24. Св. София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и 
Любов Ń. мcђ. Ńоф¶’ť Ń. мcђ. Âэра Ń. мcђ. Наδå‘жδа Ń. 
мcђ. Любо‘въ 

25. Раят – без сигнатура
26. Ктиторски надпис за издигането на църквата
27. Рождество Богородично РжD¡ςво Прåсς‚ü¶ť ÁöDü¶
28. Ангели с монограма на Богородица  М‚Р ‹‚Y  
29. Ангел със свитък: Яко ïоδобаåς 

ïрčлэжно||молčςčсť всåãδа Áã‚¹ 
30. Ангел със свитък: Пэнйå δõовноå δа б¹δåςъ 

ςč||всåãδа во усςнаõъ ςвоčõъ

Псалми Давидови:
31. Христос Вседържител   IŃ ХŃ  с надпис в 

кодекса: Гδъ созδа’ мť на]ало ï¹ςå‘č своčõъ 
ïрå‘жδå вэка wснова’ мť обкръжен от Зодиак: 
март, април, май – Ма‘рςъ  Аïр¶‘лйč  Майč  
юни, юли, август –  I¹нйč     I¹лйč    Аvã¹сςъ  
септември, октомври, ноември  – Ńåïςå‘мврйč   
Окςw‘врйč   Ноå‘мврйč декември, януари, 
февруари – Дåкå‘мврйč   Ян¹а‘рйč   Фåvр¹арйč

32. Фриз ангели, държащи надпис с прославата от 
ангелските сили: Ńлава ãосïоδсςвъ нåïобэδčмаť 
δоброςа слава ïрåвосõоδнаť сčлъ δåржава, слава 
анãåлwвъ божåсςвåноå блаãолэïйå, слава свэςъ 
нåïрčсς¹ïнü¶č ïрåсвэςлü¶õъ власςåč, слава свэςъ 
ïрåсвэςлü¶č всåсйťннü¶õъ на]алъ

33. Прославящите Господ: Царе земни Öарйå 
зåмсςйč Князе земни Люδйå кнťзč Съдии 
земни Ń¹δйč зåмсςйč Юноши, деви, старци 
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и деца земни Юношč č δэвü¶ сςарöü¶ съ 
юносςамč Преподобни Пэсам всåм ïрïDбнü¶м 
åãо Музиканти и танцьори Лčöэ въ ςvмïанэ 
č ¾алςčрč δа ïоюςъ åм¹ Царе, убивани от 
войници Ńвťзаςč öарč čõъ ï¹ςъ Ветрове, град 
и сняг Ńнэãъ ãраδъ Планини, гори и огън. 
Животни и птици ãорü¶  õолмč оãнť

34. Надпис около изображенията: Пс. 148:1-5: 
Âсť‘коå δü¶õа‘нйå δа õва‘лčςъ ГδT¡а. Хва‘лčςå ГδT¡а съ 
н‚бсъ, õва‘лčςå åãо въ вü‘¶шнčõъ, ςåбэ ïоδоба‘åς 
ïэснъ Áã‚¹. Хва‘лčςå åãо всč’ аãã‚лč åãо. Хва‘лčςå åãо 
всť’ сč‘лü¶ åãо. Хва‘лčςå åãо со‘лнöå č л¹на’. Хва‘лčςå 
åãо всť’ sвэ‘зδü¶ č свэ‘ςъ. Хва‘лčςå åãо н‚бса н‚бсъ, 
č воδа’ яˆжå ïрåвü‘¶шå н‚бсъ δа восõвалťς čˆмť ГδT¡нå, 
яко ςо‘č рå]å’ č бü‘¶ша: То‘č ïовåлэ’ č созδа‘шасť

35. Лик апостолски Лčкъ АïP¡лскйč
36. Лик пророчески Лčкъ ПрP¡р]åскйč
37. Лик преподобни Лčкъ ПрбDнü¶мъ
38. Лик йерарси Лčкъ Iåра‘рõовъ
39. Евангелист Йоан Еv‚лсςъ IwаO
40. Евангелист Матей Еv‚лсςъ Маς»å‘č
41. Евангелист Лука Еv‚лсςъ Л¹ка’
42. Евангелист Марко Еv‚лсςъ Ма‘рко

Притча за ратаите (работниците на лозето):
43. Христос Вседържител със сфера в ръка  IŃ ХŃ  
44. Христос Велик Архиерей, Енох и апостолите 

IŃ ХŃ  Енw‘õъ   АïP¡лč
45. Христос в мандорла и дошлите в 11 час IŃ ХŃ  

Прčшå‘δшйč въ åδčнона‘δåсťςü¶č ]а‘съ
46. Дошлите в 9 час Прčшå‘δшйč въ δåвť‘ςü¶č ]а‘съ
47. Дошлите в 6 час Прčшå‘δшйč въ шåсςü‘¶č ]а‘съ
48. Дошлите в 3 час Прčшå‘δшйč въ ςрå‘ςйč ]а‘съ
49. Дошлите в 1 час Прčшå‘δшйč въ ïå‘рвü¶č ]а‘съ
50. (Лук. 6:38) Даť‘č‡ мč’лосςü¶ню взаč‘мъ||ХрT¡ς¹ δаå‘ςъ
51. Ктиторски надпис за изписване на фасадата на 

нартиката
52. Фреско-иконно изображение на чудотворната 

икона
53. Слизане на Богородица в Ада (горна част на 

сцената) Йоан Дамаскин  IwаO Дамаскč’нъ с 
надпис в свитъка: Даво¡вåсåлčςсť Iåр¹‘салčм č||δа 
ïразδн¹юς всč любťщйč Ńйwна Богородица Мр‚ъ 
Á‚жйť  
Козма Маюмски Ńς‚ü¶‘č‡ Косма’ с надпис в 
свитъка: Прåм¹‘δросςъ сло‘во||č сü¶нъ с¹‘щü¶č Оö‚а 
Ангели с надписи в свитъците: Го’рå 
wсквåрнťющčмъ||своå ςэло    
Го’рå нåка‘ющčмсť||δоčδåжå čм¹ςъ врå‘мť 
Го’рå соãрåша‘ющčм яко м¹ка вэ‘]наť жδå‘ςъ čõъ

 Мъчения на грешници в Ада: Аδъ 

54. Магьосници, и които ходят при тях М¦ãснčöĄ 
č коčςо||čδаςъ ïрč нčõъ

55. Механджия, който дава ексик и пияница 
Мåõанåδжйť що δава åксčкъ č ïйťнčöа

56. Воденичар, който краде  Âоδåнč]а‘ръ що краδå‘
57. Бакалин, който дава ексик Áакалčнъ що δава’ 

åксč’къ
58. Терзия, който краде Тåрзйť що краδå‘
59. Предатели и опалници Прåδа’ςåлнčöü¶ č оïа’лнčöü¶
60. Грабители  Грабčςåлč
61. Законопрестъпници Зако‘но ïрåсς¹ïнöĄ
62. Лъжесвидетели Лжåсвčδэ‘ςåлč
63. Блудници Áл¹‘δнčöü¶
64. Странонеприемници Ńςрано нåïрйčмöĄ
65. Хайдути Хаčδ¹ςå
66. Пoдеа
67. Свм. Теодул мcђ ‹åоδ¹’лъ
68. Свм. Акакий мcђ Ака‘кйа
69. Свм. Дионисий мcђ Дйонvсйč
70. Свм. Юлиан мcђ I¹лйа‘нъ
71. Свм. Леонтий мcђ Лåо‘нςйč
72. Свм. Савел мcђ Ńавå‘лъ
73. Свм. Мануил мcђ Ман¹č‘лъ
74. Свм. Измаил мcђ Iсмаč‘лъ
75. Свм. Кондрат мcђ Конδра‘ςъ
76. Свм. Евтропий мcђ Еvςро‘ïйč
77. Свм. Агапий мcђ Аãа‘ïйč
78. Свм. Конон мcђ Ко’нwнъ
79. Свм. Стратоник мcђ Ńςраςон¶‘к
80. Свм. Ермил мcђ Ермvлъ
81. Свм. Дария (жена на Хрисант) мcђ Да‘рйč 

(погрешно сигнирана и изобразена)
82. Свм. Хрисант мcђ Хрvса‘н»а
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X. ПАРАКЛИС „СВ. ЙОАН РИЛСКИ“
1. Св. Йоан Рилски ŃςЃü¶ I¡wаO Рü‘¶лскйč с надпис в свитъка: 

Прйčδč‘ςå ]а¡δа ïосл¹’ша‘čςå мåнå’ сςра‘õъ ãP¡δню на¹]¹’ ва‘съ
2. Фриз херувими, държащи надпис (не се чете)
3. Преп. Теоктист Ń: ПрбD¡ ‹åокςčсςъ
4. Преп. Марко Ń: ПрбD¡ Марко
5. Неизвестен преподобен (изтрит надпис)
6. Преп. Акакий Ń: ПрбD¡ Акакйč
7. Преп. Мартиниан Ń: ПрбD¡ Марς¶нйč
8. Преп. Максим Ń: ПрбD¡ Ма¿ймъ
9. Преп. Пимен Ń: ПрбD¡ Пčмåнъ
10. Преп. Григорий Ń: ПрбD¡ Грčãорйč
11. Преп. Исидор Ń: ПрбD¡ Iсčδwръ
12. Преп. Теодор Ń: ПрбD¡ ‹åоδwръ
13. Преп. Захарий Ń: ПрбD¡ Заõарйа
14. Преп. Йоан Ń: ПрбD¡ Iwаннъ
15. Неизвестен преподобен (не се чете)
16. Преп. Стилиан Ń: ПрбD¡ Ńς¶лčанъ
17. Неизвестен преподобен (не се чете)
18. Преп. Йоан Ń: ПрбD¡ Iwаннъ
19. Преп. Аврамий Ń: ПрбD¡ Аврамйč
20. Преп. Макарий Ń: ПрбD¡ Макарйа
21. Преп. Касиан Ń: ПрбD Касс¶анъ
22. Преп. Герасим Ń: ПрбD¡ Гåрас¶мъ
23. Преп. Максим Ń: ПрбD¡ Ма¿ймъ
24. Преп. Лука Ń: ПрбD¡ Л¹ка
25. Преп. Теодор Ń: ПрбD¡ ‹åоδwръ
26. Преп. Даниил Ń: ПрбD¡ Дан¶čлъ
27. Преп. Нил Ń: ПрбD¡ Нčлъ
28. Преп. Пафнутий Ń: ПрбD¡ Пафн¹ςйč
29. Надпис – Покаť‘нйť w¡снова‘нйå ïроïčса‘нйå у‚мčлåнйť о†бразъ 

у¡ςåшå‘нйť δ‚õо‘внаãw совåршå‘нйť равноаããлноå жčςйå ςвоå бü¶сςъ 
ïрåïоδобноå. Âъ мол..(не се вижда)... Хрςа’ Áã‚а wђδ¹шаõ на‘шčõ 

30. Св. Стефан Святоградец Ń[...]нъ Ńвťςоãра‘δåöъ 

31. Св. Андрей Пирски Ń¡: А¡нδрå‘č‡ Пvрскйč
32. Св. Ефрем Карийски Ń¡: Ефрåмъ Карič‡скйč
33. Св. Софроний Йерусалимски Ń¡: Ńwфро‘нйč Iåр¹салčмскйč
34. Св. Стратоник Ńς‚üč Ńςраςнčкъ
35. Св. Арета Ńς‚üč Арэςа
36. Св. Нестор Ńς‚üč Нåсςоръ
37. Св. Стефан Ńς‚üč Ńςåфанъ
38. Св. Маврикий Ńς‚üč Маврčкйč
39. Св. Сисиний Ńς‚üč Ńčс¶нйč
40. Св. Акиндин Ńς‚üč Акčнδčнъ
41. Св. Ермил Ńς‚üč Ермčлъ
42. Св. Пигасий Ńς‚üč Пčãасйč
43. Св. Ермоген Ńς‚üč Ермоãåн
44. Св. Сисиний Ńς‚üč Ńčс¶нйč
45. Св. Вакх Ńς‚üč Âакõъ

Светци в медальони по арките:
46. Св. Вивиан Ńς‚ü¶č Včв¶анъ
47. Св. Приск Ńς‚ü¶č Прčскъ
48. Св. Илиан Ńς‚ü¶č Ил¶анъ
49. Св. Кирион Ńς‚ü¶č К¶рčонъ
50. Св. Астий Ńς‚ü¶č Асςйč
51. Св. Аетий Ńς‚ü¶č Аåςйč
52. Св. Флавий Ńς‚ü¶č Флаvйč
53. Св. Акакий Ńς‚ü¶č Ака’кйč
54. Св. Лизимах Ńς‚ü¶č Лč’сčмаõъ
55. Св. Александър Ńς‚ü¶č Алå¿а’нδръ
56. Неизвестен светец (не се чете)
57. Неизвестен дветец (не се чете)
58. Неизвестен светец (не се чете)
59. Св. Домн Ńς‚ü¶č Домнъ
60. Неизвестен светец (не се чете)
61. Св. Сисиний Ńς‚ü¶č Ńčс¶нйč
62. Св. Ираклий Ńς‚ü¶č Iраклйč
63. Св. Евтихий Ńς‚ü¶č Еvςvõйč
64. Св. Мелитон Ńς‚ü¶č Мåлčςонъ
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65. Св. Теодул Ńђςü‘¶č ‹åоδ¹л
66. Св. Клавдий Ńђςü‘¶č Клавδйč
67. Св. Исихий Ńђςü‘¶č И…сvõйč
68. Преп. Анастасий Ń: ПрбD¡ Анасςасйč с надпис в свитъка: Æčςйå 

č¡но]åском¹ δэло соςъ сйå ïосл¹ша’нйå
69. Преп. Акакий Ń: ПрбD¡ Акакйč
70. Преп. Патапий Ń: ПрбD¡ Паςаïйč с надпис в свитъка: Áраςйå ãлť 

нåςр¹ δалč раδč ïрйčδоõомъ

Житиен цикъл на св. Йоан Рилски: 
71. Св. Йоан Рилски раздава своето имане Ń¡: Iˆwа‘ннъ разδаåςъ 

čмэнйå своå нčщčмъ
72. Св. Вавил Ń: ПрбD¡ Âавvлъ
73. Господ явява в съня на Йоан Рилски къде ще живее Зδэ ãδT¡ü 

во снэ ïоказ¹åςъ ãор¹ č мэсςо Ń¡: Iˆwа‘нн¹ ãδэ čмаς жčςč
74. Демоните хвърлят св. Йоан Рилски от скалата, докато се 

моли на Господ Ń¡: IwаO молť‘щ¹сť б‚ã¹ бэ‘сč å†ãо съ ка‘мåнъ 
нčзвåрãа‘юςъ

75. Св. Йоан се преселва в Рилската планина Ńς‚ü¶čˆ I„wа‘нOъ 
ïрåсåлč‘сť въ рü‘¶лск¹ю ãо‘р¹ 

76. Демоните сочат на бащата на отрока Лука убежището на св. 
Йоан Рилски Зδэ‘ бэ‘съ ïоказ¹’åςъ мэ‘сςо о‚ö¹ сЌ. л¹кč‘ čˆ  δэ‘жå 
бэ‘ со с†ςü¶м I¡wа‘нноN въ ï¹сςü‘¶н¹

77. Отрокът Лука ухапан от змия Зδэ‘ у¡ãрĄзåO бĄсς сЌ Л¹ка‘ § sмiť 
å†ãδа’ вťз å†ãо о‚öъ å†ãо § сЌ I¡wа‘нна

78. Погребение на отрока Лука Зδэ‘ ïоãрåба‘åςъ сЌ I¡wа‘ннъ сЌ. л¹к¹’ со 
о†ςöåмъ å†ãw’

79. Св. Йоан Рилски бит от демони, преобразени като 
разбойници Ń¡: Iˆwа‘ннъ бйå‘нъ бü‘¶сςъ § бэсw‘въ 
ïрåwбразč‘вшčõсť въ разбо‘č‡нčкč 

80. Св. Йоан Рилски в пещерата
81. Преп. Аркадий Ń: ПрбD¡ Аркаδйč 
82. В св. Йоан Рилски се вселява Господ
83. Св. Йоан Рилски в дъба Ń¡: IwаO въ δ¹‘бэ сςоť‘щ¹ ïа‘сςü¶ръ åм¹ 

молťшåсť

84. Св. Йоан Рилски изцелява бесноват Ń¡: IwаO молč‘ςåсю č†зãна‘ 
бэса § бэсн¹‘ющаãосť ]лP¡вэ‘ка č†зδравъ å‘ãо соςворč‘

85. Успение на св. Йоан Рилски Ó‘сïåнčå с‚: Iwа’нна РĄ‘лскаãw 
[¹δоςво‘рöа

86. Св. Йоан Рилски се подстригва за монах Ń¡: IwаO въ нэкоåм 
монасςü¶рэ’ ïосςр¶ãа‘åςсť во č‰но]åскйč ођбразъ

87. Преп. Павел Ń: Прб¡D Паvлъ с надпис в свитъка: Ńςанčмъ ςвåрδо 
на камåнč вэрĄ č åãδа ïрйčåδåςъ

88. Преп. Авксентий Ń: Прб¡D Аv¿åнςйč
89. Херувим
90. Св. Йоан Рилски приема просфора от ангела Ń¡: IwаOъ ïр¶å’мъ 

ïросфор¹’ § аO¡ããла
91. Пратениците на цар Петър пред св. Йоан Рилски Пр¶čδо‘ша δва 

во‘čна ïо‘сланč § öарť’ молť‘щå сЌ I¡wаO
92. Срещата на цар Петър и св. Йоан Рилски Ń Iwан č¡ öа‘ръ въ 

δалнåмъ разсςоťнйč увč‘δэвшåсť взаč‘мнw ïокланť‘юςсť

93. Пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски от Търново 
в Рилския манастир Прåнåсå‘нйå мощå‘č сЌ Iwа’нна Рü‘¶лскаãw 
[¹δоςво‘рöа

94. Симеон Стълпник Ń: Прб¡D Ńčмåонъ
95. Преп. Антоний Ńђ: Прб¡D Ађнςw‘нйč Âåлč‘кč с надпис в свитъка: 

Нåïрåлща‘č‡сť мона’шå насü¶щåнйå‘мъ ]рå’ва ïовčновå’нйå съ 
возδåржа’нйåмъ ïокорť’åς δåмонč

96. Преп. Иларион Ń: Прб¡D Iђлар¶w’нъ с надпис в свитъка: Аˆщå öрT¡ςвйå 
нб‚ноå жåла’åшč ïол¹]č’ ςč вознåнавč’жδъ зåмна’ť всť’ čˆмå’нйť

97. Преп. Тома Ń: Прб¡D ‹wма
98. Преп. Аврамий Ń: Прб¡D Авра‘мйč
99. Преп. Пафнутий Ń: Прб¡D Пафн¹ςйč с надпис в свитъка: Áо‘δрü¶č‡ 

čˆнокъ δå‘нъ čˆ но‘щъ ςворč’ςъ ïрčлэ‘жно млςв¹ ïрå‘δъ б‚ãомъ
100. Преп. Евтимий Велики Ń: Прб¡D Еvςčмйč
101. Преп. Сава Освещени Ń: Прб¡D Ńа‘вва W¡щT¡å‘ннйč с надпис в 

свитъка: Аˆщå õо‘щåшč č¡мэςč ïла]ъ возлюбč’ нčщåς¹’ č¡ смčрåнйå 
čнåвосõощč’ čмэ ςč δо‘брü¶ť вåщü¶ в кå‘ллйč своå’č‡

102. Даниил Стълпник Ń: Прб¡D Данйčлъ Ńςо’лïнčкъ 
103. Преп. Византий Ń: Прб¡D Âvза‘нςйč 
104. Преп. Герасим Ń: Прб¡D Гåра‘с¶мъ 
105. Лука Стълпник Ń: Прб¡D Л¹ка

Светци-мъченици в медальони от 40-те севастийски:
106. Св. Аглай Ńς‚ü¶ Аãлайč
107. Св. Горгоний Ńς‚ü¶ Горãо‘н¶č‡
108. Неизвестен светец (не се чете)
109. Св. Филоктимон Ńς‚ü¶č Фčлокςйонъ
110. Св. Екдит Ńς‚ü¶č Еãδčςъ
111. Св. Кандид Ńς‚ü¶č Канδč‘δъ
112. Св. Худион Ńς‚ü¶č Х¹δйwнъ
113. Св. Дометиан Ńς‚ü¶č Домåςйč
114. Св. Теофил Ńς‚ü¶č ‹åофčлъ
115. Св. Евтихий Ńς‚ü¶č Еvςčõйč
116. Св. Сакердон Ńς‚ü¶č Ńакэрδонъ
117. Св. Кирил Ńς‚ü¶č Кvр¶лъ
118. Св. Атанасий Ńς‚ü¶č А»анасйč
119. Св. Николай Ńς‚ü¶č Нйколаč
120. Алимпий Стълпник Ń: Прб¡D Ађлv’мïйč Ńςо’лïнčкъ
121. Преп. Пахомий Велики Ń: Прб¡D Паõо’мйč Âåлč‘кč  с надпис в 

свитъка: Аˆщå öрT¡ςвйå нб‚ноå жåла‘åшč ïол¹]č‘ςč вознåнавčжδü 
замна’ť всť’ č¡ мэнйť

122. Преп. Йоасаф и Варлаам  Ń: Прб¡Då Iwаса‘фъ Ö¡рвč]ъ Ń: Прб¡Då 
Âарлаа‘мъ

123. Преп. Венедикт, Дометиан и Сисой  Ń: Прб Âåнδčкъ Ń: Прб¡D 
Домåς¶ан Ń: Прб Ń¶сwč  

124. Преп. Антоний Печерски Ń: Прб¡D Анςонйč Пå]åрскйč с надпис 
в свитъка: Ńмоςрčм убо сйå браςč как ã‚δъ нашъ δэломъ 
ïоказовашå заïовэδаннаť образ собоč ïоδаť насъ

125. Преп. Теодосий Печерски Ń: Прб¡D ‹åwδосйč Пå]åрскйč с надпис 
в свитъка: Якw нå ïоδобаåς скорбčς¶ čлč ïåщč сť нč о ]åм жå 
ςо]йю wсςрасэ ãTђδнč č сïасåнйč своčť δ‚шč

126. Ктиторски портрет на Вълко Тодорович Чалъков Кςč’ςоръ 
Â¹’лко [орбаöč’

127. Ктиторски портрет на жена му Рада Раδа
128. Ктиторски надпис за изписване на параклиса

Програма на олтара:
129. Убрус, държан от архангели Михаил и Гавриил М¡   Ń‚ςü¶č’ 

Ó¡бр¹’съ  Г¡
130. Преп. Иперихий Ń: Прб¡D Vïåрå‘õйč
131. Бог Саваот Áã‚ъ Ńаваwђςъ
132. Жертвата на Авраам Æå‘рςва Аvраа‘мова
133. Жертвата на Каин и Авел Æå‘рςва Авåлова’ č¡ Ка‘čнова
134. Прор. Соломон
135. Неизвестен светец (не се вижда)
136. Св. Руфим
137. Св. Кирил
138. Архидякон Стефан
139. Неизвестен светец (не се вижда)
140. Прор. Исаия
141. Св. Харалампий
142. Св. Власий
143. Неизвестен светец (не се вижда)
144. Дейсис със св. Йоан Рилски Ń: Iwанъ ПD¡р]а   М‚Р ‹‚Y  Ń¡: 

Iwаннъ Рü¶лскйč
145. Херувим
146. Благовещение
147. Св. Атанасий Александрийски
148. Неизвестен светец (не се вижда)
149. Христос Велик Архиерей от Дейсис
150. Богородица от Дейсис
151. Йоан Кръстител от Дейсис
152. Богородица Ширшая небес
153. Св. Василий Велики
154. Св. Йоан Златоуст
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XI. ПАРАКЛИС „СВ. НИКОЛА“

1. Св. Николай Чудотворец Ńς‚ü¶‘č‡ Нйкола‘č [¹δоςво’рåöъ
2. Фриз херувими 

Светци-архиереи в тамбура и барабана на купола:
3. Св. Амфилохий Ńς‚ü‘č Амфčлоõйč
4. Св. Павел Изповедник Ńς‚ü‘č Па‘vлъ
5. Св. Елефтерий, епископ на Месина и Илирия Ńς‚ü‘č 

Елåфςåрйč
6. Св. Мелетий Антиохийски Ńς‚ü‘č Мåлåςйč
7. Св. Михаил Синадски Ńς‚ü‘č Мčõаčлъ
8. Св. Донат Еврийски Ńς‚ü‘č Донаςъ
9. Св. Киприан Картагенски Ńς‚ü‘č Кvïр¶анъ
10. Св. Йоан Постник Ńς‚ü‘č‡ IwаO
11. Св. Аверкий Йераполски Ńς‚ü‘č Аvåркйč
12. Св. Кирил Йерусалимски Ńς‚ü‘č Кvр¶лъ
13. Св. Йосиф Солунски Ńς‚ü‘č‡ Iwсčфъ
14. Св. Терапонт Сардикийски Ńς‚ü‘č‡ Тåраïwнςъ
15. Св. Иполит Римски Ńς‚ü‘č‡ Vïолčςъ
16. Св. Климент Анкирски Ńς‚ü‘č‡ Клč‘мåнςъ
17. Св. Леонид Ńς‚ü‘č‡ Лåwн¶δъ
18. Св. Порфирий, eпископ на Газа Ńς‚ü‘č Порфv‘рйč
19. Св. Евмений Гортински Ńς‚ü‘č Еvмå‘нйč
20. Св. Патрикий Брусенски Ńς‚ü‘č Паςр¶‘кйč
21. Св. Никифор Константинополски Ńς‚ü‘č Нčкčфо‘ръ
22. Св. Митрофан Константинополски Ńς‚ü‘č Мčςрофа‘нъ
23. Св. Ипатий Гангърски Ńς‚ü‘č Vïа‘ς¶č
24. Св. Евсевий Самосатски Ńς‚ü‘č Еvсå’вйč
25. Св. Агапит Синадски Ńς‚ü‘č Аãаïčςъ
26. Св. Вукол Смирненски Ńς‚ü‘č Â¹колъ
27. Св. Мартин Римски Ńς‚ü‘č Марςčнъ
28. Св. Климент Римски Ńς‚ü‘č‡ Клč‘мåнςъ

29. Надпис: + Пра‘вčло вэрč č образъ кроςосςč возδåржанčť 
у]čςåлť, явč ςť сςаδ¹ ςвоåм¹ (изтрито)...δč сςťжалъ åсč’ 
смčрå‘нйåм вü¶со‘каť нčщåςо‘ю боãа‘ςаť: о‚]å с‚щåннона]а‘лнč]å 
нйколаå, молč õрT¡ςа б‚ãа сïасςč‘сť δ¹ша’м на‘шü¶мъ

30. Св. Герман Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Гå‘рманъ
31. Св. Филотей Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Фйло‹å‘č‡
32. Св. Анатолий Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ А¡наςw‘лйč‡
33. Св. Методий Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Мå‹о‘δйč‡
34. Св. Леонтий Никейски Ńς‚ü‘č Лåwнтъ
35. Св. Теофилакт Никомидийски Ńς‚ü‘č ‹åофилаL¡
36. Св. Тарасий Константинополски Ńς‚ü‘č Тарасйč
37. Св. Власий Севастийски Ńς‚ü‘č Âласйč
38. Св. Партений Лампсакийски Ńς‚ü‘č Пар‹åнйč
39. Св. Амвросий Медиолански Ńς‚ü‘č Амвросйč
40. Св. Антим Никомидийски Ńς‚ü‘č Ан‹¶мосъ
41. Св. Вавила Антиохийски Ńς‚ü‘č Âавv’ла
42. Св. Автоном, епископ Римски Ńς‚ü‘č Аvςо’нwмъ
43. Св. Антипа Пергамски Ńς‚ü‘č Анςčïъ
44. Св. Ахилий Лариски Ńς‚ü‘č Аõčллйč
45. Св. Лъв Катански Ńς‚ü‘č Лåwнъ
 
Светци-мъченици в медальони:
46. Св. Орест Севастийски Ńς‚ü‘č Орåсςъ
47. Св. Евгений Севастийски Ńς‚ü‘č Е¡vãå’нйč
48. Св. Мардарий Севастийски Ńς‚ü‘č Марδа’р¶č
49. Св. Авксентий Севастийски  Ńς‚ü‘č АvксåнU
50. Св. Евстратий Севастийски Ńς‚ü‘č Еvсςра U
51. Св. Христофор Ńς‚ü‘č ХрJ¡сςоl¡
52. Св. Исидор Хиоски Ńς‚ü‘č Iс¶δwR¡
53. Св. Криск Мирски Ńς‚ü‘č Кр¶‘скъ
54. Св. Теодул Ńς‚ü‘č ‹åоδ¹’л
55. Неизвестен светец
56. Св. Теодул Критски Ńς‚ü‘č ‹åоδ¹’л
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57. Св. Саторнин Критски Ńς‚ü‘č Ńаςорнiн
58. Св. Евпор Критски Ńς‚ü‘č Еvïо’ръ
59. Св. Геласий Критски Ńς‚ü‘č Гåла‘сйč
60. Св. Зотик Критски Ńς‚ü‘č Зwςčк
61. Св. Агатопус Критски Ńς‚ü‘č Аãа‹оï¹’съ
62. Св. Евникий Критски Ńς‚ü‘č Еvнčкйč
63. Св. Василид Критски Ńς‚ü‘č Âас¶лйδ
64. Св. Помпий Критски Ńς‚ü‘č Помïйč
65. Св. Еварест Критски Ńς‚ü‘č Еvарåсςъ
  
Светци по горните части на стените:
66. Св. Методий Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Мå‹о‘δйč‡
67. Св. Поликарп, епископ на Смирна Ńς‚ü¶‘č‡ Полvкарïъ
68. Св. Софроний Йерусалимски Ńς‚ü¶‘č‡ Ńwфронйč
69. Херувим
70. Св. Григорий Богослов Ńς‚ü¶‘č‡ Грčãо‘рйč
71. Св. Сергий Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Ńå‘рãйč
72. Херувим
73. Св. Йеротей Атински Ńς‚ü¶‘č‡ I¡åро‹å’č‡
74. Пр. Даниил ПрP¡ркъ Дан¶č’лъ
75. Пр. Авакум ПрP¡ркъ Аввак¹мъ
76. Св. Прокл Константинополски Ńς‚ü¶‘č‡ Про‘клъ
  
Житиен цикъл на св. Никола:
77. Св. Никола ръкоположен в дякон Ń¡: Нйкола‘č‡ р¹коïолаãаåςсť 

въ δйакона
78. Св. Никола спасява моряци от бурята Ń¡: Нйкола‘č‡ čзбавč 

кораблъ § ïоςоïлåнйå
79. Св. Никола спасява давещите се на път за Византион Еˆжå 

§ мо‘рť сïасå‘нйå вvˆз@нςйåво
80. Св. Никола освобождава осъдените Ń:¡ Нйкола‘č 

свобожδа‘åςъ w¡с¹жδå‘ннйť
81. Св. Никола в тъмницата Ń¡: Нйкола‘č‡ w¡с¹жδа‘åςсť въ ςåмнč‘ö¹
82. Св. Никола събаря идолите Ń:¡ Нйкола‘č‡ сокр¹ша’åςъ ¶ˆδwлü¶
83. Св. Никола се явява в съня на цар Константин Ń¡: Нйкола‘č‡ 

я¡вč’сť воснэ’ Iларйю
84. Св. Никола се явява в съня на Евлавий Ń¡: Нйкола‘č‡ я¡вč’сť 

воснэ’ Е¡vла’вйю
85. Св. Никола спасява трите девойки от блудство, давайки 

пари на бедния им баща Ń¡: Нйкола‘č‡ вåржå срåбро въ δомъ
86. Втора част на сцената – Спящите девойки – без 

сигниране.
87. Осъждане на невинните от царя Трйå’ wс¹жδå‘ннйč čˆсςťз¹åмč 

бü¶ва‘юςъ § ö‚рť

88. Тримата осъдени принасят дар на св. Никола Трйå’ 
wс¹жδå‘ннйč ïрčõоδťςъ къ сςом¹

89. Св. Никола изобличава Арий Ń¡: Нйкола‘č‡ за¹шаåςъ Арйа
90. Св. Никола ръкополаган за архиепископ Ń¡: Нйкола‘č‡ 

р¹коïолаãаåςсť въ арõйåрåа
91. Св. Никола изгонва бесовете от дървото на кораба 

Л¹ка’всςво бэ‘са
92. Св. Никола избавя отрока от сарацински плен Ń¡: Нйкола‘č 

čзбавč оˆςрокъ § сраöü¶нč
93. Възстановяване на св. Никола в архиепископ IŃ ХŃ  Ńς‚ü¶‘č 

Нйкола‘č  МР ‹Y   
94. Успение на св. Никола Óсïå‘нйå Ń:¡ Нйкола‘а
95. Св. Мартин Римски Ńς‚ü¶‘č‡ Марςčн
96. Св. Ефрем, архиепископ Сръбски Ń Ефрåмъ АрõйåïT¡кïъ 

Ńåрбскйč
97. Св. Киприан Картагенски Ńς‚ü¶‘č‡ Кvïрйанъ
98. Св. Амвросий Медиолански Ńς‚ü‘č Амвросйč
99. Св. Партений Лампсакийски Ńς‚ü¶‘č‡ Пар‹å‘нйč
100. Св. Арсений Ńς‚ü¶‘č‡ Арсå‘нйč
101. Св. Климент Охридски Ń Клv‘мåнςъ АрõйåïсP¡кïъ Оõрйδскč

102. Св. Методий, архиепископ Моравски Ń Мå‹w’δйč 
АрõйåïсP¡кïъ Мора‘vскйč

103. Св. Теодор Студит Ńς‚ü‘č‡  ‹åо‘δwръ
104. Св. Михаил Синадски Ńς‚ü¶‘č‡ М¶õаčлъ 
105. Даниил Стълпник Ń¡: Данčйлъ
106. Лука Стълпник Ń¡: Л¹ка’
107. Св. Кирил Ńς‚ü¶‘č Кvр¶ллъ
 
Светци-архиереи в медальони:
108. Св. Тарасий Ńς‚ü‘č‡  Тара’сйč
109. Св. Георги Ńς‚ü‘č‡  Гåw’рãйč
110. Св. Йоан Ńς‚ü‘č‡  I¡wан
111. Св. Киприан Ńς‚ü‘č‡  Кvïр¶ан
112. Св. Йосиф Ńς‚ü‘č‡  I¡wсč’ф
113. Св. Теофан Ńς‚ü‘č‡  ‹åофанъ
114. Св. Византии Ńς‚ü‘č Âvзанςйč
115. Св. Стефан Ńς‚ü‘č Ńςå’фан
116. Св. Арсений Ńς‚ü‘č Арсå’нйč
117. Св. Андрей Ńς‚ü‘č Анδрåй
118. Св. Павел Ńς‚ü‘č Па‘vлъ
119. Симеон Стълпник Ń¡: Ńvмåw’нъ
120. Св. Сава Сръбски Ń Ńавва Ńåрбскйč с надпис в книгата: 

Иδэжå бо åсςъ сокровčщå вашå ς¹ б¹δåςъ č сåрδöå вашå
121. Св. Силвестър Папа Римски Ńς‚ü¶‘č‡ Ńvлвå‘сςрйč Паïа Рčмскйč
122. Св. Петър Александрийски и св. Вавила Антиохийски 

Ńς‚ü¶‘č Пåςръ Ńς‚ü¶‘č‡ Âавvла
123. Св. Йоан Милостив Ń Iwа‘ннъ Милостивъ
124. Св. Дионисий Ареопагит Ń Дйонvсйč АрåwïаãčςJ¡с
125. Ктиторски портрет на баба Стефана Áаба Ńςåфана
126. Ктиторски портрет на дядо Яне Кςčςоръ δåδа Янå
127. Ктиторски надпис за изписването на параклиса

Програма в олтара:
128. Пр. Наум ПрP¡ркъ На¹’мъ с надпис в свитъка: — лčöа’ ãδP¡нť 

кςо ïосςоč‘ςъ
129. Св. Убрус, държан от ангел Ńς‚ü¶‘č‡ у¡бр¹’съ
130. Пр. Йоил ПрP¡ркъ I¡wč‘лъ с надпис в свитъка: ÃP¡δü § Сйw’на 

возовå‘ςъ
131. Св. Вавила Ńς‚ü‘č Âаvčлъ
132. Св. Мелетий Ńς‚ü‘č Мåлåςйč
133. Бог Саваот Á‚ãъ Ńава‘w‹ъ
134. Трите отрока в огнената пещ Трč‘ оˆςроöü¶
135. Старозаветна Троица
136. Пр. Елисей ПрP¡ркъ Елйсåč
137. Пр. Захарий ПрP¡ркъ Заõарйč
138. Неизвестен светец
139. Неизвестен светец
140. Св. Григорий Богослов
141. Св. Кирил Александрийски 
142. Архидякон Стефан
143. Дейсис със св. Никола МР ‹Y   IŃ ХŃ  Ńς‚ü¶‘č‡ Нйкола‘č
144. Неизвестен светец
145. Неизвестен светец
146. Св. Игнатий
147. Св. Иаков
148. Неизвестен светец
149. Благовещение
150. Богородица
151. Христос в гроба
152. Богородица Ширшая небес 
153. Св. Йоан Златоуст
154. Св. Василий Велики
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XII. СЛЯП КУПОЛ ДО ЮЖНАТА ВРАТА 
НА ОЛТАРА

1. Богородица с младенеца М‹ ‹1
2. Св. Йоан Рилски Ń Iwан РĄлскйč
3. Св. Мелетий Антиохийски Ń Мåлåςйč АрõйåïT¡ 

Анςйоõčскйč
4. Ктиторски надпис за изписване на слепия купол
5. Ев. Матей Еv Маς.
6. Ев. Йоан Еv Iwан
7. Ев. Марко Еv Мар.
8. Ев. Лука Еv Л¹ка
9. Христос Емануил IŃ ХŃ
10. Надпис около купола: Азъ бо § бãа čзъ¶δоõъ č 

ïрйδоõъ õå w сåбэ бо ïр¶δоõъ но ςоč мå ïосла...
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The Wall Paintings of the Rila Monastery 
Katholikon (Summary)

Introduction

It has been more than 150 years after the main Church of the Nativity of the Virgin has been built at the Rila Monastery, 
and there is still nor a monographic research, or its mural paintings have been published entirely. Unfortunately, 
this book would not be able to cover the entire artistic heritage related to the church either. The iconostasis and 
icon-painting production are not dealt with though some examples are being cited in some places. The schemes 
with the dispositions of the wall paintings are not drawn to scale and the inscriptions found in the church have not 
undergone any epigraphic study by experts. Such endeavours would require the joint efforts of a team of experts in 
different fields, who would analyse and present the monument to its full extent. For this reason this book should not 
be deemed to be a classical monographic study. It is rather a collection of ideas and hypotheses based on the extant 
sources and the facts, striving to reconstruct as much as possible the events of the building and the decoration of the 
main church as well as almost everything related to its mural paintings.  

Sources

No source gives the full picture of the construction and the painting of the church. So any information about the 
church ought to be sought out in the still unpublished materials of the monastery archives. The latter include the 
chronicle of the monastery between 1833 and 1887, the official correspondence, private letters and documents of 
the monks, marginal notes in many of the books and manuscripts. Further on, the correspondence of the ephors, the 
donors of the church, as well as of the icon-painters who have painted the murals and their archives should be added. 
Apart from the abovementioned sources, there are a number of other important documents: the inscriptions on the 
icons, on the mural paintings, in the monastery and in the church.
The nineteenth-century publications in the Ottoman and Russian periodicals as well as the records of travellers, who 
have visited the Rila Monastery at the time, also provide some information of the church. 

History
І. The Rila Monastery until the nineteenth century
1. The history of the monastery from its foundation to the fourteenth century 

The monastery has been founded either in the mid-tenth or eleventh century and next to nothing is known of its 
history until the fourteenth century. During these centuries, whatever may have been its destiny the monastery 
definitely was not a centre of the cult of St John of Rila and has lost its initial importance. The reason behind this 
situation is the fact that in the period between the mid-tenth and the late eleventh century the saint’s relics were 
translated to Sredets where a monastery was built in his honour, which can be considered as the official beginning 
of the cult, established within the Byzantine Empire. Sredets became a centre of this cult, where the earliest vita and 
hymnographic works of the saint were composed. The relics of St John of Rila stirred up political interests as shown 
by the three-year stay in Hungary following the fall of Sredets to King Béla III of Hungary (1172–1196) in 1183. 
The importance of the cult became greater, when Tsar Ioan Asen I of Bulgaria (1186–1196) conquered Sredets 
and moved the relics of St John of Rila to Turnovo. On the occasion, a feast day of the saint was established on 19 
October to venerate him within the State of Bulgaria. Thus, from a recluse of local Byzantine veneration, John of 
Rila became an all-Bulgarian saint. Logically, the capital Turnovo and the existing monastery, in their turn, became 
a centre of St John of Rila’s cult instead of the monastery in Sretets.
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It is clear that the development and existence of monasteries of St John in Rila, Sredets and Turnovo, is firmly 
connected to the move of the saint’s relics. That is why the early history of the saint of Rila is actually not the story 
of his life or that of the Rila Monastery, but the story of the translation of his relics. 

2. The monastery in the days of Khrelio

The monastery is supposed to have been moved on its present site in the fourteenth century by the then governor 
of these lands, protosebastos Stefan Hrelja (or Khrelio) Dragovol. In 1334/5 he erected a fortified tower dedicated 
to St John of Rila and the Mother of God Osianovitsa (She Who Overshadows). At the time Khrelio acknowledged 
allegiance to the Serbian King Stefan Dušan (1332–1355), rather than being an independent lord, as claimed in the 
earlier Bulgarian historiography. Two more key artefacts are related to Khrelio: the katholikon of the monastery, 
completed on 27 December 1342, according to a single record of the eighteenth century and extant fragments of his 
marble tombstone with an inscription, showing that he died most probably in December 1342.
The reason Khrelio renovated the monastery is that after the Battle of Velbuzhd (1330) the desolated monastery of 
St John has entered in the territories of the Serb state. At the time, the Serbian lord was well aware of the religious 
cult of the saint, but rather as a state cult related to the capital of the Bulgarian Kingdom. In order to show the 
obtained military edge over the Bulgarians in the field of religion as well, Khrelio revived the cult of St John of Rila 
in opposition to the cult and the monastery of the saint in Turnovo. Traditionally of the age, he strived in this way 
to ‘seize’ part of the protection and the glory of the saint, venerated by Bulgarian kings. With the renewal of the 
Monastery of Rila, the cult of St John split: now the saint was honoured both by the Bulgarians and the Serbians. The 
process of rebuilding of the monastery spanning the 1330s was a gradual one and ought to be regarded as an event, 
which was part of Serbian rather than of Bulgarian history.

3. The monastery in the wake of 1342

The information about the Rila monastery following Khrelio’s death is very insufficient. Until the end of the reign of 
Serbian King Stefan Dušan, the monastery was within his territory with the area being governed, in all probability, 
by local lord Despot Dejan.
In Bulgarian historiography the prevailing view is that after 1355 the lands of the monastery fell under Tsar Ioan 
Alexander of Bulgaria (1331–1371). Extant sources, however, are indicative that it was further related to Serbian 
culture and was, most probably, within the lands of the Dragaš family since the death of Stefan Dušan well until 
the late fourteenth century. The information contained in the charter of Tsar Ioan Shishman (1378) could not be 
completely ignored, which allows for an option that the monastery could fall within Bulgarian territories for a short 
period following the death of Tsar Ioan Alexander. Yet it is equally possible that the Rila monastery could be in 
lands, which were already Ottoman’s since the time when Constantine Dragaš became a vassal of Sultan Murad I in 
the wake of the Battle of Chernomen (1371). After Constantine was killed in the Battle of Rovine on 17 May 1395, 
his territories fell under Ottoman dominion forming a new sanjak, with Kustendil as a centre and comprising the 
Rila Monastery. The period of the revival of the monastery renewed by Khrelio was short and in the early fifteenth 
century it went into decline.

4. Renewal of Serbian influence at the monastery in the fifteenth century

The Rila Monastery was revived ca. the fifteenth mid-century and according to the sources it was once again related 
to Serbian culture. First of all, it is shown by the ‘renewal’ of a treaty with the Monastery of St Panteleimon in 
1466, which has come under Serbian rather than Russian jurisdiction at least a century earlier, unlike Bulgarian 
historiography argues. Yet another argument is the relationship of the Rila brethren with Mara (ca. 1418–1487), 
daughter of Serbian Despot Đurađ Branković. She donated to the monastery a wonderworking icon-reliquary, 
venerated until now, and thanks to her pleading with her husband, the Ottoman Sultan Murad II, the relics of St John 
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were transferred back from Turnovo to the Rila Monastery in 1469. Now with the relics in place, the Monastery of 
Rila was gradually becoming a major centre of Orthodox faith. 

5. The Monastery of Rila in the sixteenth and the seventeenth century

There is a lot of information of this period about literary activities at the Rila monastery, where commissions by 
Athonite monasteries have been executed to copy vitae and the hymnographic cycle of St John of Rila. The monastery 
is also known to have maintained relations with Romanian rulers. A firman of Suleiman the Magnificent of 1543 
specifically states that the Wallachian ruler Radu Paisie (1535–1545) should take care of the Rila monastery monks 
and observe if their rights are respected and he should do this as a vassal of the sultan, but also as a voevod of these 
lands. This firman seems to provide for the new status of the Wallachian voevods in their relations with the Ottoman 
Empire, and the Monastery of Rila has obviously been subordinate to them in one way or another. It explains the 
occurrence of the names of some of the Romanian rulers of the sixteenth and seventeenth century in the earliest 
extant bead-roll of Rila Monastery and the cult of St John of Rila spreading over Romanian lands at the time. 

6. The Changes at the Rila Monastery in the eighteenth century

The trend of complete denial of the ‘Ottoman yoke’ in earlier historiography, served as prerequisite for very unlikely 
descriptions of the life of the monastery during that period. No doubt, the upheavals within the Ottoman Empire 
had an impact on the monastery, but it was not in a ‘critical condition’ and the building campaign in the end-century 
proves this conclusively. That, along with the information of intensive spiritual and creative activity at the monastery, 
is indicative of a thriving centre of Orthodoxy. 

ІІ. The Rila Monastery in the nineteenth century
1. The Monastery’s popularity in relation to the development of the cult of St John of 
Rila 

In the nineteenth century, the monastery was regarded with admiration, which had been recorded in all the sources. 
And most deservedly too, as in the late eighteenth century its cultural development and influence among the Bulgarian 
population grew due mostly to the relics of St John of Rila and the belief in their wonderworking power. The spread 
of the cult was prompted also by the first prints of the Rila Monastery featuring a panoramic representation and the 
image of St John of Rila surrounded by scenes of his life. In fact, the cult of the saint was among the components in 
the process of the Bulgarian national revival.

2. The contribution of the taxidiot monks and pilgrimage to the Monastery’s heyday

The activity of the travelling monks (taxidiots) who visited communities to collect alms was officially recognized 
in the monastery in the early nineteenth century. Along with the establishment of about 50 metochia it increased the 
popularity of the monastery, maintaining the relations of the cloister with different parts of the Bulgarian lands. At 
the same time, it underlay the monastery’s affluence, as taxidiots would lead pilgrims on a regular basis, on whose 
alms the cloister relied. Consequently, a number of buildings were repaired and new churches were built and this 
construction and artistic activity culminated in the erecting and painting of a new main church in the 1830s to 1860s.
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3. Background of the construction of a new katholikon

On 13 January 1833, a fire at the monastery burnt all the woodwork and only Khrelio’s Tower and the old main 
church remained intact. The fire gave ground for a formal request with the Ottoman authorities for a refurbishment 
of the monastery buildings, which had nothing to do with applying for a permit to build a new katholikon that was 
submitted earlier. Because of the sluggish Turkish administration both decrees were received almost at the same 
time, which misled researchers that these were interrelated. In fact, Turkish authorities never granted a permit to 
build a new church. The firman was explicit that a request was received to the effect that the church needed repairing 
as it had collapsed with age.
At this point, the Rila friary obviously had financial resources for as early as by the end of 1834 the monastery was 
fully rebuilt and the foundation stone for a new katholikon was laid. But with both construction works at the same 
time, the monastery ran out of money and though attempts were maid to raise funds, a controversy arose among 
the brethren over how the money had been spent. They approached the Ecumenical Patriarchate of Constantinople 
on the issue with the monastery elders asking for trustees to be appointed to oversee the financial matters of the 
monastery. Eventually, in 1835 Vulko Todorović Chalukov and Dimitrika Mitsora were designated as ephors, under 
whose guardianship the construction of the new main church was completed.

Architecture
І. The history of the construction of the new main church
1. An overlooked paradox

Reforms within the Ottoman Empire and the protection of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople allowed 
for the possibility a new katholikon to be constructed at the Rila monastery. But even the Patriarchate could not 
secure a permit to construct a “new” bigger katholikon. No wonder then that the Sultan’s firman allowed only for 
the reconstruction of the “dilapidated old church within its existing size”. Paradoxically, the measurements of this 
“existing size” are 37.5 m long, 22.5 m wide and 18.75 m high and the new church is just a little bit bigger, which 
does not square with the information of the records as regards the purpose of the would-be church. There are two 
possible versions. The firman either referred to the real size of the old church or to dimensions larger than the real 
size of the church. The latter option becomes feasible through the bribes offered to the local administration, as seen 
in the monastery records. Still, the former version seems to be much more likely, because the problem lies in the 
obsolete functionality of the old church rather than in its size, for the nave and the esonarthex and exonarthex have 
been divided by walls thus hampering officiating at services, when a larger number of beholders have gathered in 
the church.

2. History of the Construction

In the early 1834, the old Khrelio’s church was demolished. According to the sources, the first stone has been laid at 
the site of the new katholikon on 1st May in the same year. Until end-year it was built up to the church gates and next 
year, building height to the cornice was reached. In 1836, the walls of the church were completed and the foundations 
of the domes were laid. These had been erected over the next year, and the building was officially completed on 26 
October 1837. The finishing works were related to covering the cupolas with lead and laying the floor with marble. 
According to the records, the construction cost amounted to a total of half a million groschen. 
The katholikon is a cruciform basilica with three naves and two side conches – choirs. In the middle on both sides 
of the nave, there are two square chapels with vaulted domes and the church is enclosed with an open gallery to the 
west. Three domes are situated on the long axis. The interior is designed as a single space separated by two rows of 
five marble columns dividing the central nave from the side aisles 
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ІІ. Master Builder Pavel

Pavel, the master builder of the new katholikon came from the village of Krimini, located to the south of the northern 
Greek city of Kastoria.  Matei, Nikola and Dimo Ioannov from the same village were his assistants. 
Very little is known about Master Pavel’s life. There is no extant source or a monument, relating him directly to Mt 
Athos, though researchers assume that he has been working there. After his commission at the Rila Monastery, he 
settled in Bitola (Macedonia) declaring this town as his permanent place of residence. He was probably the master 
builder of the local Church of Saint Demetrius (1830).
Until now, Miloš Obrenović, Prince of Serbia was not known to be among the ktetors who benefited the building 
of the new katholikon. He sent his representative Taso (Athanas) Georgiović, a merchant from Belgrade to the 
monastery. The latter supplied the construction with materials from the Austro-Hungarian Empire such as, for 
example, the windows and the iron pillars supporting the church inside.

ІІІ. The Architecture of the Church as Seen by Researchers

As for the architectural type and origin of the Rila monastery church, it is assumed to display some Athonite 
influences, but its architectural design is Master Pavel’s ingenious approach with no apparent model or parallel 
among the Balkan monuments. In 1987, N. Mushanov drew an architectural parallel between the main church at the 
Rila Monastery and the Katholikon of the Presentation of Christ in the Temple at the Monastery of St Paul (1839–
1845) on Mount Athos. Despite the similarities between the two buildings, what we have here is a parallel, rather 
than a model, as the Athonite katholikon was built later than that in Rila. 

ІV. The Provenance of the Architectural Planning of the Church

The origin of the architectural design should be sought within the monastery itself. The description provided by 
Neophyte of Rila makes it clear that Khrelio’s Church was the prototype of the current katholikon, as the two 
churches are similar when it comes to their basic parts. They are with three conches, two chapels on both sides and 
an open gallery adjacent to the west. There are variations, which only come to stress that there has been continuity 
between them. Taking the existing Khrelio’s Church as an architectural model, the monks aimed at erecting a church 
that would be updated to their time and meeting the new functional needs. 
Records flatly state that Master Pavel was given a plan that he followed, which provides evidence of the leading role 
of the brethren in constructing the new katholikon, underestimated on a regular basis for the time being. 

Wall Painting
І. Sources and Historiography

All the historical data of the period of the church’s construction and painting (1834–1847) has to be considered 
as a source of information for the frescoes including the correspondence of the monastery, its chronicle and the 
private letters of the monks as well as the marginal notes in a number of manuscripts and books. Here also general 
information provided by travellers and eminent historians, who visited the monastery in that period, is included as 
well as the later publications by monks. 
Ever since Czech historian Konstantin Jireček, the Rila Monastery katholikon has been deemed to be a monument 
with a historical significance, and the publications dealing with its murals have to be finally added to the field of 
historiography. As a rule, almost all the authors writing about the Rila Monastery would comment its main church 
and consequently, we have immense bibliography on it. 
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ІІ. General Description of the Katholikon in the Context of the Days of Executing the 
Fresco Programme

The church of Rila reflects two of the most important changes in Orthodox Christianity in the nineteenth century: the 
involving of the monks in the social problems of the age and the pronounced religious affinity of the laity. For this 
reason the church gives a complex knowledge of the age as a whole, rather than of the monastic community alone 
or of the tastes of the lay patrons. 
The katholikon had to meet increasing demand for performing rituals to satisfy the multiplied number of beholders. 
For this purpose, side chapels and an open gallery were included in the plan. There, additional rituals were performed 
such as memorial and funeral services, litanies with outdoor processions, etc., which eased the officiating at services 
bringing all the major monastery rituals in the same place, where all the friars and the congregation flocked in on 
festal days.

ІІІ. Icon-Painters. Donors. Monks. 
1. Icon-painters Participated in the Decoration of the Church

Earlier publications wrongly assumed that icon-painters Dimitar Molerov and his son Simeon from Bansko painted 
some of the murals in the main church. In fact the entire church was painted by icon-painters of the Samokov School 
with the names John the Icon-painter, Kosta Valiov, the Christovs brothers Dimitar Zograf and Zahari Zograf as well 
as Dimitar’s son Zafir occurring in different records. 

2. Donors

The painting of the main church was done with the funds raised first of all in such important hubs as Koprivshtitsa, 
Samokov and Veles, where the wealthiest metochia were. The ktetors from these places were socially committed to 
be donors of churches and trustees of schools not necessarily in their hometowns. These were mostly merchants and 
craftsmen, acting in their own right for the benefit of their families or of themselves. Their belonging to particular 
professional guilds has not been clearly indicated. Some of the donors were relatives of the monks and others were 
epitropoi. 
The names of the ktetors have been recorded in a beadroll painted in the prothesis or are known from the donors’ 
inscriptions the church abounds in. Some of them are represented in those parts of the church, which they have 
donated money to. The longest is the list of donors from Koprivshtitsa topped by Vulko Todorović. Dimitrika 
Mitsora, Arsenie Hajji Tsenović from Veles; Elisaveta Hadji Kostova from Samokov and Grandfather Yane and 
Grandmother Stefana from the village of Badino, the region of Dupnitsa also made large donations. The altar area 
was painted with the funds donated by the monks of the Rila Monastery, Hegumen Joseph and epitropoi Pamphilie 
and Seraphim.

3. Monks, Who Supervised the Painting of the Church

For the time being no text or visual source is known to give explicitly the names of the monks in charge of the painting 
of the church. The records of that period, however, allow asserting that the hegumen Joseph, Father Seraphim, who 
has been almost permanent epitrope of the monastery in the 1830s and the 1840s, and Father Pamphilie played the 
most important role. Notable was the contribution of Hieromonks Samuel and Charalampie, as well as of all the 
monks at the monastery whose names were inscribed in the beadroll painted in the prothesis in 1847. 
The name of Neophyte of Rila is not on the list, which is a notable fact that calls into question the opinion of his 
leading role in painting the church, attributed to him in the historiography. 
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3.1. Hieromonk Joseph

Archimandrite Joseph from Batak (1778–16 October 1860) is believed to be the initiator of the refurbishing of the 
monastery in the period following 1833 with good reason. He is buried in the south part of the open gallery, as was 
the common practice in the medieval period, while the tombs of the rest of the monks are outside the church. He 
appears in a leading position among the group of the Rila monks mentioned in the beadroll from the altar of the 
church.

3.2. Neophyte of Rila

Neophyte of Rila (1793–4 January 1881) is unquestionably the most popular monk of the Rila monastery in the 
nineteenth century, and his wide-ranging activities show him as an eminent philologist, musicologist and pedagogue. 
No wonder then, that presently it is assumed that Father Neophyte of Rila has been closely related both to the 
building of a new katholikon and the selection of icon-painters and the refurbishing of the monastery as a whole 
following the fire of 1833. Such a conclusion should be corrected for sources show that Neophyte took part in these 
activities only occasionally, but then he did so only in his capacity of the secretary of the convent (1840–1842). 
Besides, he was not at the monastery during the construction of the church. He was there during its painting, teaching 
at the monastery school and building monastic cells in the Hermitage of St Luke. So we can’t assume that Neophyte 
of Rila has contributed to the selection, control over and work of the icon-painters. 

3.3. Epitrope Theodosie and Theodosie Jico

The name of prohegumen Theodosie occurs in several records as a witness. He is also mentioned as a hieromonk on 
one of the beadrolls in the prothesis of the Rila church. Actually, in the historiography it was not clear enough who 
is this monk, elder and confessor, who has taken part in the events of the construction and decoration of the new 
katholikon of Rila. In the period between the late eighteenth and the early nineteenth century there were two monks 
named Theodosie at the monastery, who got mixed up with each other all the time. The autobiography and homilies 
of Hajji Agapie, however, make it clear that these have been two different persons. Theodosie Jico was the elder. He 
was hegumen in the late eighteenth century and a chanter. He was Hierotheus’s spiritual father and died either in late 
1808 or in early 1809.
Younger Theodosiе was a prohegumen too, but also a monastery epitrope for 26 years. He was a Father Dikaios, i.e. 
he was the confessor of laymen and monks before their death and was well versed in architecture. He was in charge 
of the builders of the monastery wings in 1816–1819 and ktetor of the wall paintings of the Chapel of St John the 
Theologian (1824). Therefore, between the two Theodosies this one is the person who has to be thanked for the 
rebuilding and refurbishing of the monastery in the nineteenth century.

3.4. Skeuophylax Joseph 

The personality and deeds of this Rila monk remain, completely undeservedly, in the shadow of his namesake, who 
later also has been a monk at the Rila Monastery, Hegumen Joseph from Batak, who got mixed up with him for the 
same reasons as the two monks named Theodosie. A number of extant records provide evidence of his identity. The 
names of both Josephs occur at the same time in these records, where this Joseph is mentioned in his capacity of a 
skeuophylax, while the other Joseph has never been appointed as such. The skeuophilax Joseph played a leading role 
at the monastery until 1833 and then was just an elder in the administration of the monastery, but nevertheless he 
contributed to the construction and painting of the new church. He was born in Dupnitsa and died in January 1848. 
Joseph took part in the building of the wings of the monastery in 1816–1819. He was a patron of the Church of the 
Dormition of St John of Rila in 1820 and hegumen in 1822, 1824, 1828, being mixed up with Joseph from Batak in 
these instances. 
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3.5. Hieromonk Seraphim

Hieromonk Seraphim, born in Kalofer, was almost permanent epitrope of the monastery. He was a close confidant 
of Hegumen Joseph from Batak, with whom they run the construction and decoration of the church. His notebook 
of those days has survived to become a source of information about the costs related to the church. Seraphim died 
on 2 December 1866 and was buried to the left of the church. His name is inscribed in the beadroll of the katholikon 
next to that of Hegumen Joseph. 

3.6. Hieromonk Samuel

Samuel was among the leading monks at the Rila Monastery, whose name has been as though intentionally omitted 
even by his brothers, when it came to events different than the rebuilding of the monastery. He came from Gabrovo 
and was a prohegumen and a bishop, which suggests the reason for his authority, for he was the highest-ranking 
monk at the monastery. Samuel, however, led a group of monks, who conflicted with Hegumen Joseph over power 
in the 1830s and though his role in the activities related to the new church should not be questioned, he had been 
isolated as much as possible. He seems to have been the hegumen’s permanent opponent. 

4. List of the Monastery Administration in 1832–1847

The list is based only on information provided by text sources. 

 1832: Hegumen Agapie, epitrope Theodosie, Joseph Skeuophylax;
 1833: Hegumen Joseph, internal epitrope Samuel, external epitropoi Seraphim and Meletie;
 1834: Hegumen Joseph, epitropoi Pachomie and Seraphim;
 December 1834 – 9 December 1835: Hegumen Joseph, epitropoi Gerasim, Charalampie and Seraphim; 
 9 December 1835 – 20 December 1836: Hegumen Pachomie, epitropoi Procopie, Pachomie;
 20 December 1836 – 6 December 1837: Hegumen Joseph, epitropoi Samuel and Seraphim;
 6 December 1837 – 8 October 1839: Hegumen Joseph, epitropoi Samuel and Seraphim.
 8 October 1839 – 10 March 1842: Hegumen Pamphilie, epitropoi Samuel, Nicanor and Sophronie;
 As of 10 March 1842: Hegumen Joseph, epitropoi Seraphim and Pamphilie; 
 By 1 December 1844: Hegumen Joseph, epitropoi Seraphim and Pamphilie; 
 1845: Hegumen Joseph, epitropoi Seraphim and Pamphilie;
 1846: Hegumen Joseph, epitropoi Seraphim and Pamphilie;
 1847: Hegumen Joseph.

ІV. The Selection of Icon-painters
1. A Journey of Neophyte of Rila

There was an event in Neophyte’s life, suggesting his indirect participation in the pre-selection of icon-painters: his 
journey to Mt Athos in May– July 1837. He was most probably sent to hire Athonite icon-painters for the decoration 
of the katholikon. In his words, however, those were not well versed for the job at that time and upon his return to 
the monastery, he was sent on 17 August 1837 to commission icon-painters Dimitar Christov and Kosta Valiov, who 
would later paint the new katholikon. 
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2. Dimitar Molerov and Why Icon-painters of the Samokov School Were Invited

Researches, who have introduced the statement that it was icon-painters of the Samokov School alone, who painted 
the main church, believe that the selection depended mostly on the lay patrons, and that is the reason why Dimitar 
Molerov from Bansko has not been invited as he was favoured only by Father Joseph from Batak. This assumption is 
fraught with misconceptions, the biggest of which is the general belief that Father Joseph was coming from Bansko 
and favoured his fellow-townsman.
In fact Dimitar Molerov has never been disregarded –– he was even commissioned to be the first to decorate the 
church painting the icons on the iconostasis as early as 1836–1837 –– and the mistake stems from the fact that 
contemporary researchers keep icon-painting and wall painting apart, while terminologically no such differentiation 
has been made between both activities in the days of the painting of the katholikon of Rila and both were called 
“church imagery”. 
Besides, Dimitar Molerov was not known to be an icon-painter who followed the Athonite art and the friary was after 
painters following the Athonite manner and the painters of the Samokov School were the best choice because they 
were believed to have preserved ‘Athonite art’ in ‘our lands’.

3. The Role of Lay Patrons in the Selection of Icon-painters

The extant records show that the lay patrons of the murals have not influenced the decision of the brethren on the 
selection of icon-painters. Neither did even Vulko Todorović Chalukov and Dimitrika Mitsora, who have been long 
therm and quite influential monastery epitropoi. The latter had the “external monastery affairs” in the palm of their 
hand. Besides, Vulko died on 22 July 1841 and had not the faintest chance to be part of the control over the painting 
of the church. 
On the other hand, it ought to be noted that the epitropoi could hardly evince disapproval of the pre-selection of icon-
painters made by the elders, as their families had close family ties with the icon-painters from Samokov. 

4. The Crucial Role of the Monks’ Confraternity

Due to misinterpretation of the sources, some of the patrons are believed to have supervised the painting of those 
parts of the murals they have donated money to. But almost all their personal arrangements with the icon-painters or 
the brethren were either changed or cancelled. In fact, it was the monks, who had the last word in the affairs related 
to assigning the work on the church. 

5. Icon-painter Michael from Samarina

Icon-painter Michael was recommended to the monastery by the master builder of the new katholikon, Pavel. On 
6 April 1842, he arrived and was given a trial job to paint the scene of the Dormition of St John of Rila over the 
entrance to the saint’s chapel. Obviously, he was not approved and left the monastery a month later.
His short presence, however, helps see that it was Hegumen Joseph, who had the last word in the selection of icon-
painters, as Pavel’s reference letter was sent to him. After leaving the monastery, Michael exchanged several letters 
with the hegumen, which were unknown until recently.

V. Attribution and Stages of Painting of the Church

The donors’ inscriptions in the church allow for following the stages of painting of its parts. They also give grounds 
to draw some conclusions about the attribution, which to an extent change the views, both of the time and the areas 
painted by the icon-painters. 
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In view of everything known for the time being, most bewildering is, undoubtedly, the inscription on the inner side 
of the central entrance, which has not been published until now. It states clearly that the church has been painted in 
1844 referring to its interior but not the open gallery, which has been painted in 1846–1847.

1. Dating and Attribution of the Frescoes in the Chapel of St John of Rila

The painting of the church began in the spring of 1840 from this chapel, which was completed on 20 September 
the same year. The ongoing arguments over the attribution of these frescoes to different icon-painters were settled 
with the restoration of the chapel in the summer of 2010, when an inscription was discovered under the windows 
of the tambour of the dome. It shows that the chapel has been painted by Dimitar Christov and Kosta Valiov from 
Samokov. The inscription naturally omits the name of Dimitar’s son, Zafir, who at the time was 17, but being an 
apprentice definitely lent a hand to his father.

2. Dating and Attribution of the Wall Paintings in the Chapel of St Nicholas 

The uncertain attribution of the frescoes at the Chapel of St Nicholas is due to a wrong interpretation of the sources 
and to the subjective perception, which the stylistic analysis introduces as a research method in principle. Owing to 
the records, Dimitar Molerov of Bansko was supposed to have been working there but as a result of analyses of the 
style and artistic features of the frescoes Kosta Valiov was assumed to be the sole painter of the chapel. A letter sent 
by Hegumen Pamphilie to Father Joseph from Bansko on 10 May 1841 makes it clear that Dimitar Christov and his 
son Zafir have been commissioned to paint the chapel. The characteristics of the style do not belie this source, so we 
have to assume that they painted the murals until more particular information is provided. They commenced their 
work in late May 1841 and completed the painting on 4 October the same year.

3. Dating and Attribution of the Frescoes in the Altar

On 10 May 1841 a contract was signed by the elders of the monastery and John the Icon-painter and Kosta Valiov on 
painting the altar area. This contract evidences that the decoration of the interior of the church traditionally started 
from there. The frescoes were completed in half a year, on 26 September 1842 with Kosta Valiov working on the 
lower parts of the altar and John the Icon-painter painted the upper part along with the apse. The costs totalled 7,500 
groschen. 
After the altar completion, Kosta and John ceased their work for the monastery. Michael, the icon-painter from 
Samarina was quickly rejected and Dimitar Christov and his son Zafir, joined at a later stage by Zahari Zograf were 
commissioned for the more sizable and important work in the nave. 

4. The Work of the Christovs, Dimitar and Zahari in 1842

The work division of the brothers is easily identified on the ground of the stylistic characteristics of the wall paintings, 
while extant donors’ inscription and sources referring to the two painters provide information about the stages of 
painting of the interior of the church. 
In 1842, Dimitar Christov painted the north choir and the westernmost big cupola with its adjacent arches. The date 
in the donor’s inscription in this dome is 28 May 1843, but a letter makes it clear that Dimitar has painted the dome 
in 1842 and on this day in 1843, he has arrived in the monastery to check the quality and condition of his last-year 
work and has only added the donor’s inscription.
Zahari was at the monastery no later than 14 June 1842 and over the year he painted the south choir of the church.
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5. The Icon-painters’ Work in 1843
 
Until 30 June 1843 Dimitar Christov completed the frescoes of the southwest blind dome in the open gallery and the 
southern part of the facade, where a replica of the wonderworking icon of Rila was represented. The work in this 
blind dome was connected to the local ritual of bringing out the wonderworking icon-reliquary on Epiphany or the 
Blessing of the Water: its performing necessitated exactly the painting of this dome, rising over the phiale. 
Dimitar’s switching from his work in the nave to the parts related to this ritual suggests that Zahari took an active 
part in the endeavour. At the time he most probably painted the north wall in-between the choir and the Chapel of St 
Nicholas, where with regard to the ritual and the icon, the composition of the Virgin Zoodochos Pege was represented 
on the wall. This composition in fact is the only one covering this local ritual in the wall paintings of the church. 
According to the sources, after 30 June the icon-painters’ work was seriously impeded and they were permitted to 
leave the monastery.

6. Completion of the Wall Paintings in the Nave in 1844

Zahari Zograf gives details of his work in the well-known inscription of 1844, where it is said that he has painted 
the big central cupola, the four side domes and the right part of the Choir. To these, the semi-calottes over the two 
chapels as well as the transverse liturgically oriented vaults, featuring scenes from The Public Ministry and Passion 
of Christ, which come as a natural extension of the central cupola, have to be added. At the time he painted also 
the image of St John of Rila in the area of the south wall beneath the blind dome, where he made the inscription in 
question. 
In the meanwhile, his brother Dimitar completed the painting on the west wall and the adjacent walls to the north 
and south up to the small west domes, as well as the images of the standing saints next to the west windows of the 
north and south walls, entering in a way into the areas painted by Zahari. Then Dimitar took to painting Christ the 
Pantocrator in the easternmost dome along with the pendentives and completed the west facade of the gallery. 
Both icon-painters worked six long months that year, which explains the large areas they painted almost finishing 
the decoration of the church.

7. Completion of Zahari Zograf’s Work in the Church

Zahari arrived in the monastery about 28 June 1845 and completed his work painting the wall beneath the east blind 
dome and the two blind domes over the southern part of the nave, the inscriptions in which are also dated from that 
year. He finished the murals in September and left the monastery for good, receiving his payments for the job over 
the following three years.
In 1846 he was commissioned to decorate the town hall of ayan (Ottoman official) Mehmed Husref Pasha in Samokov, 
which has not survived, and in the period 1847–1849 he painted the Trojan Monastery and  the Preobrazhenski 
Monastery near Turnovo. Consequently, all the inscriptions in the Rila church dated from 1847 and 1848 in the areas 
painted by Zahari Zograf have been in fact re-inscribed later and have nothing to do with him.

8. Finishing Works by Dimitar Christov at the Monastery

Dimitar Christov completed other commissions at the monastery in 1845. He painted then the narthex of the Chapel 
of Archangels and the Chapel of St Sava and Simeon of Serbia, both situated in the wings housing the habitation of 
the monks.
In 1846–1847 Dimitar resumed his work in the main church painting the north and south parts of the open gallery. In 
early 1846 he continued his work of the previous year on the frescoes at the Chapel of St Sava and Simeon of Serbia, 
after which in a donor’s inscription he wrote that the murals were finished on 10 May 1846. Then he moved to the 
main church to decorate the entire north wall of the gallery with the adjacent blind domes. The same year he started 
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painting part of the south side of the gallery and finished the first three blind domes. The next year, the icon-painter 
from Samokov painted further the facade wall of the Chapel of St John of Rila and the wall of the southern part of 
the gallery, finishing with the decoration of the blind dome, resting over the south entrance to the altar. That was the 
final stage of the entire painting of the katholikon. 

9. Zafir’s (Stanislav Dospevsky) Contribution

Dimitar, of course, did not do the amazing amount of work in the commissioned areas of the church all alone. In his 
entire work on the katholikon, his elder son Zafir (Stanislav Dospevsky) (3 December 1823 – 23 December 1877) 
acted as an apprentice to him, becoming at a certain point a full-fledged icon-painter. Zafir started working at the 
monastery at the age of 17 and was 24 when the job was done. For this reason the anonymity of Zafir as his ‘father’s 
assistant’ should not be kept further as it can be concluded that in the years following 1842 he was a full-fledged 
icon-painter who teamed with his father to paint the frescoes of the Rila Monastery. 

10. Later Interventions in the Wall Paintings of the Church

The original painting of the church was completed in 1847. Still, the ktetorship there continued over the following 
years and in a later period even a re-painting of some parts of the gallery had to be done. The latter happened in the 
period 1883–1885 and was completed by Nikola Obrazopisov, an icon-painter from Samokov, son of John the Icon-
painter. At the same time Nikola painted the north and south doors of the main iconostasis with the emblems, the 
north doors of the Chapels of St John of Rila and of St Nicholas, which at the time had only curtains, as well as the 
ark with the relics of St John of Rila and the scrinium for Tsar Ivan Shishman’s charter. 

11. Donors’ Portraits

Zahari Zograf’s authorship of the portraits of Todor Dogan and his wife Theodora in the south choir (1844) and the 
portrait of Metropolitan Jeremiah on the northeast column supporting the central dome (1844) has been established 
with certainty. The attribution of the rest of portraits is still questioned in literature. Though most of these are 
attributed to Kosta Valiov, they in fact were painted by Dimitar Christov: those of Vulko Todorović and his wife 
Rada in the Chapel of St John of Rila (1840–1841), of Grandfather Yane and Grandmother Stefana in the Chapel of 
St Nicholas (1841), of Lulcho Stefliak and his wife Gena in the window-recess of the first window from the west on 
the south wall (1844) and of Petko Dogan and his wife Rada in the north choir (1844). Dimitar’s son, Zafir painted 
the image of Lazar Arseniević in the window-recess beneath the northeast blind dome in the nave (1847). 

12. Conclusion

The stages of painting and the attribution of the frescoes are eloquent of the fact that the concept of the wall painting 
programme has been created in advance. Following the decorating of the chapels and the altar, which had their 
own programmes, the work continued in different areas of the nave with the depiction of subjects being known 
beforehand. This afforded the Christovs (Dimitar and Zahari) to work piecemeal without following the east-west 
axis. The timeline of the painting shows that they have worked far from each other almost all the time rather than 
getting in each other’s way. The ultimate result is impressive, proving that the distribution of the areas, where each 
of them worked, has been given a good deal of thought. 
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VІ. Iconographic Programme
1. Architectural, Functional and Artistic Preconditions for Compiling the Iconographic 
Programme 

The nave and the narthexes in the Rila church are connected into a single interior space, undivided by walls. Sources 
of the age prove that this has been a deliberate decision owing to the new functional requirements for the services 
held at the church, which had to be available for an increased number of beholders. Given the nature of Orthodox 
liturgy, where some of the divine services could be moved to different parts of the church depending on the feasts, 
the option to merge the naos with the pronaos was much more functional allowing for free movement of the priests 
around the church and for visual access of the congregation to all the services.
However, a serious problem arose when joining together these two functionally different parts within the interior, 
as in a single space traditional rituals had to be performed that initially required a clear-cut idea where the nave and 
the narthexes were. Now it is known thanks to Neophyte of Rila that the areas within the integrated nave of the Rila 
church were called their Athonite liturgical names: Choir, Midnight Office, Compline, corresponding to the nave, the 
exterior and interior narthexes of the old Khrelio’s church. These areas were in fact located beneath the three cupolas 
on the long axis of the new church. In this way the nave was divided into individual parts in terms of its liturgical 
functions, though these had not been differentiated in architectural terms.

2. Principle of Composing the Iconographic Programme

The selection of particular cycles and scenes in the Rila church is related to the idea the painting to help differentiate 
the liturgical spaces in the interior, visualising the location of the nave and the narthex within the united space of the 
katholikon. The fresco programme of the nave had to be traditional in terms of its subjects so that to meet the goal. 
Thus, the cycles of the Infancy of Christ, The Public Ministry and The Passions of Christ are depicted in the Choir 
and in the Midnight Office to accentuate the services held there, and the Compline features the Cycle of the Post-
Resurrection Events along with the Parables of Christ and The Akathistos Hymn, typical of the areas of the narthexes, 
were rendered in the Choir. At the same time, the size of the church inevitably necessitated a more extensive fresco 
programme, which had also to be varied enough so that to meet all the requirements of its compilers. This striving 
has been implemented in the programme of the open gallery of the church. 

VІІ. Wall Painting Programme of the Nave
1. Altar (Scheme І)

The wall painting thematic programme of the altar has been devised as an independent part in the context of the 
whole decoration of the church. It was visually singled out through the iconostasis and thematically, through the 
choice of scenes. Its main goal was to represent the rituals performed therein and its major subject developed in the 
painted area was related to the Redemption Sacrifice of Christ. It has been rendered through a balanced arrangement 
of New Testament and Old Testament scenes. Their placement from left to right is indicative of their liturgical 
function, while their vertical disposition relates them hierarchically.
The altar’s programme is utterly common, as one would expect at a monastic centre preserving the Orthodox 
tradition. Neither “artistic twists”, nor thematic innovations occur here. The composition of the Officiating Church 
Fathers is the only exception, where the saints are represented almost frontally as though not illustrating the act of 
adoration, but rather their heads are turned eastwards with unrolled scrolls in their hands. This frontal turn of the 
holy fathers towards the altar table is not, however, due to the theological and ritual changes in the Orthodoxy after 
the eighteenth century, as is the case with Serbia, but to the vague instructions in the Hermeneia (Painter’s Manual 
by Dionysius of Fourna), illustrated by Kosta Valiov in the altar of the Rila church.
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2. Concept of the Fresco Programme in the Domes 

Three cupolas, oriented liturgically along the central nave, denote the vaulted area of the nave. In connection with 
the celestial symbolism, the subjects rendered therein feature the major Christian doctrines. The following images 
are placed on east-west axis: Christ the Pantocrator as part of the Doctrine of the Incarnation; Trinity of the New 
Testament representing the Doctrine of the Trinity and Virgin Hodegetria as part of the theme of her intercession and 
protection before God. These images thematically relate the cupolas’ programmes to the respective liturgical spaces 
in the nave, differentiating them semantically. Due to this function of the domes in the Rila church, their programmes 
should be considered in the context of each of the liturgical spaces with the easternmost dome being the leading one 
in the entire area of the nave which is determined by the hierarchy of the subjects chosen for decoration. 

3. Fresco Programme of the Choir (Schemes ІІ–ІІІ) 

The Choir is the first liturgical space in the nave, preceding immediately the iconostasis. It encloses the two side 
conches – north and south choirs, the easternmost dome, as well as the transverse vault connecting the southeast 
and the northeast domes of the church along with the walls beneath. The main subject, developed in the area is 
related to Christ’s incarnation. It is visualized through several cycles, scenes and individual images, referring to the 
Incarnation either directly or through its liturgical meaning. 

3.1. The Theme of the Incarnation 

The dome features the Pantocrator and beneath is the Divine Liturgy and twelve Old Testament forefathers and 
prophets. The four Evangelists are represented in the pendentives. Medallions with martyrs are painted at the bottom 
of the arches.
This version of a cupola programme is quite traditional with the strongly pronounced subject of the Incarnation 
being a specific tincture of the Rila church. It occurs in the south choir as well in eight scenes of the Infancy of Christ, 
set in the transverse vault of the choir.
The dedication of the Rila church to the Most Holy Mother of God (the Nativity of the Virgin) has found its natural 
result in the inclusion of the episodes of the Virgin’s vita in the fresco programme. This cycle is set across the lower 
parts of the south and the north choirs, which is not an unusual location and is due, mostly, to its direct relation to the 
Infancy of Christ and the theme of the Incarnation, as the life of the Virgin is traditionally an introduction to Christ’s 
story. The cycle includes the scenes The Protecting Veil of the Holy Mother of God and The Ascension of the Virgin. 
The former is a rare iconographic version of the Holy Virgin with blessing Christ on her lap and has been included 
for the sake of the donors of the north choir, Petko Dogan and his wife Rada.
The Ascension of the Virgin is signified as The Presentation of the Virgin and the scene includes all the events 
surrounding the death, the ascension and the finding of the holy belt of the Virgin. This iconography is related to the 
very popular Athonite print The Holy Belt of the Virgin (1817) by Nicholas of Chios.

3.2. The Public Ministry and Passion of Christ Cycle 

The cycle illustrating the public ministry of Jesus, covers the whole north choir, the easternmost transverse vault 
connecting the north and the south aisles, and the walls beneath the two blind domes. The Hermeneia by Dionysius 
of Fourna underlies the choice of the scenes of this cycle. The church features half of a total of around 60 stories of 
Christ’s public ministry described in the painter’s manual. 
The fresco programme of the Choir ends in the lowest register with figures of warrior saints, the traditional choice 
of saints in monastery churches. 
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4. Wall Painting Programme of the Midnight Office (Schemes ІV–V)

The liturgical area of the Midnight Office spreads over the central dome with the semi-calottes over the two side 
chapels and the transverse vault, connecting the northwest with the southwest domes along with the walls beneath 
them. The major subject of the wall paintings developed in this area is that of the Sacrifice of Christ, represented 
through the programme of the dome: an extensive cycle of The Passion of Christ and some of the acts of Jesus, as 
well as an abbreviated vita cycle of St John the Baptist. 

4.1. The Theme of the Redemption Sacrifice of Christ and The Passion Cycle

The New Testament Trinity is depicted in the central dome. Beneath are The Nine Choirs of Angels and the twelve 
apostles. The evangelists with their respective symbols are in the pendentives. 
The New Testament Trinity is represented in the iconographic version of the Synthronon, illustrating Psalm 109:1. Its 
combining with The Nine Choirs of Angels according to Corpus Areopagiticum by Pseudo-Dionysius is associated 
with the Vision of Isaiah (6:1–7) and Ezekiel (1:4–28, 10:1–22), which are reflected in the liturgical prayers. Apart 
from the theophany and the doctrinal theology, this version is associated also with eschatology, relating further to 
the midnight service, held in the middle of the Rila church under this dome. Besides, liturgical symbolism relates 
The Holy Trinity also with The Passion Cycle, painted in this liturgical space, referring to the theme of the Sacrifice 
of Christ, because the latter, as it is said in Ps.73:13, is performed in the centre of the earth, which is symbolically 
connected to  the centre of the church respectively.
The scenes of The Passion Cycle in the Rila church are arranged and composed in accordance with the Hermeneia 
by Dionysius of Fourna, where 24 episodes are given between Judas Agrees to Betray Jesus and The Myrrh-bearers 
at the Empty Tomb, all of them being represented in the Rila church. 

4.2. The Eschatological Theme in the Central Part of the Church 

Apart from The Passion of Christ, six scenes of The Ministry and Miracles of Jesus Christ have been painted in this 
middle part of the church, directly accentuating the eschatological significance of the midnight service. Further, a 
short vita cycle of St John the Baptist is added, which is also related to Christ’s sacrifice and eschatology. It is set on 
the north wall beneath the bust representation of the prophet in the northwest blind dome.

5. Fresco Programme of the Compline (Scheme VІ)

The Compline spreads over the westernmost part of the nave with the adjoining parts of the south and north walls 
as well as the entire west wall. The third dome, which is immediately to the entrance to the nave, signifies its centre. 
The dome and the adjoining arches hold The Akathistos Hymn to the Virgin. Beneath, on the south, west and north 
walls a relatively large group of the Parables of Christ is accommodated, interrupted in its upper part by a frieze of 
scenes, representing the post-resurrection appearances of Jesus. In the lowest part are the images of the Hermits with 
the saints of the Serbian royal court standing out. Such grouping of the themes is typical of the monuments of the 
eighteenth and nineteenth century, suggesting that the Compline should be regarded as an esonarthex.

5.1. The Akathistos Hymn to the Virgin 

The Akathistos Hymn is a favoured subject by monastic circles as it contains a number of meanings. It is associated 
with the Virgin’s intercession and protection of faith. The outstanding merit of the Akathistos lies in presenting the 
sacrament of the Incarnation of God, simultaneously stressing on the Virgin’s virtues. In this sense, the Akathistos 
in the Rila church has to be sought in connection with bringing to the fore the significance of the Virgin as a patron 
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saint. Placing of the cycle in this part of the katholikon is related to the compline service, which is held in the narthex. 
The iconographic model for the scenes of the cycle is a very popular print by Stephanos and Neophytos Skourteos of 
1819 in Venice. The only difference between these is that instead of Virgin Mary the Unfading Bloom in the centre of 
the print, the Virgin of the Sign is depicted in the dome of the Rila church signified as the “Lady of the Angels”. This 
variation is related to the instructions of the Hermeneia by Dionysius of Fourna. The cycle of the Rila katholikon is 
not the first, where Dimitar Christov used this scheme. As early as 1827, he included it as a direct borrowing from 
the print in an icon for the Church of the Mother of God in Pazardjik. Replicas of the print have been known to other 
Bulgarian icon-painters being reproduced repeatedly in the nineteenth century. 

5.2. The Parables

In their form as a compact cycle, the Parables of Christ are a novelty to Bulgarian Orthodox art of the eighteenth 
and nineteenth century. Their inclusion in the thematic repertory of the Rila church is in relation to the didactic 
programme, presenting the contemporary ethical and moral norms of the local monastic community, for these are 
considered as illustrations of Christ’s teaching rather than simply as homilies or acts that happen during his life. 
Their number in the Rila church seems to be unique and as far as we know, have no parallel. Of the forty parables, 
recommended by the Hermeneia for representation, as many as seventeen are included here, with some of them 
unknown from any other monument. The selection is related to their division into didactic parables teaching 
compassion or forgiveness and eschatological parables referring to the Last Judgment. 

5.3. The Post-Resurrection Appearances of Jesus 

This is the only cycle in the church, which is developed as a frieze along the south, west and north walls of the 
Compline, as a natural end to the Gospels narratives, presented in the pervious two sections of the nave. Its content 
is abridged and inconsistently arranged. It includes nine scenes with the Pentecost among them. Along the frieze, the 
cycle begins with The Myrrh-bearers at the Empty Tomb in the corner of the north wall spreading over the west and 
south walls and ends up in the north again, where the Pentecost is placed. The Hermeneia gives the iconographic 
models for most of the scenes apart from the Pentecost, which is a version of neo-Baroque iconography.

5.4. The South Slavic Saints and the Stemmatography of Hristofor Žefarović

Occurrence of South Slavic saints in the Rila church and particularly of those of the Serbian royal court depicted after 
the Stemmatography by Hristofor Žefarović (1741) is believed to be a way to legitimise Orthodox Christianity. The 
Stemmatography was used as a model for a total of sixteen saints, grouped in the southwest part of the nave without 
observing the order in which they have been listed in the text. Sticking to it should be interpreted as a religious and 
political act transferred into the field of arts, rather than as an artistic choice by the icon-painters resulting in this 
iconographic model. For this reason the usage of the Stemmatography ought to be attributed to the friary. 

6. The Cycle of The Great Feasts

The problem with rendering The Great Feasts lies in the disintegration of this cycle and inclusion of its scenes into 
the other mural subjects. Thus they ‘accompany’ the presentation of the narrative of the Gospels and just a few of 
them could be interpreted as ‘emphases’ in this biblical narration. The reason is in that as early as the post-Byzantine 
period, The Twelve Great Feasts lost their leading position in the church fresco programmes and mixed with scenes 
from the Passion cycle or the Miracles of Jesus Christ. Combined in exactly the same manner as a form of an 
integrated retelling of the story of Christ they are included in the Hermeneia by Dionysius of Fourna and appear the 
same way in the Rila church.
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7. Antitheses in the Fresco Programme of the Nave

The use of the juxtaposition of two scenes subdued to a certain theological theme, known in the literature as 
“antithesis” is not at all a characteristic of the wall painting of the Bulgarian National Revival period, yet, two 
major antitheses occur in the Rila church: between the Nativity of Christ and Ascension of Christ and between the 
Resurrection of Christ and Lamentation. 

7.1. Nativity of Christ – Ascension of Christ

The scenes of this antithesis are in the lunettes of the two choirs. The basic concept that unites them is the visualization 
of the theological idea that Christ is the true Son of God. The meaning of the antithesis could possibly be divided into 
three levels. The first one reflects its meaning in the context of the gospels narratives, developed south-north along 
the walls of the church; the second one relates to the rituals performed in the liturgical area of the Choir, where these 
are depicted, i.e. emphasising the liturgical connotations of the antithesis, and the third level refers to the dogmatic 
significance of the theme of the Incarnation, developed through the scenes surrounding the antithesis. 

7.2. Lamentation – Resurrection of Christ

These scenes are in the north and southern semi-vaults respectively over the side chapels in the central section of 
the nave. The main theme of the wall paintings developed around them is the Redemption Sacrifice of Christ. The 
antithesis of The Resurrection – Lamentation underlines both the dogmatic meaning and the particular liturgical 
significance that the services performed on Holy Saturday contain. With this antithesis, both the theological subjects 
of the death and the resurrection of Christ and the particular iconographic version of the Lamentation – “Weeping 
Grave”, and The Resurrection are set against each other. It has not been a random choice for it refers to certain 
liturgical texts, which the said antithesis is supposed to illustrate. 

VІІІ. Fresco Programme of the Open Gallery
1. General Description of the Area 

The programme of the Rila open gallery has three parts – north, south and west – and is directly related to the three 
entrances to the church. Its north part is related to the eschatological theme with the Last Judgment as a leading 
component. The southern part of the gallery represents the theological theme of the Incarnation, advocating the 
history of the Orthodox faith through placing consecutively the compositions In Thee Rejoiceth, The Jesse Tree and 
the Ecumenical Councils in the three blind domes of this area. The west part covers the specifics of local rituals. 
In this area the programme is organized with regard to the local ritual of bringing out the wonderworking icon-
reliquary. The three walls of the gallery are connected to each other through the corner blind domes, where The 
Creed and the cycle connected to the Sanctification of the Waters are depicted. The latter are the accents uniting the 
programme of the entire open gallery. 

2. Significance of the Ritual to the Fresco Programme. Bringing out the 
Wonderworking Icon of the Virgin and the Blessing of the Waters Ritual
 
Rituals have always been closely related to fresco images and have predefined their position around the church. 
Consequently, in regard to wall painting it was important what precisely ritual with its physical actions would be 
performed in this particular open gallery. The specifics of the movements were preset mostly by the local ritual 
practice, including the spatial directions of the service, the areas crossed and the final destination, which, more often 
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than not is near the entrances or the corners at the end of the corridors. Given all the above, we will now see how 
the most important local ritual related to bringing the wonderworking icon of the Virgin out into the gallery and the  
Blessing of the Water has had a bearing on the fresco programme of the Rila katholikon. 

2.1. The Wonderworking Icon

The icon is a reliquary with the relics of 32 saints placed in special compartments. It has a representation of the Virgin 
Hodegetria in the centre. The icon has a new repoussé with the names of the saints whose relics are contained within 
on it, and the Most Holy Mother of God is named Helper and Interceding. The icon was most probably donated to the 
monastery by Mara Branković, wife of Ottoman Sultan Murad I, still the earliest parts of its decoration date as early 
as from the seventeenth century with the whole reliquary being again fully renovated in the end-eighteenth century. 
The icon has been kept in a special proskynetarion in the church, placed at the west side of the third pier from 
the north, next to the Chapel of St Nicholas and has been taken out only on festal days. For this reason an icon 
reproducing the wonderworking reliquary is painted on the proskynetarion, which in fact has been venerated by the 
beholders. It was painted by Dimitar Christov in 1843. 

2.2. The Meaning of the Ritual and Its Rendering in the Frescoes

The procession of which the icon is part unites two rituals connected to Virgin Mary: that of the veneration of 
the reliquary with that of the Blessing of the waters, during which the icon was used to consecrate the water. The 
procession’s movement starts from the centre of the church, where the proskynetarion with the icon is situated. The 
icon is ceremoniously brought out of the main entrance of the church and placed on the window of the south part of 
the west facade. Next to it is the phiale, in the southwest corner of the gallery, where the ritual of the sanctification 
of the water is performed afterwards. In these areas a fresco programme is developed that is directly related to this 
local ritual. Thus the composition Virgin The Life-Giving Spring is depicted in the middle of the church, on the north 
wall next to the proskynetarion, which showcases the icon and a mural replica of the wonderworking icon is painted 
in the southernmost part of the west wall of the open gallery. This link between the ritual and the representations 
continues in the southwest corner blind dome, which is over the phiale, where the Holy Sanctification of the Water 
cycle is painted in line with the place of performing the ritual itself.

2.3. The Composition Virgin The Life-Giving Spring and its Relation to the Ritual

Multiple examples are known of association of water, wonderworking icons and images. In the case of the 
Rila Monastery, the scene The Virgin The Life-Giving Spring visualizes such a ritual relation through the mural 
painting. The composition was painted by Zahari Zograf on the north wall beside the proskynetarion, on which the 
wonderworking icon is set, without any regard to the rest of the representations and without alluding to any of its 
well known symbolic meanings. In this way the compilers of the fresco programme meant to provide evidence of 
the particular grounds for combining the Blessing of the Waters ritual with that of bringing out the wonderworking 
icon of the Virgin, emphasizing the ancient origin of the symbolical relation between them. 

2.4. The Phiale

The bond between the ritual and the wall painting continues in the area around the phiale, where, traditionally, the 
ritual of the sanctification of the water is performed.  In general, the phiale is the main element of the Blessing 
of the waters and in this period is usually situated outside the church. Still, this established Athonite tradition has 
been slightly modified in the Rila church for the phiale is placed in its open gallery. It is in the corner beneath the 
southwest blind dome. The simultaneous painting of all the areas surrounding it shows that a single space has been 
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created to tie down both the phiale with its particular function and usage at the monastery and the ritual itself with 
the wall painting.

2.5. Water and Faith

The relation between the ritual and the wall paintings brought to effect around the phiale seeks particularly to offer 
the laity an opportunity to benefit from the ritual of the holy sanctification of the water. This manner of exerting 
influence is based on the practical needs of the members of the religious community. All the craved for and sought 
after life of happiness and prosperity that the holy water and the veneration of the wonderworking icon could provide 
are displayed before them, but they have to be already full of faith for the miracle of the sanctification of the water to 
happen and work its practical effect: the holy water to perform yet another miracle of healing, purifying or fulfilling 
a wish of those participating in the ritual. 

3. The Fresco Programme of the Southern Part of the Gallery (Scheme VІІ)

The determinative significance of faith to the performance of the ritual has had a bearing on the fresco programme in 
the entire southern gallery. It was extensively represented in its historical aspect starting from the Old Testament and 
the prophecies of the Virgin, to the composition In Thee Rejoiceth in the first blind dome over the Chapel of St John. 
There follows The Incarnation of the Logos, founder of the Church, represented in The Jesse Tree in the second blind 
dome. The depiction of the history of the Christian faith ends in the third blind dome with the representations of the 
Ecumenical Councils that formed the basis for church teaching and legislation. Then the visualization of the faith 
continues to be developed on the south wall in particular themes, showing clearly and intelligibly which is right or 
wrong in Orthodoxy: A Righteous Confession, A Sinful Confession, Treatment by an Evil Magician, The Death of the 
Righteous Man and The Trial of the Soul. 

3.1. The Holy Sanctification of the Water Cycle (Scheme VІІ, 78–86)

The cycle of Rila follows the recommendations by Dionysius, but has been considerably abridged and offers a 
different solution to the central image. Unlike everywhere else, in the Rila gallery the image of God Sabaoth is 
included in the centre instead of that of the Pantocrator. Such a solution ought to be comprehended as an interpretation 
of the recommendations of Dionysius. Two New Testament episodes surround God Sabaoth: The Baptism of Christ 
and St John Baptizes the People. Two scenes refer to Elijah and four, to Moses. The choice of these scenes is vital, 
for the use of episodes of the Old Testament, which predominate over the events of the New Testament, relates 
directly to the context of the Old Testament, within which the theme of the Christian faith is visualized through the 
rest of the themes in the southern part of the gallery. 

3.2. In Thee Rejoiceth (Scheme VІІ, 38–45)

The composition is set in the first blind dome from the east, in the southern part of the gallery. In the middle of the 
cupola is The Virgin and Child, surrounded by a frieze featuring the images of the prophets with unrolled scrolls in 
their hands with texts foretelling the Incarnation and specific attributes that are regarded in ecclesiastical literature 
as Old Testament prefigurations of the Virgin. The composition is not named, but is surrounded by the text of the 
troparion of the same name, ascribed to St John Koukouzelis. 
The group of the prophets along with their attributes and inscriptions in the scrolls strictly follow the instructions of 
the Hermeneia. A model for the central image has been the central part with Virgin Mary the Unfading Bloom of a 
print of 1819.
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3.3. The Jesse Tree (Scheme VІІ, 51–63)

The presentation of the historical aspect of faith and the relation to the cycle connected to the holy sanctification of 
the water continues in the composition The Jesse Tree, featuring the righteous who managed to save themselves and 
enter the Realm of the Church. It is based on Isaiah 11:1–3l; Matthew 1:1–17 and Luke 3: 23–38 and is typical of the 
programme of the exonarthex having clear liturgical connotations. In the Rila gallery the abridged version has been 
used: medallion images, set in the form of a vine, which underlines the apologetic aspects of the Christian faith. This 
version is also suitable for rendering of the composition in the domes.
There are several prints of The Akathistos Hymn of the nineteenth century, with the composition of The Jesse Tree 
in the centre, accompanying the Virgin Mary the Unfading Bloom type and the standing Christ Child, rendered as 
the Rila composition, which comes to show that one of these prints has served as a model for the painting in the Rila 
gallery. 

3.4. The Ecumenical Councils (Scheme VІІ, 65–72)

The seven Councils represented in a frieze, surrounding a half-length image of Christ The High Priest in the third 
blind dome from the east, in the southern part of the gallery, next to The Holy Sanctification of the Water cycle. 
This composition comes as an undisputable example that the Church Fathers have set out the law of Orthodoxy, 
which has to be observed irrevocably. In this context, the Councils were convened to denounce heretic teachings and 
were treated in the wall painting as extolling the triumph of Orthodox Faith. Logically, this subject completes the 
representation of the historical aspects of the faith, visualized in the southern part of the gallery.

3.5. Didactic Themes from the Southern Part of the Open Gallery

The moralizing aspect of the murals in this area is directly addressed to the laity, who deem Orthodox faith to 
be unattainable or are not enough respectful of it. For them all, it visualizes what seeking healing not within the 
Orthodox Church but elsewhere, not confessing or taking communion entails. The selection of scenes included in 
the programme was highly topical having in mind the openness of the monastery allowing women on its premises. 
Looking at the frescoes was believed to be enough, especially for them, as images there acted as catechesis.

3.6. Treatment by an Evil Magician. A Righteous Confession, A Sinful Confession 
(Scheme VІІ, 11–13)

In Bulgarian art of the National Revival period these topics have been treated jointly though no single text that would 
explain this connection is known for the time being. The truth is also that apart from the wall-painting heritage no 
other images combining them have been found. Nevertheless, after they appeared as a group in the exonarthex of 
the Church of St Luke in the Monastery of Rila (1798/9), they had been rendered this way in many fresco ensembles 
during the period of the Bulgarian National Revival, becoming a widespread part of the fresco programmes of the 
narthexes. The same way they appeared on the wall in the southern part of the open gallery of the Rila katholikon. 

*   *   *

The occurrence of the subject Treatment by an Evil Magician seems to be clear: it is a generalized illustration of 
collections of homilies, which traditionally, would end in such stories. The iconographic version of the representation 
almost did not undergo changes starting from its earliest and to its latest Bulgarian renderings, which suggests a 
particular representational model that has promoted the subject. This model most probably was a print of Athonite 
provenance, which could have dated from before the earliest Rila rendering in the Church of St Luke with the 
hermitage of the same name (1798/9). Though the model for this ‘earliest’ representation is still unknown, one of 
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its versions has possibly served to make two later prints, made at Hajji Isaiah’s expense, and the scene in the Rila 
gallery is a combination of those.

*   *   *

The iconographic model for A Righteous Confession and A Sinful Confession in the Rila gallery can be found once 
again in a print made at Hadji Isaiah’s expense and dated to c. 1840. Its prototype is a print from the Koutloumousiou 
Monastery, titled Saint Andrew the Fool for Christ’s Sake, which should be dated to the end-eighteenth century at 
the latest.
Apart from the Bulgarian examples, renditions of A Righteous Confession and A Sinful Confession are far more 
popular as part of a more general subject, Sinner’s Salvation (Amartolon Sotiria). There are such representations in 
the gallery of the katholikon of the Monastery of Iviron (1795), in the antechamber of the refectory at the Hilandar 
Monastery (1810) and in the narthex of the Zograph Monastery (1817).

3.7. The Death of the Righteous Man (Scheme VІІ, 14)

The scene The Death of the Righteous Man is in the southern part of the gallery, over the entrance to the nave. It is 
believed to be a paraphrase of The Parable of the Rich Man and Lazarus for it inherited an earlier post-Byzantine 
subject of the salvation of the soul from Hell in the composition The Last Judgment. In terms of its reference to the 
ordeals of soul, it relates to The Trial of the Soul, which is depicted next to it.

3.8. The Trial of the Soul (Scheme VІІ, 18–37)

A major problem posed by this subject is in that its illustrations here of the nineteenth century have nothing to do 
with the provenance, meaning and intended purpose of the same theme in the ritual of Orthodox Church. The ordeals 
of soul are the ending part of the Canon for the Departure of the Soul from the Body, ascribed to St Andrew of Crete 
or St John of Damascus yet this link is hardly discernible in the Rila gallery, where the images adhere to the vita of St 
Basil the Younger or to be more precise, to the visions of his disciple St Gregory of the ordeals of St Theodora’s soul. 
The latter have been painted in Russia of the seventeenth-eighteenth century but in iconographic versions different 
from the Bulgarian ones. Still, the ordeals represented in the Rila katholikon refer probably to an unknown for the 
time being Russian model, for it is known that since the mid-eighteenth century the ordeals of St Theodore occurred 
in Russia as an individual book independently of the vita of St Basil the Younger.

4. The Fresco Programme in the Northern Part of the Gallery (Scheme VІІІ)
4.1. The Creed and The Holy Sanctification of The Water Cycle 

The Creed is painted in the northwest corner dome of the gallery, separated from the compact group of images 
related to the theme of the Orthodox faith. Its inclusion in the frescoes of the gallery has been considered in almost 
all its aspects: for the sake of its ritual use it occurs in the gallery; it is set to the north alongside the rest of the 
eschatological subjects due to its eschatological significance, and due to its reference to the Blessing of the Waters it 
is placed as the latter’s pendant in the northwest dome. At the same time it supports, at a dogmatic level, Christian’s 
faith during the performance of the ritual with the wonderworking icon of Rila. These intended purposes are far from 
accidental, well responding to the mixed usage of The Creed with its symbolic, didactic, eschatological and even 
hymnographic significance.
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4.2. Content and Iconography of The Creed

The Creed has been divided into twelve articles. In painting, twelve compositions correspond to this text. In Bulgaria 
nine such examples are known and their composition is almost identical in terms of iconography. The provenance of 
the scenes in the gallery of the Rila katholikon relates to a Russian print, released on 4 December 1827 in Moscow.

4.3. It Is Truly Meet and the Virgin’s Miracles

The image of the Virgin of Kykkos, surrounded by seven scenes illustrating the miracles of the Most Holy Mother 
of God, is in the first blind dome from the east in the north part of the gallery. Four pairs of prophets with unrolled 
scrolls in their hands featuring texts recommended in the Hermeneia for rendering of the composition In Thee 
Rejoiceth are painted in the pendentives. An inscription containing the text from the liturgical Hymn to the Mother 
of God – It Is Truly Meet, encircles the dome.
The tradition of visualizing this hymn of Athonite provenance shows that inscribing the text next to one of the 
images of the Virgin is the most common version of its illustration. That is why in the Rila gallery we have probably 
a combination of it and seven of the miracles of the Virgin, described by Agapios Landos in the third part of 
Amartolon Sotiria (1641). 

4.4. Cycle of the History of Life of Adam and Eve (Scheme VІІІ, 25–41)

The cycle is in the second blind dome and in the pendentives of the northern part of the open gallery accompanied by 
the image of God Sabaoth painted in the top of the dome. Its combination with the Original Sin is a Western tradition 
known as early as the Renaissance and the cycle has eschatological subtext. It is also related to accentuating the 
traditional significance of the redemptive sacrifice of Christ, whose antitype the Original Sin is. 

4.5. Content and Iconographic Models of the Vita Cycle of Adam and Eve

The Rila cycle has twelve scenes illustrating part of the Book of Genesis, chapter 1. Eight of these are in the dome 
and the last four representing the life of Adam and Eve after their expulsion from Paradise are in the pendentives. 
The closest iconographic model for the scenes is an example of an illustration of the cycle from Belarus. It is painted 
in the Church of Holy Ghost in Mstsislaw, built in 1641–1645, but should be dated to ca. the eighteenth century. It is 
probably an instance of adaptation of a Western model in an Orthodox environment, from where it has reached the 
Rila katholikon a century later.

4.6. The Massacre of the Innocents (Scheme VІІІ, 42–49)

The third blind dome from the East features the composition The Massacre of the Innocents. It is surrounded by the 
text from Matt 2:16 and Christ Blessing is represented in the top of the dome. Comparisons with most of the known 
examples shows that the Rila gallery presents a late version of rendering based on the Hermeneia, which however 
has been enriched with prints following the line that none of the soldiers killing the innocents should be armed with 
spears but with swords alone.
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4.7. The Last Judgement (Scheme VІІІ, 11)

The Last Judgement is depicted as an individual composition set on the north wall, which amasses the eschatological 
subjects. This diversion of the scene from the west to the north facade has also ritual significance, for the kolivo 
(boiled wheat) was handed out there on Sundays and during the commemoration of the dead, the practice being 
denoted by chairs for sitting and receiving the kolivo placed at this side of the gallery.
The composition itself is iconographically abridged and reduced to its most important elements. It follows the 
established iconographic model of a series of Athonite prints, the earliest of which is of 1807. 

4.8. Apotropaic Eschatological Subjects on the North Wall of the Gallery

The eschatological programme of the north wall includes a few more scenes, grouped around the two entrances. To 
the left of the entrance to the nave, The Parable of the Rich Man and Lazarus is represented as a pendant on The 
Last Judgement. By the entrance to the Chapel of St Nicholas another parable of eschatological significance is once 
again set, that of Christ Curses the Fig Tree. Next to it is the scene Noah Planting a Vineyard and the image of St 
Tryphon. Here a programme seems to have been shaped around the entrance to the chapel, dedicated to protection 
of the guild of winegrowers as well. 

5. The Fresco Programme in the Western Part of the Gallery (Scheme ІХ)

Being the most emblematic part of the gallery, including the main entrance to the katholikon, the programme of its 
western part is related first of all to the representation of the local ritual of bringing out the wonderworking icon. 
It led to organising the rest of the area, where the beginning of the eschatological themes was set to be further 
developed in the northern part.

5.1. Apocalypse (Scheme ІХ, 1–21) 

Locating of the cycle in the gallery is traditional both as positioning and relation to eschatology and as part of the 
didactic programme. The Apocalypse is represented in nineteen scenes. It is the sole cycle in the narthex, which is 
not concentrated in the same place but also occupies the second blind dome with its pendentives to the north and 
the two vaults around the central blind dome in front of the eastern facade. The order of the scenes does not observe 
the succession of the chapters of the Book of Revelation, and their selection comes from an iconographic model 
occurring in a New Testament published in Chernigov (1717).
The Rila cycle contains an additional scene, an illustration of Ch. 18, The Fall of Babylon, which is not found in 
the New Testament of Chernigov. It, however, occurs in the same iconographic version in the album of drawings 
at the National Art Gallery Sofia (Stock No ІІ gr 834), by icon-painter Jordan Mikhov, which, in their turn, are 
copies of engravings of the Apocalypse by Matthaeus Merian the Elder (1593–1650) in a Bible (1630), published in 
Strasbourg and reprinted in Frankfurt (1704).

5.2. Psalms of David (Scheme ІХ, 31–42)

The last three Psalms of David are located in the blind dome over the main entrance to the nave. Praise Ye the Lord, 
as the composition is titled both in the Hermeneia and in literature, is of eschatological nature. Of all the Bulgarian 
monuments, the rendering of this composition has a longer tradition only in the Rila Monastery, starting from 
the fourteenth century, when it was painted in the chapel of the Khrelio’s Tower. The example of the Rila gallery 
includes the zodiac, underscoring the cosmic nature of the representation. Such a combination occurs in the narthex 
of the Chapel of St Sava at the Hilandar Monastery (1779) and in the katholikon at the Gregoriou Monastery. 
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5.3. The Parable of the Workers in the Vineyard (Scheme ІХ, 43–49)

Several episodes are painted in the second blind dome and the adjacent pendentives, which have not been identified 
until recently. The Hermeneia by Dionysius of Fourna gives a clue to decipher the images: The Parable of the 
Workers in the Vineyard is painted there. The story begins in the pendentives and ends in the dome. Some of the 
details depart from the Hermeneia and should be deemed to be a solution by the icon-painters because any other 
similar iconographic model for the scene is unknown. 
This parable illustrates Matt 20:1–16, where a landlord hires workers for his vineyard in different hours of the day 
and pays them equally. It is supposed to give insights into what the Kingdom of Heaven is and its appearance in the 
narthex of the Rila church should be related to the eschatological connotations of the text. 

6. The Role of the Icon-painters in the Painting of the Eastern Facade of the Gallery

The arrangement of the frescoes over the eastern facade of the gallery looks so well thought out that we can talk 
even about organisation of the subjects in regard to the area intended for painting. It allows for broaching a more 
generalized issue: Who was the author of this fresco programme? All the characteristics of the fresco programme 
clearly indicate that the friary as a commissioner of the murals has compiled a general programme and the icon-
painters carried out this project painting the church. Still it is interesting to see what the icon-painters have decided 
upon independently while painting. Now we set out to examine two such examples.

6.1. The Descent of the Virgin into Hell

The first one is a composition, which has not been identified for the time being, though it is on the eastern wall of the 
gallery, to the right of the main entrance to the church. The scene is not signified. In the middle, the Virgin in Glory 
is represented, stepping on clouds and surrounded by angels with St John of Damascus and St Cosmas of Maiuma on 
her both sides. In fact here we have a representation of the upper part of the composition The Descent of the Virgin 
into Hell. On the face of it, the torments of hell typical of this scene are not there, but in fact they are painted below in 
a frieze all over the eastern facade. This composition of the scene has to be entirely attributed to the icon-painter and 
could be seen as an illustrative example of his contribution to the charting of the fresco programme. It is an original 
version, which does not occur in any of the known representations of this scene in any other monument.

6.2. The Archangel Michael Wrests the Rich Man’s Soul (Scheme ІХ, 22)

On the face of it, the representation at the Rila open gallery is no exception to a large number of examples, the 
earliest of which have been documented in this iconographic version in two Athonite prints of the early nineteenth 
century. It is assumed that it refers to The Parable of the Rich Fool in Luke 12:16-21 as part of the text of the parable 
reoccurs almost on a regular basis in the scene. But the text is not there in the Rila example. It is not an omission or 
oversight by the icon-painter for he inscribed the text right where it belongs: within the representation of the Parable 
itself, placed over the archangel Michael thus creating a new combined version. There are no known examples of 
painting the two scenes at the same time. 

6.3. Paradise (Scheme ІХ, 25)

The last composition on the eastern facade of the church is the representation of Paradise. It is to the north of the main 
entrance and separately from the Last Judgment where also a similar in iconographical terms representation of the 
heavenly garden is included. Such a separation of a composition enclosed in a frame is not new to painting and the 
iconographic solution to the Rila scene is akin to prints featuring the Synaxis of All Saints of the nineteenth century. 
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ІХ. The Fresco Programme of the Side Chapels

Two single-nave and singe-dome chapels stand symmetrically on both sides of the main church. The southern one is 
dedicated to St John of Rila and the northern one to St Nicholas of Myra. They were blended in the structure of the 
katholikon, which allowed for the beholders in the chapels to attend the divine services. According to the records, 
they functioned as “spaces for women”. Other rituals, such as memorial and other occasional services were held 
there. 

1. The Fresco Programme of the Chapel of St John of Rila (Scheme Х)
1.1. General Description

A usual fresco programme is developed in the altar of the chapel featuring Eucharistic themes focusing on the 
interceding function of St John of Rila through the representation of the Deesis including the saint of Rila and John 
the Baptist before the enthroned Mother of God. 
A sizable half-length image of St John of Rila is painted in the dome of the nave with the figures of twenty-six 
anchorites beneath it and the programme is fulfilled on the walls of the chapel with the images of a number of ascets 
that have found place here in conformity with the rank of St John of Rila. The rest of the space is occupied by an 
extensive cycle of the saint’s vita developed on the south, north and west walls and the vault to the north.

1.2. The Hagiographic Cycle of St John of Rila and Its Relation to the Ritual 
(Scheme Х, 71–93)

The devotion of the chapel to St John of Rila leads most naturally to the illustration of his hagiographic cycle. It 
is also related to the memorial service for the patron saint held in the chapel. Extant sources provide evidence of 
the litia for St John of Rila being held in the katholikon at least on his three festal days and it is known that on the 
occasion of his Dormition it ended in this chapel after the midnight service. In all probability with the laying of the 
grave of King Boris ІІІ in the chapel in 1943, the ritual was never more performed in this way.

1.3. History, Content and Iconographic Models for the Hagiographic Cycle

The hagiographic cycle of the saint, as illustrated in the chapel, is the most extensive known for the time being. It 
includes eighteen scenes, arranged not chronologically but rather developed over all the walls except for the east 
one. The iconographic models for most of the scenes occur in the earlier hagiographic cycles, in several icons of 
the end-eighteenth century, as well as in the earliest prints of the Rila Monastery of 1791 and 1792. To extend the 
cycle, some of the scenes from the prints have been divided into two to create new plotlines of the life of the saint. 
Such is, for instance, the scene Demons Throw St John of Rila off a Cliff, while He Is Praying to God, the upper part 
of which is painted separately and signified with this name. The lower part is separated into another scene titled St 
John Moves in the Rila Mountain. 

2. The Fresco Programme of the Chapel of St Nicholas (Scheme ХІ)
2.1. General Description

The fresco programme in the altar of the chapel is similar in terms of ideas to that in the other side chapel. Here we 
also have the Deesis, this time including St Nicholas and the Virgin at the throne of Christ and a half-length image 
of St Nicholas is set in the centre of the dome, surrounded in the tambour by the figures of twenty-six archbishops. 
The programme of the chapel is completed with the images of a number of other archbishops that have found place 
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here in conformity with the rank of St Nicholas. The rest of the space is occupied by an extensive hagiographic cycle 
of the saint developed on the south, north and west walls and along the vault to the south.

2.2. Devotion of the Chapel

Perhaps the largest number of chapels has been dedicated to St Nicholas. The reason for this lies in the fact that St 
Nicholas reasserts the interceding function of the patron saint of a church. Hence, in the Rila monastery katholikon 
a relation ought to be sought between John of Rila and St Nicholas as a mediator in the intercession of the saint of 
Rila. So the dedication of the chapels relates to the idea of the protective and defending functions of St John of Rila 
and St Nicholas with the specifics of the former lying in his significance of a healer and protector of health and of 
the latter, in his popularity of a redeemer of the innocent and of a defender of humanity. 

2.3. Content of and Iconographic Model for the Hagiographical Cycle of St Nicholas 
(Scheme ХІ, 77–94)

The hagiographical cycle of St Nicholas includes eighteen scenes and their iconographic model is discernible in 
an Athonite print, the earliest version of which is of 1793. It features sixteen scenes included unchanged in the 
Rila cycle. To the latter, two more scenes were added: Saving of Boy Basil from Saracen Captivity and St Nicholas 
Reinstated in His Position of an Archbishop, the precise iconographic model for which is still unknown. 
Dimitar Christov was not the first to paint the cycle of St Nicholas’ vita after this print. It has been used as a model 
at the Church of St Nicholas at the Monastery of Bachkovo (1840) and in the narthex of the Church of St Nicholas 
in the village of Maritsa. It was taken as a model for an icon by Ioannicie papa Vitanov and for yet another one by 
papa Vitan the Younger (1811) on the iconostasis of the Church of St Nicholas, the Monastery of Kapinovo.

Х. Iconographic Conclusions

The iconographic models in use at the Rila Monastery katholikon range between four sources of different genres: 
prints, books, religious literature and the Hermeneia, with variants incorporating them. The models had a diverse 
geographical provenance: Russia, Ukraine, Belarus, Serbia and Mount Athos. The most important principle of the 
choice of models was the “inheritance”, i.e. their systematic use by the elder icon-painters in the family, which 
automatically rendered them authenticity. Another principle was the models to be established within the Christendom. 
Consequently, the main iconographic sources were inevitably older. The Athonite traditions the icon-painters were 
trained in were also important. As a result, the descriptions in the Hermeneia by Dionysius were used directly to 
represent some of the scenes in the church. 

ХІ. Compilers of the Fresco Programme

The icon-painters implemented a church decoration programme typical of the age without interfering in the way 
it had been applied. The programme was provided as early as the Hermeneia by Dionysius and the contribution 
of the icon-painters to the painting of the church should be attributed to their sticking to this programme. Still, the 
Hermeneia could not meet the requirements of the specific rituals of the Rila Monastery or the demands of the 
monks for which reason it was redefined, which led to a different fresco programme. It was developed by the friary 
from the choice of themes to the allocation of those across the church. 
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Afterward
 
The Rila Monastery katholikon is the last large-scale example of Eastern-Orthodox wall painting. In this context, 
Bulgarian lands proved to be not only the last oasis of the Eastern-Orthodox church wall painting, but also, its last hub 
falling behind both the European and Balkan artistic development. Thus, in the early nineteenth century Bulgarian 
church wall painting lived to become the leader of the traditional Eastern-Orthodox wall painting. It made an example 
of a very interesting occurrence of how a periphery succeeded to assume the role of a centre, after everywhere else 
the medieval character of this art was progressively falling into decay and even in the traditional Orthodox centre, Mt 
Athos, in the words of the monks of Rila, there were no worthy masters to meet their requirements. For this reason 
the wall paintings of the katholikon of the Rila Monastery could be construed as the ultima ratio of Post-Byzantine 
art.

Превод Милена Лилова
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