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УВОД





През 2006 г. преподобният Робърт Райс, свещеник в Уестминстърското 
абатство, упреква своите енориаши в една от проповедите си с думите: „Днес 
в много от нас продължава да живее един някак детски образ на Бога като 
старец с дълга бяла брада, който е някъде там, горе в небето, или пък едно 
принципно виждане за Господ като предопределение, направляващо света 
и живота, като един вид кукловод, който дърпа конците на всичко онова, 
което се случва...“ Подобен възглед за Бога сигурно би се видял неуместен 
и на верните последователи на източното православие днес. Същата тази 
представа за Господ обаче не е чужда на много от вярващите и в нашето 
съвремие, в което понякога е по-възможно да се разсъждава за Бог със 
свободата на протестанта, отколкото да се разбира и следва православната 
традиция, което изисква познания, посвещение и отдаденост. При това, 
образът на Бог като белобрад старец заема един пласт и в нашето съзнание, 
в което той се асоциира не само с ренесансовите и бароковите картини, но 
и със стенописите на възрожденските ни храмове. За народ като нашия, 
който вижда себе си в директни родови връзки с Всевишния, наричайки 
го „дядо“, такъв образ не само не е чужд, но всъщност е органична част 
от нашата православна традиция. Настоящата книга е опит да разберем 
именно какво представлява тази традиция, връщайки се към предисто-
рията на възрожденския образ и приближавайки се до онова, което сме 
наследили през вековете като възглед за Бога и което е намерило визуален 
израз в изкуството. 

Често в съвременната специализирана литература за изкуството, 
създавано през Средновековието за нуждите на Църквата, се говори като 
за богословие в образ. Но и средновековното богословие, и образите са 
дотолкова дистанцирани от днешната реалност, че в съзнанието на не-
изкушения от материята човек православният религиозен образ често 
е свързан най-вече с нормативни понятия като догма и канон, за него се 
мисли като за застинала система от идеи, в която се възпроизвеждат едни 
и същи образци. Историята на православното изкуство обаче показва 
особено красноречиво, че християнството далеч не е само догма и канон, 
а е жив и променящ се сложен конгломерат от идеи, които се развиват, 
сблъскват и преплитат, породени и подхранвани от вярата в Бог. Особено 
впечатляващо в този смисъл е визуализирането на най-съществения за 
християнството постулат – този за Триединния Бог. Вярата в Бог Отец, 
Сина Божи Иисус Христос и Светия Дух е основен концепт, фиксиран 
в Символа на вярата на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. и 
изповядван до днес. Тази основна християнска истина е неизменна и на 
пръв поглед такова би следвало да бъде положението и с онагледяващите 
я изображения в християнския храм. Точно в полето на изобразимостта 
на Триединния Бог обаче се оказва, че неотклонни правила и стриктни 
ограничения няма, то е наситено не само с разнообразни варианти, но и 

  Sermon for Matins, 3 September 2006, Westminster Abbey, by the Reverend Robert Reiss, 
Canon of Westminster, http://www.westminster-abbey.org/worship/sermons/2006/september/
sermon-for-matins, сайтът е посетен последно на 20.0.205.

Бог Отец, стенопис от галерията на 
католикона на Рилския манастир 
(фото М. К.)

http://www.westminster-abbey.org/worship/sermons/2006/september/sermon-for-matins
http://www.westminster-abbey.org/worship/sermons/2006/september/sermon-for-matins
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с изображения, които интерпретират догмата, преминавайки понякога 
границите на „каноничността“. Зографи и поръчители не са обезпокоени 
от облика на принципно неизобразимия Бог Отец като брадат старец 
върху икони и стенописи, от вида на Светия Дух като гълъб, излитащ с 
дъха от Божията уста, или от образа на Христовата душа с ангелски криле, 
нито от всичко това, съединено в една композиция. В търсенето на въз-
можните образни еквиваленти на догмата за Света Троица, изглежда, не 
са достатъчно смущаващи дори потенциално потресаващите варианти, 
представящи Господ с три лица и едно тяло, които трудно се асоциират 
с Божията красота и съвършенство и въпреки това не са изключение за 
православното изкуство. Всички тези изображения се появяват в рамките 
на своеобразен диалог с теологията, в процеса на който се наслагват и 
форми на естетическа опитност и художествен възглед, на пръв поглед 
немислими за религиозния образ, но винаги акумулирали в себе си харак-
теристиките на духовния климат на епохата, в която са създавани. Поня-
кога за разчитането на подобни изображения е достатъчно обикновеното 
съсредоточаване, каквото например е необходимо при съзерцанието на 
известните икони на Света Троица от XX в., основани на оптичния ефект2. 
Друг път обаче, за да разбере смисъла на видяното, на възприемащия е 
нужна много повече информация. 

2  При тях върху една рамкирана основа са монтирани тънки вертикални плоскости с три 
чела, като върху всяка, съставена от тях повърхност, са изписани съответно образите на 
Бог Отец, Бог Син и Светия Дух като гълъб. Така при движението на наблюдаващия на-
ляво или надясно трите Лица на Света Троица се редуват върху една и съща „икона“. Ма-
кар подобни „инсталации“ да се отдалечават значително от средновековната концепция 
за иконата, те могат да бъдат видени днес в немалко от нашите храмове, например над 
входа на параклиса „Св. Илия“ в манастира „Св. Никола“ в Арбанаси, върху иконостаса 
на църквата „Успение Богородично“ в Асеневата махала във Велико Търново или над за-
падния вход в католикона на Бачковския манастир.

Икона на Света Троица, за чието 
създаване е използван оптически 
ефект, може да бъде видяна над 
западния вход на католикона на  
Бачковския манастир (фото М. К.)
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Какъвто и да е случаят, всяка проява на инвентивност в това визуално 
поле – системата от образи на Светата Троица – е впечатляваща и досегът 
с нея е предизвикателство за всеки изследовател. Проследяването на гра-
ниците на изобразимостта на Бога в средновековното изкуство е свързано 
с разкриването на духовния облик на епохата, в която са създавани подоб-
ни изображения, както и с промените, които настъпват в разбирането за 
Божия образ през вековете. В този смисъл проучването на зараждането 
и преплитането на различни художествени традиции, при чието взаимо-
действие се създават, трансформират и разпространяват такива образи, 
разкрива една съществена страна от идеята за Бог в представите на нашите 
предци. Това, мисля, би помогнало да си изясним по-добре на какви основи 
почива вярата и на каква традиция сме наследници днес, във време, когато 
православието у нас, изглежда, се възражда, макар и донякъде повече под 
формата на православен сантиментализъм, отколкото като задълбочено 
познаване на собствените корени. Именно това е и основният мотив, кой-
то стои зад написването на настоящата книга, и това е тематичното поле, 
което е изследвано в нея. За да се проследят спецификите и промените 
във визуалните форми, хронологическите и териториалните граници на 
проучването са разширени: включени са главно изображения от периода 
ХІ–ХVІІ в., между тях и българският материал от ХІІІ–ХVІІ в., но за срав-
нение са привличани примери от балканското, руското и западното изку-
ство от тези векове, както и множество по-ранни и по-късни варианти от 
изкуството на книжната илюстрация, иконописта и стенописта.

От всичко, казано дотук, е ясно, че отправната точка за споделените 
разсъждения са изображенията и следователно настоящото изследване 
отразява възгледа на историка на изкуството, който интерпретира арте-
факти, представя визуални механизми и стереотипи; в случая – всичко това 
във връзка с образа на Бога в изкуството на православните народи. Но в 
изкуствознанието днес, и особено в медиевистичната проблематика, за да 
се разбере как и защо се създава и разпространява един образ, неминуемо 
се използва помощта на сродни дисциплини като история, литература, 
богословие, литургика, археология, антропология. Това е направено и тук, 
като поради спецификата на темата в текста може би по-осезаемо присъства 
проблематика от сферата на богословието. Православните богослови и днес 
продължават да се вълнуват от идеята за каноничността на религиозния 
образ, най-често определяйки част от разглежданите в настоящата книга 
изображения като чужди на традицията и поради това неприемливи. На 
тяхното съществуване в лоното на православието обаче тук се гледа от 
друга позиция, затова се надявам дебатът върху изложените хипотези, 
ако има такъв, да не бъде затварян в рамките на каузата за опазването на 
чистотата на вярата.

В преобладаващата си част представените в книгата проучвания са 
публикувани по-рано в специализирани издания и са резултат от проек-
ти, работени в продължение на повече от петнадесет години в рамките 
на научния план на Института за изследване на изкуствата към БАН. За 
съжаление, по различни причини настоящото издание се задържа няколко 
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години под печат и библиографията в него не е осъвременена с публика-
ции след 206 г. Това е един недостатък, който специалистите историци на 
изкуството и изобщо колегите хуманитаристи ще трябва да имат предвид. 
Благодаря на всички свои колеги от изследователска група „Средновековно 
и възрожденско изкуство“ за съветите и мненията по време на обсъжда-
нията на текстовете по тези проекти, а освен тях – на Юлиана Бойчева, 
Георги Геров и Георги Парпулов, които вече работят извън България и са 
ми помагали при снабдяването с редки и недостъпни у нас публикации. В 
ранния етап на заниманията ми по темата от особено значение за мен бе 
краткосрочното ми пребиваване през 2004 г. в Уорбърг Институт в Лон-
дон със стипендия на фондация „Андрю Мелън“. Там имах възможността 
да работя в наистина комфортни за всеки изследовател условия и съм и 
досега благодарна на тогавашния директор Чарлз Хоуп и на приемащия 
професор Елизабет Макграт, както и на Робин Кормак, който по това време 
работеше в Института Кортолд, за отделеното време и ценните идеи. Спе-
циално благодаря още на Светлана Пейич, Виктория Поповска-Коробар 
и Миряна Машнич за споделените щедро материали и мнения по темата. 
Благодаря на Иван Ванев и Мария Колушева за помощта при снабдяването 
с илюстрации, също така и на Тереза Бачева и Даниел Нечев за работата 
им по книгата. Най-голямата си признателност дължа на Елка Бакалова, 
Бисерка Пенкова и Иван Билярски за подкрепата и помощта по време на 
целия ми професионален път.

Постановка на проблема

Вече две хилядолетия християнските теолози споделят аксиомата, че 
Бог е Единство и Троица. Както пише Григорий Палама (296–359), резюми-
райки едно съществуващо вече векове наред „познание“: „Един е Бог... на 
Който (като Отец, Син и Свети Дух) ние се покланяме и вярваме – Единица 
в Троица, и Троица в Единица, неслято съединена и неразлъчно разделена, 
оставаща една и съща, всесилна Единица–и–Троица“3. 

През първите четири века на християнството тази аксиома е подложе-
на на многобройни дебати, които се възобновяват и в следващите столетия 
всеки път, когато това познание е било разклащано от нови интерпретации 
и е изисквало наново различни уточнения. Изглежда, възприемането на 
Бог като Троица и най-вече разбирането на взаимоотношенията на Бог 
Отец, Бог Син и на Свети Дух, на техните свойства и природа представлява 
една от най-сложните задачи дори за образованите богослови. Със сигур-
ност това е било още по-трудно постижимо за обикновения християнин, 
комуто по-скоро е предоставена привилегията да вярва, без задълже-
нието да разбира цялата сложност на онова, в което вярва. Във времето 
това разделение расте, а и за добрите богослови става все по-сложно да 

3  Цит. по превода на Христов, И. Изповедание на православната вяра в изложение на 
пресветия Митрополит Солунски, Господин Григорий Палама. – Архив за средновековна 
философия и култура 7 (20), 95-207, 95-96.
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следват светоотеческата традиция. Завършекът на този процес е може би 
най-красноречиво изразен в края на ХІХ в. в последния „стълб на пра-
вославието“ – Русия, от граф Лев Толстой. Като се опитва по логичен път 
да обори всички доводи на църковното предание за троичността на Бог в 
своето „Изследване на догматическото богословие“, Толстой между дру-
гото пише: „Поразително явление: у нас, в Русия, християнството скоро 
ще навърши вече 000 години. Хиляда години пастирите учат паството 
на основите на вярата. Основа на вярата е догматът за Троица. Питайте 
мъжете, жените какво е Троица – от десетима едва ли и един ще отговори. 
И не може да се каже, че това става поради невежество. Питайте в какво 
се състои учението за Христа, всеки ще отговори. А догматът за Троица 
не е сложен и не е дълъг. Защо тогава никой не го знае? Поради това, че не 
можеш да знаеш онова, което няма смисъл.“4 Рационалният и емоционален 
подход към Бога на един неспокоен ум, какъвто е Толстой, бива веднага 
санкциониран – графът е отлъчен от лоното на Руската православна 
църква с решение на Светия Синод от 20 февруари 90 г. Всъщност това 
е и съдбата, която Църквата отрежда на всички антитринитарни учения 
от първите векове на съществуването си до днес. 

През цялото това време, освен да пази вярата от ереси, Църквата е 
призвана и да разясни на вярващите този очевидно труден за обикнове-
ното човешко възприятие догмат. Повечето християнски теолози – и във 
Византия, и на Запад – споделят мнението, че, като простосмъртни, хората 
имат ограничени възможности, поради което се нуждаят от познати обекти, 
за да се издигнат до онова, което е непознато, или дори непознаваемо и 
непостижимо на този свят – Божията същност. Може би едно от най-убе-
дителните средства, които Църквата използва, за да въздигне вярващия 
до Бога, показвайки неговата мистерия, величие и красота, е изкуството, 
превърнало се за православието в неотделима част от богословието, в 
изразител на вярата в образи.

Образът на Бога в изкуството, и по-точно начинът, по който право- 
славието визуализира доктрината за Света Троица, е обектът на изследване 
в тази книга. Православието, а и християнството изобщо нито открива 
веднага, нито се задоволява само с една формула за образа на Триединния 
Бог. Съществуващото разнообразие от варианти в илюстрираните ръкописи, 
в иконите и стенописите показва, че най-подходящият визуален израз на 
догмáта за Света Троица е търсен всъщност непрестанно. Изключителната 
комплицираност в съдържанието на тази доктрина очевидно поставя грани-
ци пред възможността да се създаде неин пълноценен образен еквивалент, 
без някой от отделните елементи в изображението да води до тълкувания, 
отклоняващи се от ортодоксалното учение. Допълнително усложнение е 
възгледът на светите отци на Църквата за невъзможността да се изобразява 
Бог Отец5. Затова не е изненадващо, че в един продължителен период, или 

4  Толстой, Л. Полное собрание сочинений. Академическое юбилейное издание. Т. 23. 
Произведения 879–884. Подготовка текста и комментарии Н. Гусева. Москва, 958, 09.
5  Литературата по въпроса е обширна; тук ще цитирам едно добро въведение, включва-
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поне между ІХ и ХІV в., в православния свят е налице предпочитание Светата 
Троица да се представя по символно-типологичен начин чрез сцената Гос-
топриемството на Авраам, изобразяваща посещението на тримата ангели 
при старозаветния Авраам, което е описано в текста на книга Битие 8:-5 
и е разбирано от богословите като явяване на Света Троица. Развитието 
на тази композиция и промените в нейната функция във византийското 
и поствизантийското изкуство са част от настоящото изследване именно 
поради особено важното ѝ място в процеса на онагледяване на християн-
ската идея за образа на Триединния Бог. Заедно с този старозаветен епизод 
са разпространени други варианти: понякога образите на Бог Отец, Сина 
и Светия Дух се изобразяват в композицията Кръщение Христово, като 
присъствието на Бог Отец е обозначено чрез Божията десница, изписана 
в сегмент над фигурата на Христос, а Светият Дух е изобразен като гълъб. 
Също по символичен начин може да е изобразено присъствието на трие-
динния Бог и върху Уготования престол в сцената Етимасия6. 

Още от ХІ в. във византийското изкуство се разпространяват и изо-
бражения на Света Троица, които представят в няколко композиционно 
различни решения Бог Отец и Христос в човешки образ, а Светия Дух 
като гълъб. Тези изображения са обединени в специализираната лите-
ратура от термина „антропоморфни“ по аналогия с антропоморфизма 

– „придаването на човешки и материални качества на Бога с цел картинно 
описание с думи и понятия от човешкия език“7. Именно антропоморфните 
варианти на Света Троица, както и триликият Христос са основен обект 
на изследване в настоящия текст, редом с Гостоприемството на Авраам. 
Към тях е прибавено и изображението на Стария по дни или Ветхий 
денми от видението на пророк Даниил поради директната му връзка с 
иконографията на Света Троица и поради съществените за нашата тема 
промени, които претърпява този образ в различните епохи. 

Темата за образите на Триединния Бог в стенописите на православния 
храм не е проучвана специално у нас, а и в чужбина8. Сред малкото студии, 

що и кратък преглед на въпроса в юдаизма и исляма, вж. Boespflug, F. Apophatisme théolo-
gique et abstinence figurative. Sur l’“irreprésentabilité” de Dieu (le Père). – Revue des sciences 
religieuses 72, 4 (998), 446-468.
6  Вж. например Millet, G. La dalmatique du Vatican: Les élus, images et croyances. Paris, 945; 
Бабић, Г. Христолошке распре у ХІІ веку и појава нових сцена у апсидалном декору ви-
зантијских црква. – Зборник за ликовне уметности 2 (966), -35; Townsley, A. Eucharistic 
Doctrine and the Liturgy in Late Byzantine Painting. – Oriens Christianus 58 (974), 38-53.
7  Цит. по Шиваров, Н. Херменевтика на Стария завет. С., 2005, 345. 
8  До известна степен може да се каже, че на Запад специалистите са отделили повече вни-
мание на темата, проучвайки съответния материал в западноевропейското изкуство, като 
основната фигура сред тях е френският историк и богослов Франсоа Бесфлуг. Той посвещава 
повече от три десетилетия на изображенията на Бога, разглеждайки ги в тясна връзка със 
съвременните им богословски дирения и спорове в конкретната историческа епоха, и тук 
ще цитирам малка част от неговите публикации, която обаче е представителна за работата 
му, вж. Bœspflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire et l’essor de son iconographie en Occident 
de l’époque carolingienne au IVe concile du Latran (25). – Cahiers de Civilisation médiévale 
37 (994), 8-240; eid. La Trinité dans l‘art d’Occident, 400–460. Strasbourg, 2000; eid. La Tri-
nité à l’heure de la mort. Sur les motifs trinitaires en contexte funéraire à la fin du Moyen Âge  
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посветени на тази проблематика, безспорно основополагащо значение има 
текстът на Андре Грабар за това как се визуализира интелигибилното в 
средновековното изкуство9. В последните десетилетия значими хипотези и 
разработки в това тематично поле има Алексей Лидов0. И Грабар, и Лидов 
не се съсредоточават специално върху изображенията на Света Троица, 
тяхното внимание е посветено по-скоро на общия проблем за представянето 
на Бог в образ, на вариативността на образите на Христос в живописта 
и на вложените в тях различни смисли. Иначе въпросът за начините, по 
които се изобразява Света Троица, разбира се, е засяган нееднократно, в 
повечето случаи в рамките на по-общи изследвания по повод на отделни 
изображения и сцени. Сравнително по-пълно е проучено възникването 
и развитието на варианта Отечество във византийската живопис и тук 
приносът на Аделаид Хайман, Ханс Герстингер, Виктор Лазарев е отдавна 
признат в световната наука. На появата и разпространението на други-
те антропоморфни варианти на Света Троица в балканското изкуство е 
отделяно твърде малко внимание в литературата. Липсата на специално 
изследване, което задълбочено да разглежда особеностите на цялата тази 
група изображения на Бога както във византийското, така и в православ-
ното изкуство след падането на Византия, е осезаема. От друга страна, 
документирането и проучването на православните стенописи, икони и 
миниатюри напредва много и все повече паметници се описват и обнародват 
в множеството публикации, излезли от печат в последните десетилетия. 
Вече е по-достъпно определено количество разнороден материал, което 
да позволи да се направят някои нови наблюдения, обобщения и изводи. 
Такава е насочеността и на настоящия текст: преди всичко това е един 
опит за обобщение на известния изобразителен материал с акцент върху 
проблемите за произхода, иконографските особености и литургичната 

(m. XIVe – déb. XVIe siècle). – Cahiers de recherches médiévales et humanistes. Journal of medie-
val and humanistic studies 8 (200), 87-06; eid. Le Dieu des peintres et des sculpteurs. L’invisible 
incarné. Paris, 200; eid. Dieu dans l’art à la fin du Moyen Âge. Genève, 202.
9  Grabar, A. La représentation de l’intelligible dans l’art byzantin du Moyen Âge. – Actes du VIe 
Congrès International des Études Byzantines (Paris, 948), Pt. 2, Paris, 95, 27-43. Текстът е 
преведен на български език в избраните съчинения на автора, вж. Грабар, А. Изобразява-
не на интелигибилното в средновековното византийско изкуство. – В: Грабар, А. Избрани 
съчинения. Т. . С., 982, 22-233.
0  Лидов, А. Образы Христа в храмовой декорации и византийская христология после 
Схизмы 054 года. – В: Древнерусское искусство. Искусство Византии и Древней Руси. 
Памяти А. Грабара. Санкт-Петербург, 998, 55-77; Lidov, A. Byzantine Church Decoration 
and the Great Schism of 054. – Byzantion 68 (998), 38-405; Лидов, А. Иконы. Мир святых 
образов в Византии и на Руси, 204.
  Heimann, A. L’iconographie de la Trinité. Une formule byzantine et son développement en 
Occident. – L’art chrétien  (934), 37-57; id. Trinitas Creator Mundi. – Journal of the Warburg 
and Courtauld institutes 2 (938/39), 42-52; Gerstinger, H. Űber Herkunft und Entwicklung der 
anthropomorphen byzantinisch-slavischen Trinitätsdarstellung des sogenannten Synthronoi und 
Paternitas Typus. – In: Festschrift, W. Sas Zaloziecky zum 60. Geburtstag, Graz 956, 79-86; Лаза-
рев, В. Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев. – В: Русская средневеко-
вая живопись. Статьи и исследования. Москва, 970, 279-29. Вече съществуват и отделни 
студии за примерите от византийската и поствизантийската епоха и те ще бъдат цитирани 
заедно с останалата литература по темата по-нататък, на съответстващите места в текста.
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функция на тези изображения – все въпроси, на които досега не е отделяно 
достатъчно внимание. В него се цели да се изявят разликите в идейната 
натовареност на различните типове троични изображения, всеки от които 
всъщност визуализира различен аспект на догмата за Света Троица.

Състоянието на проучванията на тези изображения налага да се напра-
вят някои предварителни терминологични уточнения. В изкуствоведската 
литература, а и изобщо в изследванията у нас все още няма общоприета 
единна терминология за обозначаване на различните антропоморфни ва-
рианти на Света Троица. Най-често за тях се пише, като се използва едно 
общо название – Новозаветна Троица, което може би се предпочита, за да 
се разграничат този тип изображения от старозаветния предобраз на Света 
Троица – сцената Гостоприемството на Авраам, която в изкуствоведски-
те изследвания присъства със също недостатъчно прецизното название 
Старозаветна Троица. Но наименованията Новозаветна и Старозаветна 
Троица не са достатъчно коректни в контекста на християнската теология, 
нямат основания и в изобразителната традиция – съответните обозначения 
на сцената in situ не я определят като „Новозаветна“ или „Старозаветна“, 
а само като Света Троица, а от друга страна, използването на названието 
Новозаветна Троица в изследванията не позволява в науката да се разграни-
чават отделните антропоморфни варианти. Поради всички тези причини в 
настоящия текст тяхната употреба е избегната. В литературата съществува 
проблем и с липсата на унифицирана терминология, що се отнася до изо-
браженията на Света Троица, които представят Бог Отец и Бог Син, седящи 
един до друг на престол, и Светия Дух във вид на гълъб. В настоящия текст 
за тази композиция е използвано названието Съпрестолие, в съгласие с 
терминологията, възприета в немскоезичната изкуствоведска литература, 
както и в някои по-нови руски и сръбски изследвания2. Същите източници 
са валидни при избора на названията за другите два разглеждани варианта. 
Сцената с Бог Отец, който държи Бог Син пред гърдите или на коленете си, 
и Светият Дух като гълъб, вече е утвърдена в изкуствоведската литература 
с названието Отечество. А за композицията, при която Бог Отец държи 
пред себе си разпънатия на кръста Христос, а между тях е изобразен Светият 
Дух отново като гълъб, приемам названието Разпятие в лоното на Отца, 
разпространено в публикациите на руски език. 

Тъй като изследването се спира основно на изображенията от монумен-
талната живопис, то въпросът за тяхното конкретно значение е обвързан с функ-
цията им в стенописната програма на православния храм. Най-съществената 
роля на иконографията в ортодоксалната църква е да отразява богословските 
и догматичните постановки, а това се отнася и до образната система, която 
трябва да онагледява за вярващите най-сложния християнски догмат – този за 
Света Троица. Затова в процеса на работа естеството на материала продиктува 
прилагането на функционалния анализ на изображението, или отговорът на 

2  Основната публикация по въпроса принадлежи на Ханс Герстингер, вж. Gerstinger, H. 
Űber Herkunft..., 79-86. Съответната библиография за всички разгледани антропоморфни 
варианти на Света Троица е цитирана в следващите глави на настоящата книга.
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въпроса за какво служи то в стенописната програма на храма. Необходимостта 
от използването на този метод в случая се обосновава от една друга особеност 
на изображенията в православния храм – тяхната връзка с богослужението. 
Тази обусловеност не бива да бъде игнорирана и при антропоморфните из-
ображения на Света Троица. Функционалният анализ помага да се изяснят 
причините за някои от промените във формалните белези на антропоморфните 
изображения на Света Троица, определя конкретното им значение, обяснява 
тяхното местоположение в храма. Прилагането на този метод спомага да се 
разграничат например отделните подварианти на Съпрестолие в зависимост 
от различните богослужебни текстове, които илюстрира това изображение. 

Връзката на изображенията с определени екзегетически и богослу-
жебни текстове е водеща, но би било едностранчиво да се разглежда един-
ствено догматично-литургичният аспект на антропоморфните варианти 
на Света Троица в православното изкуство. И без друго, в литературата 
и най-вече в богословските студии, посветени на тази проблематика, съ-
ществува тенденция да се опростява разбирането за тези изображения, 
като се акцентира повече върху тяхната неканоничност и върху идеята, 
че те са чужди на православния дух и традиция и трябва да се осъждат 
като практика. Настоящият текст остава встрани от подобна борба за 
чистотата на вярата, съсредоточавайки се повече върху особеностите на 
нейния визуален изказ и върху евентуалните причини за тези особености.

По сходен едностранчив начин появата на антропоморфни изобра-
жения на Света Троица често се обяснява в науката със западно влияние, 
което обаче в повечето случаи е абсолютизирано и опростявано като фактор. 
Затова една от задачите на настоящия текст е да конкретизира въпроса в 
кои случаи такова влияние е налице и какъв е неговият характер. В тази 
насока на работа сравнителният иконографски анализ, приложен последо-
вателно към изображенията от православната и западната живопис, цели 
да открие конкретни западни формули, които са заимствани или преработ-
вани в православното изкуство, и да разкрие пътищата на проникване на 
такива западни модели. В сложния контекст на изкуството на Балканите от  
поствизантийската епоха това е една амбициозна задача и тук са споделени 
отделни наблюдения, но като цяло проучването на този проблем е дълго-
срочна задача, а с бързите темпове на обнародването на поствизантийски 
паметници на Балканите в съвременната наука непрестанно се очертават 
и нови перспективи в тази посока. 

Съществуването и разпространението на антропоморфните варианти 
на Света Троица е обосновано от комплекс от причини, понякога проти-
воречиво преплетени. От една страна, тези изображения са изразители на 
продължителна догматично-литургична традиция, а от друга – носители на 
различни възприятия по отношение на това какво трябва да представлява 
религиозният образ. Налице е продължителен процес, при който първич-
но-органичната връзка на образа с богословието постепенно отстъпва и 
може да бъде изместена дори от такива „светски“ обстоятелства, каквото 
например е „модата“ в следването на определени модели при зографите. 
Като събира за първи път заедно различните варианти на образите на 
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Триединния Бог, този текст цели именно да изгради представа за това как 
са възниквали такива изображения, как са се променяли във времето и с 
какви значения са били натоварвани в средата, в която са съществували. Тъй 
като тази образна система е свързана всъщност с най-съществения догмат 
в християнството, този за Света Троица, то тук ще се повдигат и въпроси 
доколко съществуващите връзки между богословие и изображение могат 
да се определят като директни, или картината всъщност е далеч по-сложна, 
както и доколко определяните като западни модели наистина са такива. 

По обясними причини голяма част от размислите и изводите в 
настоящия текст се основават на онова, което източноправославното 
богословие ни е оставило като наследство. Използваните в изследването 
текстове на светите отци на Църквата не са цитирани в оригинал на гръцки 
или латински, както би могло да се направи например по изданията им в 
Patrologiae Cursus Completus (Series Graeca и Series Latina) на Жак-Пол Мин, 
които са достъпни и в електронен вариант3. Вместо това съм си позволила 
да използвам различни български и руски преводи на светоотеческите 
творения, със съзнанието, че при специализиран коментар в някои случаи 
навярно са възможни и други варианти в техния превод, което обаче е 
извън възможностите и целите на настоящата работа. 

Всеки, който се е докосвал до огромното поле от светоотечески 
слова, тълкувания и всякаква друга християнска богословска литература, 
натрупана в периода I–XVII в., знае колко голям е рискът да се спекулира 
с информацията, почерпана от този масив. Често съвременният учен 
целенасочено или поради незнание, цитирайки едно, а пренебрегвайки 
друго, се превръща в алтернативен богослов, като понякога неговото 
богословие няма много общо с патристичната мисъл, със съзнанието и 
възприятията на авторите на текстовете и изображенията от тези отдавна 
отминали времена. В изкуствознанието също като че ли се отнасяме към 
екзегетическите и богослужебни текстове като към „база данни“, от която 
изваждаме само онова, което би прилегнало на определена концепция, т.е. 
подчиняваме избрани откъслеци от цялото на една изкуствено изградена 
система от съвременни възгледи с обречената цел да „възстановим“ смисъл, 
който някога е бил „исконен опит“ и част от „живия живот“, чиято същност 
днес обаче вече ни е чужда и поради това сигурно ще продължава да ни се 
изплъзва. Съзнавайки риска, в тази книга съм се опитала да се съсредоточа 
повече върху фактите в името на по-доброто разбиране на контекста, в 
който съществува религиозният образ в разглежданите епохи. Но в края 
на краищата всеки подбор на отделни факти е въпрос на индивидуална 
гледна точка и в този смисъл представеното тук е резултат от само една 
от многото възможни изследователски стратегии.

3  Всички томове от двете серии, 386 на брой, са обнародвани на archive.org и в Google Books.
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За разглеждането на антропоморфните изображения на Света Троица 
е особено съществена онази част от православното богословие, догма-
тика и литургика, която засяга пряко темата за Триединния Бог. Далеч 
съм от мисълта, че една идея, която е била обект на коментари, спорове, 
уточнения, вълнения в продължение на почти две хилядолетия и която 
наистина е форма на религиозен опит и „живо богословие“, може да бъде 
изчерпана в няколкото страници на едно изкуствоведско изследване. 
Избраната проблематика обаче изисква тази идея да бъде поне очерта-
на. Няма да се спирам подробно на нейното историческо развитие, тъй 
като отделни факти ще бъдат използвани във връзка с изображенията в 
следващите части на текста. Ще обърна внимание на няколко важни за 
изследването въпроса: на основните тринитарни постановки, характер-
ни за византийското, респективно източноправославното богословие и 
догматика, на най-съществените им разлики със западната теология и на 
въпроса за възможността Бог да бъде зрим в образ.

Въз основа на изворовия материал може да бъде изградена една 
система от ключови понятия, която дава представа за съдържанието на 
учението за Света Троица. По същество това е изключително сложен дог-
мат с множество аспекти, в голямата си част антиномични, т.е. съставени 
от взаимоизключващи се постановки. За да представя по-ясно и кратко 
основните съдържателни моменти, ще използвам ключовите понятия, 
систематизирани и пояснени от един от авторитетите в православното 
богословие на миналия век – протопрезвитер Йоан Майендорф. Разбира 
се, като всяко крайно обобщение, тази система от понятия е статична, тя 
не дава представа за динамиката на множеството богословски спорове, 
погледнати в светлината на историческия процес, а отразява само част 
от крайните им резултати. Все пак за нуждите на настоящото изследва-
не тя е уместна и достатъчна като встъпление и основа за разбирането 
на иначе сложната богословска парадигма. И така, ключовите понятия, 
представящи догмата за Света Троица, са следните: триединност – Бог 
е едновременно едно и три; единосъщност – същността на трите Лица 
е една и съща; неразделност – не съществува отделно и независимо ин-
дивидуално действие на което и да е от Лицата, т.е. всички божествени 
деяния са троичен акт; съприсносъщност – трите Лица съществуват не 
само неразделно, но и вечно; специфичност – същността е една и съща, 
но трите ипостаси са „лични идентичности“2, които не се припокриват 
една с друга; взаимодействие – трите Лица не просто съ-съществуват, но 
и са свързани от дълбоко взаимодействие: Синът се ражда, а Светият 
Дух изхожда от Отца. При това взаимодействие обаче православната 
догматика, разработена още от светите отци на Църквата и утвърдена с 
решенията на вселенските събори, не допуска субординация на ипостасите. 
За православието идеята за рождението на Сина и за изхождението на 

  Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. С., 995.
2 Пак там, 229.

Част от стенописите в олтара на църквата 
„Св. Безсребърници“ в Костур, Гърция, 1180 г.
По вертикала отгоре надолу са изобразени 
Ветхий денми в сцената Благовещение, 
Етимасия, Емануил, в конхата на апсидата 
е представена Богородица с Младенеца 
Христос (фото И. Ванев)
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Светия Дух от Отца е част от възгледа, че „съществуването“ на ипостаси-
те на Троица произлиза от ипостасата на Отца, а не от общата същност. 
Отецът е причината и принципът на Божествената природа, която е в 
Сина и в Светия Дух3. За рационалния разум това може да предполага 
първичността на Отца във времето, но светите отци привеждат като нейна 
противоположност мисълта за вечността на това рождение, т.е. идеята, че 
е немислим момент, в който Отецът да е могъл да съществува без Сина.

Тук ще отбележа само основните разлики между източноправослав-
ното и западното учение за Света Троица. Според някои съвременни бого-
слови те са заложени още в постановките на Аврелий Августин (354–430), 
които са се превърнали в основа на западното тринитарно учение4. Като 
се опитва да направи понятна за човешкия разум тайната на троичността 
на Бога, той прибягва до аналогии с човешкия дух5. Така троичността от 
сферата на Божественото битие се пренася в областта на човешкия дух, 
което откъсва догмата от естествената среда – Христологията, и прилага 
към нея общи понятия на разума. От друга страна, като смята, че всяка 
от трите ипостаси притежава свойствата в съвкупност и в еднаква степен, 
Августин отваря пътя за постановката, че Светият Дух изхожда и от Отца, 
и от Сина, която по-късно ще бъде решително формулирана от западните 
средновековни теолози. Сред основните противоречия, които се изострят 
нетърпимо при схизмата между двете Църкви през 054 г., е именно въ-
просът за изхождението на Светия Дух, който и до края на хилядолетието 
ще остане водоразделен. Зад тези спорове всъщност се крие различното 
разбиране за Света Троица. Докато византийските богослови акцентират 
върху различието на трите ипостаси, то на Запад се подчертава единосъ-
щието на трите Лица, като донякъде се пренебрегват междуипостасните 
различия. Спорът за филиокве се развива именно на тази основа. Според 
православното разбиране чрез западната постановка за изхождението 
на Светия Дух и от Отца, и от Сина се подчертава прекомерно Божията 

3  Пак там, 275.
4  Трудовете на Августин имат няколко издания, вж. например Sancti Aurelii Augustini. 
Hipponensis episcopi. Opera omnia, Patrologiae cursus completus: Series latina, ed. Jacques-Paul 
Migne, Vol. 40. Paris, 865, De Fide Et Symbolo, col. 8-96; Sancti Aurelii Augustini. Hipponen-
sis episcopi. Opera omnia, Patrologiae cursus completus: Series latina, ed. Jacques-Paul Migne, 
Vol. 42, Paris, 865, De Trinitate, col. 89-098. Вече съществува и руски превод на трактата 
за Света Троица, вж. Августин Блаженный (Аврелий). О Троице. Москва, 2005.
5  Според Августин само човек, който е образ Божи, може да даде подходящата за Бога 
аналогия, и то именно с онази своя страна, която е причастна на Божественото – духов-
ната си природа. За него memoria, като човешкото самосъзнание, intelligentia, като мисле-
нето, в което се обективира духът, и voluntas, като волята или силата на любовта, която 
обединява първите два момента, са трите неразделно съществуващи в човека сили. На 
тази основа се изгражда аналогията с Триединния Бог. Августин съзнавал нейната не-
достатъчност, тъй като ипостасите са представяни само от простите свойства в Бога, а 
би трябвало всяка ипостас да обладава тези свойства в съвкупност и едновременно да 
съществува самостоятелно. Още за тринитарните възгледи на Августин и отликите им с 
разбиранията на кападокийските свети отци вж. у Фокин, А. Тринитарное учение Авгус-
тина в свете православной триадологии IV века. – Богословский сборник Православного 
Свято-Тихоновского Богословского Института 9 (2002), 40-7.
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„простота“/единство в ущърб на разбирането за сложните междуипостас-
ни отношения и най-вече за единоначалието на Отца като част от тези 
отношения. Тази основна разлика в подхода е много точно формулирана 
от Йоан Майендорф: „... за византийското християнство Троицата остава 
един исконен и конкретен опит, а единството на Божията същност е пред-
мет на вярата, винаги придружаван от настояване за непознаваемостта на 
тази същност. На Запад обаче единството на Божественото битие служи 
за отправна точка на тринитарното богословие.“6 

Както ще видим по-нататък, тези разлики са отразени и при вари-
антите, които се предпочитат за визуализиране на троичния догмат в 
православното и в западното религиозно изкуство7. Тук само накратко 
ще посоча, че анализът на ранните западни изображения показва, че поне 
до края на ХІІ в. тенденцията да се акцентира върху първенството на 
едната същност над триипостасието в западната теология се отразява и в 
изкуството, където все още се избягва пренасянето на традиционните за 
Христовия образ черти върху евентуален образ на Бог Отец, а най-често 
образът на Христос служи да представи и трите Лица на Света Троица8. 
Подобна предпазливост е видима до ХІІІ в., например в сцените по сът-
ворението на света, където фигурата на Бога Създател е неопределена, 
т.е. трудно относима към Отца или Сина, и макар и да е възможно да 
бъде асоциирана повече с Христос, то това по-скоро е един събирателен 

„образ на Бог“, който все още няма „триипостасни“ импликации9. Още 
Ервин Панофски отбелязва, че за ранната западна живопис е присъщо 
да представя Света Троица и само чрез един образ – този на Христос в 
слава, или т.нар. Majestas Domini – онези изображения, които на Изток 
свързваме с понятието „теофания“0. Именно тези изображения напосле-
дък се разглеждат като отправна точка за развитието на антропоморфната 
иконография на Света Троица в западната живопис. Те претърпяват 
своеобразна еволюция, „разроявайки“ се на множество варианти, поро-
дени от творческата инвентивност, характерна за западните художници 
и поръчители. Тази еволюция преминава през т.нар. „полиморфни“ 
изображения на Христос, при които във връзка със стремежа да се по-
кажат различните аспекти на Сина Божи се представят един до друг два 

6  Майендорф, Й. Византийско..., 227.
7  Определението „западна“ живопис може да изглежда аморфно и прекалено общо, за-
това ще уточня, че в случая имам предвид главно продукцията, създавана за италиански, 
френски и англосаксонски поръчители.
8  По тези въпроси вж. най-доброто до момента обобщаващо изследване: Bœspflug, F., 
Zaluska, Y. Le dogme trinitaire et l’essor de son iconographie en Occident de l’époque carolin-
gienne au IVe concile du Latran (25). – Cahiers de Civilisation médiévale 37 (994), 8-240.
9  На Запад всъщност още от Августин се развива идеята, че Света Троица именно в 
нейното единство и неразделност участва в акта на Сътворението на света, вж. Bœspflug, 
F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire..., 87.
0  Panofsky, E. Once more “The Friedsam Annunciation” and the Problem of the Ghent Al-
tarpiece. – Art Bulletin 20 (938), 49-443. На стр. 433 авторът посочва и примери, в които 
Христос в слава има тринитарно значение.
  Bœspflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire...
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или три различни Христологични типа, например Христос Цар, Христос 
Бог, Христос Човек, каквито виждаме още в каролингската живопис от 
ІХ–Х в.2 Изглежда, впоследствие тази хоризонтална схема се използва за 
изобразяване и на трите ипостаси на Света Троица в едно специфично 
иконографско решение – три идентични човешки фигури, разположени 
на трон един до друг, което ще си остане патент на западната живопис 
и което отново е във връзка с водещата идея за единосъщието на Света 
Троица, за акцентирането върху еднаквостта, а не върху различията на 
лицата/ипостасите в Света Троица3. От „полиморфните“ изображения 
на Христос се развиват и други троични изображения в илюстрираните 
ръкописи на Запад, между които и Отечество, Съпрестолие и Разпятие 
в лоното на Отца. От ХІV в. нататък вече се разпространяват както са-
мостоятелният образ на Бог Отец като старец, така и изображения, по-
казващи и трите ипостаси на Света Троица, като общото впечатление е 
за разнообразие на решенията и освободеност в търсенията. 

Какво е положението през същия период във византийското, рес-
пективно в православното изкуство? Търсенията на адекватно изобра-
жение на Света Троица на Изток също преминават през няколко етапа, 
но поради разликите в богословския възглед за Света Троица тръгват 
от отправна точка, различна от западната, а именно от акцента върху 
триипостасието и сложността на междуипостасните отношения. Общото 
впечатление е, че опитите да се реши въпросът за изобразяване на трите 
ипостаси на Света Троица именно чрез антропоморфни варианти са 
по-малобройни и, въпреки тяхното разпространение, за православието 
чак до ХVІІ в. предпочитаният начин да се онагледи тази доктрина все пак 
остава старозаветната сцена Гостоприемство Авраамово. За да разберем 
тези разлики, трябва да се насочим към контекста, в който се появяват 
антропоморфните варианти на троични изображения, и най-вече към 
два основни въпроса, свързани с него: единият е богословски – този за 
възможността Бог да бъде видим в образ, а вторият засяга изобразител-
ните решения на този проблем.

2  Най-ранният подобен пример е добре известен – това е илюстрацията към пс. 09 в 
Утрехтския псалтир от 820–835 г. (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Nr 32, fol. 64v), която 
чрез два образа на Христос представя двете негови природи – Божествена и Човешка, вж. 
сцената в De Wald, E. The Illustrations of the Utrecht Psalter (facsimile). Princeton, 932, pl. 0, 
а също така и в дигиталното копие на Утрехтския псалтир, достъпно на страницата на 
проекта на Утрехтския университет, посветена на този ръкопис: http://www.utrechtpsalter.
nl/#digital-edition, където е събрана и цялата богата библиография, засягаща ръкописа 
до момента.
3  Сред най-ранните и най-популярни в публикациите примери е този от края на ХІІ в. 
от един незапазен днес ръкопис, известен като “Hortus Deliciarum”, в който изображението 
е съпроводено от надписите “Sancta Trinitas” и “Trinus et unus Dominus, trinus in personis, 
unus in substantia, hoc una facies trium personarum demonstrat” (курсивът е мой – М. К.), вж. 
Herrad of Hohenbourg. Hortus deliciarum. Vol. I. Commentary, ed. Rosalie Green et al. London–
Leiden, 979, 9. 

Христос в сияние, детайл от композицията 
Преображение Христово, мозайка от 
манастира „Св. Екатерина“, Синай, Египет, 
ср. на VI в. (фото по Лазарев, В. История 
византийской живописи. Москва, 1986)

Стр. 27
Христос в сияние, носено от ангели, 
детайл от Възнесение Христово, мозайка от 
купола на църквата „Св. София“ в Солун, 
Гърция, IX в. (фото по Лазарев, В. История 
византийской живописи. Москва, 1986)

http://www.utrechtpsalter.nl/#digital-edition
http://www.utrechtpsalter.nl/#digital-edition
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Развитие и особености на византийската система  
от образи на Бога 

Добре известно е, че значението и особеностите на образа на Бог се 
обсъждат във Византия най-вече в периода на иконоборството. Именно 
теорията за Божия образ, изградена в защита на иконопочитанието, ще 
остане основополагаща и валидна за православното изкуство оттам насетне. 
За Византия „Образ на невидимия Бог“ е Синът и това разбиране, залег-
нало още в евангелските текстове, е общ топос в патристиката4. Въплъще-

4  Още при апостол Павел се появява изразът “η εικών του Θεού του αοράτου”, Първо 
послание на апостол Павел към коринтяните :7. Сред красноречивите обяснения на този 
принцип са думите на Григорий Нисийски: „Подобно тому, как тот, кто, рассматривая в 
зеркале ясно видимую фигуру, получает точное знание об отраженном лике (πρόσωπον), 
так и тот, кто знает Сына, вместе с познанием Сына принял в сердце отображение Лица 
Отца. Ибо все, что есть Отец, усматривается также и в Сыне, и все, что есть Сыновнее, 
то свойственно также Отцу, поскольку Сын полностью остается во Отце и опять-таки 
полностью имеет в Себе Отца. Поэтому Лицо (ύπόστασις) Сына в равной мере есть Лик 
(πρόσωπον) совершенного познания Отца, и Лицо Отца познается в виде Сына, тогда как 
наблюдаемые в них собственные признаки сохраняются ради правильного различения 
Лиц“ – цит. по Шёнборн, К. Икона Христа. Москва, 999; литературата по въпроса е огромна, 
вж. Grabar, A. L’iconoclasme byzantin. Dossier archéologique. Paris, 957, а от публикациите 

Божията десница, мозайка от църквата „Сан  
Витале“ в Равена, Италия (Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_vitale,_
ravenna,_int.,_presbiterio,_mosaici_di_dx_03_ 
offerta_di_abele_e_melchidesech_03_(cropped).JPG, 
the original image is cropped)
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нието на Сина Божи се използва от светите отци като най-убедителното 
основание за изобразяването на иначе непредставимия по същността 
си и трансцендентен Бог. Синът единствен е приел човешки облик, за да 
изкупи греховете на човешкия род и да спаси праведните. Следователно, 
доколкото някакъв образ на Бога е разкрит на човечеството и е достъпен 
за неговото възприятие, то това е образът на Христос. 

На пръв поглед тази категорична богословска постановка би следвало 
да разреши еднозначно въпроса как се изобразява Бог и това до голяма 
степен е така, тъй като за Византия изображението на Бога почти винаги 
съзнателно се обвързва с това на Сина. Обаче вярващите непрестанно са 
се интересували и от онова, което е недостъпно и непредставимо за съз-
нанието, от цялото величие и слава на своя Господ – и ако земният лик 
на Бог е понятен, то въпросите за образа на Триединния Бог, на Бог Отец 
или на Сина Божи преди Въплъщението или след Възнесението например 
остават не така ясно регламентирани. По идея тези аспекти от християн-
ското учение може би не следва да бъдат визуализирани, тъй като са извън 
границите на човешкото възприятие, но на практика необходимостта те да 
бъдат онагледявани, най-малкото като поука и напътствие за вярващите, 
като очертание на пътя за тяхното спасение, се оказва доминираща. 

Тази необходимост, изглежда, все още не е водеща за епохата преди 
иконоборството. Тогава вниманието е живо ангажирано с артикулирането 
на разбирането за Бог, с вербалното формулиране на устоите на вярата, 
случващо се на фона на триумфа от нейното институционализиране. То 
като че ли е съсредоточено повече върху величието на историята на спа-
сението и върху земните деяния на Бог като част от нея, както и върху 
темата за Мария като Богородица, което се отразява и в изкуството. За 
функциите и вида на изображенията в това време все още не са постановени 
граници, а своите особености те дължат на разностранни влияния, между 
които са както елинистическото наследство, така и изкуството, създава-
но в източните провинции Палестина, Сирия, Египет. Въпреки общото 
впечатление за един креативен „хаос“ все пак отличителният за епохата 
образ на Бога е този на Христос като триумфатор и владетел на всичко, 
изграден с присъщите на владетелската иконография изразни средства5. 
Присъствието на трансцендентния Отец се обозначава чрез Божията 

на български език по темата вж. Великов, Ю. Образът на Невидимия. Иконопочитанието 
и иконоотрицанието през осми век. Велико Търново, 20.
5  Сред най-убедителните проводници на тезата за влиянието на императорската ико-
нография върху особеностите на християнското изкуство е Андре Грабар, но това е теза, 
споделяна и от много други учени още в първата половина на миналия век (Ернст Кан-
торовиц, Андреас Анфолди), а и до днес, вж. Grabar, A. L’empereur dans l’art byzantin: re-
cherches sur l’art officiel de l’empire d’Orient. Paris, 936; id. Christian Iconography: A Study 
of Its Origins. London, 969. На по-различна позиция е например Томас Матюз, който се 
опитва да премести акцента в интерпретацията на изкуството от този период, като покаже 
и други тенденции, вж. Mathews, T. The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian 
Art. Princeton, 993, но пък е обвиняван в несправедливо омаловажаване на тази тенденция 
и в тласкане на махалото в друга крайност – вж. рецензията на Питър Браун за книгата на 
Томас Матюз в Art Bulletin от септември 995.



29

Глава 2. Образът на Ветхий денми

десница6, а интересът към разработването на троичната иконография 
все още като че ли не се е пробудил. Подобен интерес не е присъщ и на 
изкуството от времето на иконоборството, когато Кръстът обема в себе 
си цялата мистерия на спасението и е предназначен да обозначи в съзна-
нието на вярващия цялото величие на Бога, без при това да го въвежда в 
излишни чувствени отклонения7.

След победата на иконопочитанието във византийското изкуство се 
засилва необходимостта от визуализиране на догмата за Триединния Бог 
в по-конкретни образи. В богословските дебати от Х в. нататък темите за 
различните отношения между отделните Лица на Света Троица – за еди-
ноначалието на Отеца, от когото е роден Синът и от когото произхожда 
Светият Дух, за единосъщието на Сина и Отеца – стават все по-актуални. 
Христологията като че ли прераства в Триадология и по-късно, при поста-
вянето на въпроса за това кой предлага и приема евхаристийната жертва, 
който остро ще се дискутира на Константинополските събори през ХІІ в.8 

Богословските спорове дават тласък за търсенето на образно решение, 
което да показва на вярващите достатъчно нагледно тези основни посту-
лати. Възникналата в периода ІХ–ХІ в. необходимост да се визуализират 
както Христологията с нейното учение за двете неразделими природи 
в ипостасата на Христос – божествена и човешка, така и тринитарните 
постановки, в които тази ипостас влиза във взаимодействие с другите 
две Лица на Света Троица, съвсем закономерно не може да бъде напълно 
удовлетворена от един-единствен образ. Съществуващите в предико-
ноборския период варианти да се представи божествената природа на 
Сина Божи, например чрез образа на Христос в сияние, носено от ангели 
в сцената Възнесение, се оказват вече недостатъчни9. Затова се поражда 
цяла система от изображения, една част от които са нова интерпретация 
на вече познати по-ранни модели, а друга се появява именно в среднови-
зантийската епоха като новоизработени формули.

Ангеломорфни и антропоморфни образи на Бога 

Всички изобразителни решения в тази система съзнателно се об-
вързват с регламентирания в патристиката и в постановленията на цър-

6  За Божията десница вж. Пенкова, Б. Изображението на Божията десница в Боянската 
църква. – Проблеми на изкуството, 998, извънреден брой, посветен на проф. Е. Бакало-
ва, -7.
7  Литературата по проблема е обширна, вж. Grabar, A. L’iconoclasme...; Brubaker, L., Hal-
don, J. Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680–850): the Sources. Aldershot, 200; Barber, Ch. 
Figure and Likeness: on the Limits of Representation in Byzantine Iconoclasm. Princeton, 2002; 
Boston, K. The Power of Inscriptions and the Trouble with Text. – In: Icon & Word. The Pow-
er of Images in Byzantium. Aldershot, 2003, и цитираната там друга по-ранна литература.
8  Бабић, Г. Христолошке распре у ХІІ веку и појава нових сцена у апсидалном декору 
византијских црква. – Зборник за ликовне уметности 2 (966), -35.
9  Demus, O. Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. Lon-
don, 947. 



30

Ликът на Бога: изображенията на Св. Троица в православното изкуство

ковните събори образ на Господ – Сина Божи. Но за да бъдат представени 
чрез този образ идеите за вечността и „извънвременността“ на Бог, за 
Неговото битие на небесата или за вътрешно троичните принципи като 

„рождеността“ на Сина от Отца например, Христовият лик в изкуството 
придобива променливи характеристики, превръщайки се в един образ 

„хамелеон“, както сполучливо го определя Томас Матюз20. Полиморфността 
на образа на Христос е характерна и за християнското изкуство на Запад2, 
но именно във Византия тя като че ли има своите органични корени и 
по-софистициран израз. Най-общо, тази променливост се проявява в две 
основни направления – „ангеломорфно“, при което на образа на Христос 
в изкуството се придават чертите на ангел, и „антропоморфно“, при кое-
то се променят възрастовите белези на Христовия лик, като се въвеждат 
изображенията на Христос-дете (Емануил) и Христос-старец (Старият по 
дни, Ветхий денми). Именно тези две групи изображения – ангеломорфни 
и антропоморфни – са най-активно използвани и при визуализирането на 
догмата за Триединния Бог във византийското изкуство от ХІ в. нататък.

Ще се спра накратко и на първата група изображения, не само защото 
за дълъг период от време тя запазва доминираща позиция в православното 
изкуство, що се отнася до визуализирането на идеята за Бог. По-важно 
за настоящата работа е, че развитието на ангеломорфната иконография 
на Бог хвърля светлина и върху причините за появата и значението на 
Ветхий денми във византийската живопис. Промените в тази иконогра-
фия след ІХ в., както ще видим, очертават един процес на разклоняване 
на Христологията в Триадология в сферата на изкуството, още повече, че 
тези промени са синхронни на появата на антропоморфните изображения 
на Господ, част от които е и образът на Ветхий денми.

И така, тази първа група изображения може да се разглежда като 
отражение на „ангеломорфната Христология“, ако използваме термина 
на отец Жан Даниелу, с който той обозначава едно разпространено още 
в ранното християнство разбиране за ангелския облик на Христос22. Това 
е своеобразна християнска интерпретация на юдейската ангелология, в 
която на различни мотиви от Стария Завет се придава Христологичен 
смисъл, както става с Ангел на Великия съвет, споменат в Книга на пророк 
Исая 9:5. „Ангел“ или „Ангел на Великия съвет“ е едно от имената, дадени 
на Христос още в периода до ІV в., но като че ли популярността на това 
определение постепенно намалява главно поради активното му използ-
ване от последователите на различни еретични движения от арианството 
до богомилството. В гностическите кръгове, за които Книга на пророк 
Исая и свързаните с нея парабиблейски текстове имат важно значение, се 
разпространява разбирането, че Синът Божи е ангел по своята природа, 
на основата на което понякога се появява и сливането на образите на 

20  Mathews, T. The Clash..., 39.
2  Boespflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire..., 8-240.
22  Danielou, J. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée. Vol. . Théologie du Judéo-chris-
tianisme. Paris, 958, руски превод вж. на www.krotov.info.
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архангел Михаил и Христос23. За да се предпазят от асоциации с някоя от 
тези ереси, когато употребяват това име, повечето богослови уточняват, 
че то служи да обозначи най-вече Христовата роля на пратеник на Отца, 
възвестил Божия промисъл за спасението на човечеството, без да опре-
деля природата на Сина като ангелска24. Възгледът за ангелския облик на 
Христос е подхранван от редица парабиблейски текстове25, между които 
значимо място заема апокрифът за възнесението на пророк Исая, описващ 
как Христос и Светият Дух приемат формата на ангели, едновременно 
бидейки славославени от небесните сили и славославещи Великата Слава, 
както пророкът нарича Отца26. 

Тези представи се наслагват върху тълкуването на една от теофа- 
ниите от Стария Завет – появата на трите ангела пред Авраам (Битие, 
8:-8). Юстин Философ, Атанасий Александрийски, Теодорит Кирски 
или Йоан Златоуст например виждат в тези три ангела явление на Господ 
в обкръжението на две главни небесни сили или два ангела27. По-късно 
това тълкуване се видоизменя и още в иконоборската епоха се появява 
възгледът, че посещението на трите ангела при Авраам всъщност е явяване 
на трите Лица на Света Троица28. 

23  Trigg, J. The Angel of Great Counsel: Christ and the Angelic Hierarchy in Origen’s Theology.– 
Journal of Theological Studies 42 (99), 35-5; Hannan, D. Michael and Christ: Michael Tradi-
tions and Angel Christology in Early Christianity. Cambridge, 995, 20. Този възглед се среща 
по-късно и при богомилите, ако съдим по обвиненията на Евтимий Зигабен (ХІІ в.) в не-
говото „Догматично всеоръжие“ за отъждествяването на Сина Божи с Архангел Михаил 
на базата на мотива Ангел на Великия съвет, вж. Panoplia Dogm. XXVII, cap. 8, PG 30, 320.
24  Вж. например „За Небесната йерархия“ на Дионисий Ареопагит, според когото е добре 
известно, че „Сам Иисус, ради спасительного для нас благодеяния войдя в чин возвестителя, 
был провозглашен „Ангелом великого совета“, ибо, как Он сам наподобие ангела говорит, 
все, что услышал от Отца, возвестил нам“ – Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. 
Санкт-Петербург, 997, 5. В схолиите към този трактат, приписвани на Максим Изповедник, 
се уточнява: „Название Ангела великого совета, встречающееся у Исайи, потверждает, что 
рожденным младенцем подобает именоваться Его плоти, Ангелом (вестником) же Он назван 
потому, что возвестил нам совет (замысел) Отца“, вж. Дионисий Ареопагит. О небесной..., 5. 
25  Ако съдим по литературните свидетелства, то проявата на тези идеи във Византия 
се подхранва от влиянието на източните провинции на империята – Сирия, Палестина, 
Александрия, където те всъщност се и зараждат. Мотивът за Христос като ангел се среща в 
редица апокрифни текстове – „Видение Исаево“, „Евангелие на Тома“ и „Евангелие на Пе-
тър“ например; той заема важно място и в магическите практики във Византия – в „Завета 
на Соломон“ например Христос като Ангел на Великия съвет е особено мощна формула 
за противодействие на демоните, вж. Hannan, D. Michael and Christ..., 2.
26  „Видение Исаево“ или „Възнесение на пророк Исая“ е юдео-християнско есхатологично 
съчинение, за което се предполага, че се появява на гръцки през ІІ в. То е познато и на сла-
вянския свят, съдейки по запазените преписи. Споменава се и като част от богомилските 
книги, вж. Петканова, Д. Стара българска литература. Апокрифи. С., 982, 64-7, 352-353.
27  На ранната екзегеза на този старозаветен епизод се спира още Николай Малицки и 
неговата студия, въпреки някои други вече анахронични моменти в нея, запазва и днес 
своята актуалност, вж. Малицкий, Н. К истории композиции ветхозаветной Троицы. – 
Seminarium Kondakovianum ІІ (928), 33-45.
28  Такова тълкуване дава например Теодор Студит в „Слово за събора на небесните сили“, 
вж. Творения преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском переводе. 
Том второй, Санкт-Петербург: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 908, 4-23. 
Същата идея вече е фиксирана в химнографските произведения от ІХ в., ако съдим по съ-
държанието на канона на Иосиф Песнописец (883) за Неделя на праотците или на троичните 

Гостоприемството на Авраам, мозайка 
в църквата „Санта Мария Маджоре“ в Рим 
(432–440) (фото по Лазарев, В. История 
византийской живописи. Москва, 1986)

Гостоприемството на Авраам, стенопис 
от Токалъ килисе, Кападокия, Х в. 
(Wikimedia Commons, https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Tokali_kilise_13.jpg, 
the original image is cropped)
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Семантичното развитие на този старозаветен епизод в екзегетиката, 
където той функционира първоначално на евхаристично и Христологично 
ниво, а впоследствие придобива и троично значение, може да бъде просле-
дено и в изкуството: от сцената Гостоприемството на Авраам в църквата 

„Санта Мария Маджоре“ в Рим (432–440), където са изобразени трима мъже 
в бели одежди, средният от които е обграден от сияние29, през стенописите 
от кападокийската Токалъ килисе от Х в., където средният ангел в сцената 
ясно обозначава Христос чрез характерните одежди и кръстатия нимб, но 
цялата композиция е вече обозначена с надпис Света Троица, до Чаръклъ 
килисе (ХІ в.) и Теодоровия псалтир от 066 г., в които примери и трите 
ангела са представени с кръстат нимб (атрибут на Сина Божи), а надписът 
пояснява, че това е Света Троица (“η αγία τριάς”)30. От този момент ната-

канони на полунощница, творение на Митрофан Смирнски (ср. IХ в.): „Видел еси, яко же естъ 
можно человекy видети Троицy и Тyю yгостил еси, яко дрyг присный, преблаженне Аврааме“ 
(песен V), или по песен -ва на канона на службата за неделя на светите отци: „древле прием-
лет Божество едино Триипостасное священный Авраам“, вж. Малицкий, Н. К истории..., 39.
29  Което предизвиква аналогии с посоченото ранно тълкуване на епизода като явяване 
на Христос в обкръжението на два ангела.
30  Theodore Psalter. Electronic Facsimile. Еd. Ch. Barber. University of Illinois Press, 2000, 
fol. 62v.

Гостоприемството на Авраам, 
стенопис от Чаръклъ килисе, 
Кападокия, ХІ в. (Wikime-
dia Commons, https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/8/85/%C3%87ar%C4%B-
1kl%C4%B1_-_Fresco_Dreieinigkeit.jpg)
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тък в един продължителен период, или поне между ХІ и ХVІ в., не само 
Византия, но и целият православен свят ще предпочита да изобразява 
Света Троица именно чрез сцената Гостоприемството на Авраам3. 

Идеята за Сина като ангел всъщност никога не изчезва от христи-
янското съзнание32. Успоредно с нейното трансформиране за целите на 
троичната иконография в периода ХІ–ХІV в. се реактуализира и мотивът за 
Христос като Ангел на Великия съвет и неговото изображение, най-често 
в медальон, заобиколен от небесните сили, се появява в някои паметници 
на късновизантийското изкуство33, макар и без да получи широко раз-
пространение, а по-скоро като иконографска рядкост.

Особено важна за нас е втората група изображения – антропомор-
фните. Тя обединява онези образи на Бог във византийското изкуство, 
които варират по отношение на възрастовите характеристики. Още във 
виденията на старозаветните пророци, които християнството отрано 
използва като доказателство за Божия промисъл и предсказание за 
Въплъщението на Сина, сред различните образи на Славата на Господ 
присъства и неговата антропоморфна визия. Пророк Даниил въвежда две 
такива фигури – на Сина Божи и на По-стария от дните, Исая (6:, 7:4) 
вижда Господ в одежди да седи на престол, но пророкува и за раждането 
на Сина Божи, „комуто ще нарекат името Емануил“, а пророк Йезекиил 
(:5-26) споменава за „подобие на престол..., а над подобието на престола 
имаше нещо като подобие на човек отгоре му“. Такива представи за про-

3  Примерите са многобройни и са разгледани по-нататък, в главата, посветена на разви-
тието и особеностите на композицията.
32  Едно епистоларно свидетелство за разпространението на подобен възглед и в изку-
ството от ІХ в. посочва Сирил Манго, вж. Mango, C. The Art of Byzantine Empire 32–453: 
Sources and Documents. Englewood, 972, 75. Става въпрос за писмо на Теодор Студит, ад-
ресирано до Теодулос, в което се споменава за обвинения срещу Отца заради създаването 
на изображения на разпънати ангели в образа на Христос, при което и ангелите, и Хрис-
тос били представени в напреднала възраст и което, според обвинителите и самия Теодор 
Студит, е чуждо на традициите и непознато за нито един от боговдъхновените свети отци.
33  Основната студия по въпроса принадлежи на Сирарпи дер Нерсесян, вж. Nersessian, 
S. Note sur quelques images se rattachant au thème du Christ-Ange. – Cahiers archéologique 3 
(962), 209-228. Христос е представен като Ангел на Великия съвет в църквата „Богороди-
ца Перивлепта“ в Охрид в цял ръст, в сияние, поддържано от ангели, и с текст в свитъка 
(„днес спасението дойде в света на онова, което е видимо и на невидимото“), взет от на-
чалото на Второ слово за Възкресение Христово на Григорий Назиански, вж. Nersessian, 
S. Note..., 25, която идентифицира текста, както и Miljković, B. L’Illustration de la deuxième 
homélie pascale de Grégoire le Théologien. – Зборник Радова Византолошког института XLI 
(2004), 05-2; Луковникова, Е. Образ Христа – Ангела Великого Совета из церкви Бого-
родицы Перивлепты в Охриде. Развитие иконографии и особенности образа. – В: Ис-
кусство христианского мира. Сборник статей. Вып. 6. Москва, 2002, 66-80. За други при-
мери в изкуството от периода вж. и Galavaris, G. The Illustration of the Liturgical Homilies 
of Gregory Nazianzenus. Princeton, 969, 77-78, където се разглежда подобно изображение 
от един илюстриран ръкопис със словата на Григорий Назиански от ХІV в. – Paris. gr. 543; 
както и Вълева, Ю. Иконографията на Христос Ангел на Великия съвет и българската мо-
нументална живопис от XV до XVII век. – В: Втори международен конгрес по българис-
тика. Доклади. Изобразително изкуство и архитектура. С., 988, 9-00. За развитието на 
типа в балканското изкуство след XV в. вж. Σέμογλου, Α. Χριστός Εμμανουήλ και Χριστός ο 
της μεγάλης Βουλής Άγγελος. Εικονογραφικοί και επιγραφικοί συμφυρμοί στη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική. – Βυζαντινά 30 (200), 379-39.

Христос Ангел, пророк Авакум и св. Григорий 
Богослов, миниатюра от ръкопис със словата 
на св. Григорий Богослов, Cod. Athos Dionysiou 
61, fol. 4r, ХІ в. (по Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. 
Εικονογραφημένα χειρόγραφα … , vol.1, ill. 106 )

Христос Ангел, стенопис от църквата 
„Богородица Перивлепта“ в Охрид, Северна 
Македония, 1295 г. (фото И. Ванев)
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явата на Господ в различен човешки облик са разпространени и в някои 
циркулиращи във византийския свят парабиблейски текстове, в които 
се разказва за различния облик на Христос, проявил се пред свидетели 
едновременно като дете, зрял мъж и старец34. 

Представите за променливия образ на Бога се интерпретират от 
светите отци както като предзнаменование за Въплъщението на Сина 
или Второто му пришествие в края на дните, така и като доказателство 
за единосъщността на Отца и Сина. Те намират израз и в литургичните 
текстове, в които се разпространява сравнението Ветхий денми – Мла-
денец,  което се използва, за да определи Господ във връзка с понятието 
за вечност и време, едновременно подчертавайки единната същност на 
двете природи на Христос, като чертите на старостта са явен признак на 
вечността и съществуването извън времето, а младата възраст означава 
Въплъщението, станало „неотдавна“, т.е. във времето като история на 
спасението. 

34  Става въпрос за няколко варианта на историята с поклонението на тримата влъхви 
пред новородения Христос, при което всеки един от тримата получава различна визия 
за Сина Божи – първият го вижда като младенец, вторият като зрял мъж, а третият като 
старец, вж. Mathews, T. The Clash... Този апокрифен разказ е намерил място и в сборника 
със слова на Григорий Богослов – един гръцки ръкопис от сбирката на Йерусалимската 
патриаршия – Cod. Taphou 4, където са изобразени и тримата влъхви с видените от тях 
образи, вж. Avner, T. The Impact of the Liturgy on Style and Content. The Triple-Christ Scene in 
Taphou 4. – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/5 (982), 459-467; Lafontaine-Dosogne, 
J. L’illustration du cycle des mages suivant l’homélie sur la nativité attribuée à Jean Damascène.– 
Le Muséon. Revue d’études orientales 00 (987), 2-224; McKay, Gr. Christ Polymorphism in 
Jerusalem, Taphou 4: An Examination of Text and Image. – Apocrypha 4 (2003), 77-92. По 
въпроса за разпространението на този мотив в славянската литературна традиция вж. Ко-
жухаров, Ст. Художник сред влъхвите (Към проблема „текст–изображение“ във връзка с 
иконографията на новозаветната Троица). – Старобългарска литература 25-26 (99), 88-93.

Миниатюри към историята на тримата 
влъхви и новородения Христос, гръцки 
ръкопис от сбирката на Йерусалимската 
патриаршия – Cod. Taphou 14, fol. 106v, XI в. 
(по Avner, T. The impact of the liturgy…)

Виденията на тримата влъхви докато 
се покланят пред новородения Христос, 
миниатюра от гръцки ръкопис от 
сбирката на Йерусалимската патриаршия – 
Cod. Taphou 14, fol. 106v, XI в., детайл  
(по Avner, T. The impact of the liturgy…)
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Още в изкуството от периода преди иконоборството интересът към 
тези различни характеристики на Господ присъства, като се проявява в 
различно съчетание на текст и образ, както е например в известната си-
найска икона от VІІ в., на която е представен образ с белите коси на Ветхий 
денми, означен с надпис Емануил35, или чрез съпоставяне на два Христови 
образа на различна възраст, както при двойния образ в купола на църк-
вата „Панагия Дросиани“ на о-в Наксос от VІІ в.36 Но изобразителните 
формули, които по-точно отговарят на тези представи, се изработват във 
византийската живопис след ІХ в.

След победата на иконопочитанието виденията на пророците, така 
активно използвани като аргумент в защита на култа към иконите, при-
добиват нова актуалност37. Тяхната връзка с литургията се извежда на 
качествено ново равнище38, като все по-често наблюдаваме комбинирането 
им с цел създаването на един синкретичен образ на Бога. Като такава син-
кретична форма на виденията за славата на Господ на пророците Йезекиил 
(0:-22) и Исая (6:-5) се разглежда от някои изследователи изображението 
на Пантократор39. Именно то измества Христовия образ от сцената Възнесе-

35  Византийские иконы Синая. Текст А. Лидов. Москва, 999, 42-43; Corrigan, K. Visualizing 
the Divine: An Early Byzantine Icon of the ‘Ancient of Days’ at Mount Sinai. – In: Approaching 
the Holy Mountain: Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai. S.E.J. Gerstel, R.S. 
Nelson (eds.). Turnhout, 20, 285-303. 
36  Γκιολες, Ν. Οί παλαιότερες τοιχογραφίες τής Παναγιας της Δροσιανης στη Νάξο και η εποχή 
τους. – Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 20 (999), 65-70.
37  Засиленото внимание към пророческите виденията на Бога, описани в Стария Завет, 
и тяхното по-голямо разпространение в живописта след ІХ в. подчертават още Андрей 
Грабар и Жаклин Лафонтен, вж. Grabar, A. L’iconoclasme..., 24-257; Grabar, A. Sur les sources 
des peintures byzantines des XIIIe et XIVe sièclеs. – Cahiers archéologique 2 (959), 35-380; La-
fontaine-Dosogne, J. Théophanies: visions auxquelles participent les prophètes dans l’art byzantin 
après la restauration des images. – In: Synthronon. Art et archéologie de la fin de l’Antiquité et du 
Moyen Âge. Recueil d’études par André Grabar et un groupe de ses disciples. Paris, 968, 35-45.
38  Трудовете на Георгиос Галаварис и Робърт Нелсън, посветени на илюстрациите на 
предисловията във византийските ръкописни евангелия ХI–ХV в., установяват посто-
янството на композиция, в която Христос е представен седящ на дъга или трон, обкръ-
жен от серафими и евангелисти или символите им, а също и в сложни форми на сияние, 
състоящи се от кръг или ромб или съчетаващи двете форми. Разкрита е тясна връзка на 
такива изображения с литургията. Към такава връзка насочват надписите в миниатюрите 
до изображенията на ангели и божествените животни – цитати от литургичен текст, от 
Евхаристичната молитва и Херувимската песен, където са указани ангелските чинове, сла-
вещи Господа на трон. Затова такива композиции често се наричат литургична теофания, 
но в основата си те произлизат от съчетаването на пророчески видения. Подобни компо-
зиции по мнението на Галаварис въвеждат читателя в тайнството на Въплъщението и на 
двете природи на Христос и едновременно дават образ на Второто му пришествие. Тази 
иконография според автора произхожда от византийските апсидни декорации V–ХI в. от 
Гърция, Египет, Кападокия, които също съдържат надписи от текста на Херувимската 
песен, вж. Galavaris, G. The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels. Wien, 979, 74-
93, както и Nelson, R. The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book. 
New York, 980, 55-73; Jolivet-Levy, C. Les églises de Cappadoce: Le programme iconographique 
de l’apside et de ses abords. Paris, 99, 38, 338, 340.
39  За изображението на Пантократор вж. Mathews, T. The Transformation Symbolism in 
Byzantine Architecture and the Meaning of the Pantokrator in the Dome. – In: Church and Peo-
ple in Byzantium. Birmingham, 990, 9-24; Бабић, Г. Краљева црква у Студеници. Београд, 
987, 64-66; Γκιολές, N. Ο βυζαντινός τρούλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (Μέσα 6ου 

Икона с Божия образ, представен с белите 
коси на Ветхий денми и означен като Емануил, 
манастира „Св. Екатерина“, Синай, VII в.  
(по Византийские иконы Синая...)

Христос Пантократор, мозайка от 
църквата „Успение Богородично“, Дафни, 
Гърция, XI в. (по Лазарев, В. История 
византийской живописи. Москва, 1986)
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ние, който дотогава се помества във високите части на храма или в купола, 
например в църквите „Св. София“ в Солун, „Св. Апостоли“ в Константино-
пол, както и в кападокийските църкви от периода40. Христос Пантократор 
доминира от ХI в. нататък, почти неизменно заемайки централния купол на 
византийските храмове. В същия период се утвърждава и иконографията, 
съпроводена със съответстващите идентифициращи изображенията надписи, 
на Ветхий денми и Емануил4. Заедно с изображението на Свети Дух като 

αι – 204). Αθήνα, 990, 55-68.
40  Jolivet-Lévi, C. Les églises byzantines... Според Ото Демус изображението на Христос 
Пантократор произхожда от това на Христос от Възнесението, като и двата образа са 
проводници на едно и също богословско съдържание, вж. Demus, O. Byzantine Mosaic... 
4  За литургичните текстове, свързани с изображението, вж. Millet, G. La dalmatique..., 
6-8; за връзката с изображението на детето Христос, което се появява в медальон върху 

Христос Емануил, стенопис в църквата 
„Св. Безсребърници“ в Костур, Гърция, 
1180 г. (фото И. Ванев)



37

Глава 2. Образът на Ветхий денми

гълъб още в същото столетие те ще бъдат и комбинирани в различни схеми, 
за да представят личните характеристики на ипостасите на Света Троица. 
В същата епоха в декорацията на византийските храмове и ръкописи се 
разпространяват и самостоятелните образи на Емануил и Ветхий денми.

Въплъщението на Сина Божи е единствената теологична основа, която 
узаконява изображенията на Бога. Именно на тази основа в православното 
изкуство никакви други изображения на Бога, освен тези на въплътилия се 
Син, не би следвало да са били приемани за канонични. Прегледът на запа-
зения изобразителен материал обаче показва, че въпреки това становище 
на Православната църква в миналото, а и днес, в създаваното за нейните 
нужди изкуство все пак векове наред са се появявали антропоморфни 
изображения на Бог Отец. Това става именно при изобразяването и на 
трите ипостаси на Света Троица и се оказва възможно благодарение на един 
сложен образ с преобладаващо Христологично значение – Ветхий денми.

гърдите на Богородица, вж. Wendt, C. Das Christus-Immanuel Bild der Ostkirche. – Zeitschrift 
für Kunstwissencshaft 4 (950), 284-287; за популярността на този образ в епохата на Комни-
ните и за вариациите в значението на образа вж. Weyl Carr, A. Gospel Frontispieces from the 
Comnenian Period. – Gesta 2 (982), 3-20; за използването на този образ при илюстриране-
то на теофаничните визии и за разпространението на солунски модели на такива сцени 
в средно- и късновизантийската живопис вж. Бакалова, Е. Бачковската костница. С., 977, 
64-72, както и по-новото издание за този паметник – Bakalova, E. The Ossuary of the Bach-
kovo Monastery. Plovdiv–Nicosia, 2003. За изображението вж. също Schroeder, R. Images of 
Christ Emmanuel in Karanlik kilise. – Studies in Iconography 29 (2008), 23-54.

Горе, ляво
Ветхий денми от стенописите в църквата 
„Св. Пантелеймон“ в Нерези, Северна 
Македония, 1164 г. (фото И. Ванев )

Горе, дясно
Христос Пантократор от стенописите  
в църквата „Св. Пантелеймон“ в Нерези,  
Северна Македония, 1164 г. (фото И. Ванев)

Фрагменти от образа на Христос Емануил 
от стенописите в църквата „Св. Пантелеймон“ 
в Нерези, Северна Македония, 1164г.  
(по Sinkević, I. The Church of St. Panteleimon  
at Nerezi…)
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За средновековните богослови идеята за Господ като неподвластен 
на всякакво рационално разбиране, дефиниция или доказателство е воде-
ща. Той е едновременно една същност и три ипостаси, началото и краят, 
безначален, извънвременен и няма причина или принцип, които да могат 
да го обяснят, тъй като няма причина или принцип, които да го предше-
стват2. Доколкото някакво човешко познание за Бог е възможно, то се 
основава само на неговата добра воля да разкрие Себе си в историята на 
спасението на човешкия род като Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. А докол-
кото някакъв образ на Бога е валиден за човешкото възприятие, то това е 
най-вече образът на Сина, който единствен е приел човешки облик и чрез 
когото единствено можем да се опитваме да получим знание за Отца. И 
преди Въплъщението обаче Бог в благоволението си се появява на някои 
от старозаветните праотци и пророци в различен образ и форма, чужди 
на неговата същност, но умишлено достъпни за сетивата на онези, които 
по друг начин са неспособни да се докоснат до Божията слава и мистерия. 
Още Йоан Златоуст, а по-късно и Теодор Студит поставят основите на тази 
теория за Божието благоволение, своеобразен еквивалент на известната 
на западните теолози доктрина за „акомодацията“, благодарение на която 
в съзерцанието си на Божественото на човек е дадена възможността да се 
опира на познати нему образи и която допуска да се говори например за 
Божията десница с пълното разбиране за това, че Господ няма истински ръце. 

Това разбиране за Божията благодат ще позволи малко по-късно 
да се вижда в антропоморфен облик дори онзи аспект на Бога, който 
иначе и не подлежи на описуемост в образ – неговата безначалност и 
извънвременност. Византийското решение за този образ на вечността на 
Бог е фигурата от видението на пророк Даниил, онзи, който е по-стар от 
дните – Ветхий денми. В изображението на Ветхий денми по уникален 
начин е „примирено“ противоречието на постановките на светите отци 
за неизобразимостта на Бог Отец и необходимостта от визуален израз на 
определени богословски теми. Именно чрез създаването на този образ 
във византийското изкуство и в изкуството на православието изобщо се 
онагледяват важни догматични постулати като идеята за божествената 
природа в ипостасата на Сина в Христологията или за единоначалието 
на Отца в православната Триадология. От научна гледна точка образът 
на Ветхий денми е интересен не само като част от „предисторията“ на 
беловласия старец от възрожденската живопис – т.е. като архетипен за 
съвременното съзнание, но най-вече като красноречиво отражение на 
представата на Homo Byzantinus за Божия лик с целия неин сложен бого-
словски и догматичен контекст. 

 Темата е работена като индивидуален планов проект „Образът на Ветхий денми във ви-
зантийската и поствизантийската художествена традиция (по паметниците на територията 
на съвременна България)“ в Институт за изследване на изкуствата в периода 2007–2009 г. 
Вариант на този текст е публикуван в: Куюмджиева, М. Ветхий денми във византийската 
живопис. – Проблеми на изкуството 2 (20), 3-2.
2  Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. С., 
995, 226-228.

Ветхий денми в стенописите от църквата 
„Богородица Перивлепта“ в Охрид, Северна 
Македония, 1294/95 г. (фото И. Ванев)
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Затова е напълно обяснимо, че изображението на Ветхий денми е 
провокирало и все още провокира научния интерес и вече има редица 
публикации, които разясняват различни страни от значението на този 
сложен образ. Студията на Андре Грабар за представянето на интелиги-
билното във византийското изкуство3, написана още около средата на 
миналия век, е основополагаща. Макар да разглежда само няколко от 
примерите във византийските ръкописи, благодарение на изключителното 
познаване на по-широкия културен контекст на епохата авторът очерта-
ва основното предназначение на този образ – да обозначи в съзнанието 
на вярващия идеята за вечността на Бог. По-късно Шигебуми Тсуджи 
уточнява особеностите на част от посочените от Грабар изображения, 
добавя нови примери и коментира литургично-теофаничния характер на 
изображението на Ветхий денми във връзка с конкретни богослужебни 
текстове и литургични коментари, анализирайки декорацията на про-
чутия псалтир № 74 от Парижката национална библиотека4. Специално 
внимание на Ветхий денми отделя и Янко Радованович, който обобща-
ва значението на изображението, използвайки примера в протезиса на 
църквата „Св. Апостоли“ в Печката патриаршия5. През 90-те години на ХХ 
в. се появиха и текстовете на Алексей Лидов, който обосновава появата 
на Ветхий денми в програмата на православните храмове от ХІ–ХІІ в. с 
богословския климат на епохата след Великата Схизма от 054 г.6; и на 
Гретчен МакКей, която прави по-обстоен преглед на тълкуванията на 
Ветхий денми в светоотеческата литература и събира множество примери 
от украсата на различни византийски ръкописи7. Въпроси за произхода, 
смисъла или литургичната обвързаност на Ветхий денми се дискутират 
и в редица по-общи изследвания покрай останалата проблематика8,  

3  Грабар, А. Изобразяване на интелигибилното в средновековното византийско изку-
ство. – В: Грабар, А. Избрани съчинения. Т. . С., 982, 22-233 (=A. Grabar. La représentation 
de l’intelligible dans l’art byzantin du Moyen Âge. – In: Actes du VIe Congrès International des 
Études Byzantines (Paris, 948), Pt. 2, Paris, 95, 27-43).
4  Tsuji, Sh. The Headpiece Miniatures and Genealogy Pictures in Paris. gr. 74. – Dumbarton 
Oaks Papers 29 (975), 79-8.
5  Радовановић, Ј. Иконографија фресака протезиса цркве Св. Апостола у Пећи. – Зборник 
за ликовне уметности 4 (968), 27-63 (текстът е преиздаден и в сборника със събрани студии 
на автора: Иконографска истраживања српског сликарства ХІІІ и ХІV века. Београд, 988).
6  Лидов, А. Образы Христа в храмовой декорации и византийская христология после 
Схизмы 054 года. – В: Древнерусское искусство. Искусство Византии и Древней Руси. 
Памяти А. Грабара. Санкт-Петербург, 998, 55-77.
7  McKay, Gr. Imaging the Divine: A Study of the Representations of the Ancient of Days in 
Byzantine Manuscripts, MA Dissertation. University of Virginia, 992; id. The Eastern Chris-
tian Exegetical Tradition of Daniel’s Vision of the Ancient of Days. – Journal of Early Christian 
Studies 7,  (999), 39-6.
8  Литературата по въпроса е обширна, тук ще спомена само основните публикации: Millet, 
G. La dalmatique du Vatican: Les Élus. Images et croyances. Paris, 945, 42-43; Лазарев, В. Об 
одной новгородской иконе и ереси антитринитариев. – В: Русская средневековая живопись. 
Статьи и исследования. Москва, 970, 279-29; Суботић, Г. Свети Константин и Јелена у 
Охриду. Београд, 97; Hadermann-Misguich, L. Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la 
peinture byzantine du XIIe siѐcle. Bruxelles, 975; Galavaris, G. The Illustrations of the Prefaces 
in Byzantine Gospels. Vienna, 979; Грозданов, Цв. Охридското зидно сликарство од ХІV в. 

Ветхий денми в сияние, миниатюра  
в Теодоровия псалтир, Британски музей  
Add. 19.352, fol. 1v, 1066 г. (по Theodore Psalter.  
Electronic Facsimile. Еd. Ch. Barber. University  
of Illinois Press, 2000)
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Охрид, 980; Avner, T. The Impact of the Liturgy on Style and Content. The Triple-Christ Scene 
in Taphou 4. – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/5 (982), 459-467; Γκιολές, N. Ο 
βυζαντινός τρούλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (Μέσα 6ου αι – 204). Αθήνα, 990, 
55-68; Барџиева, Д. За иконографијата на западниот ѕид во црквата во Курбиново. – Кул-
турен живот. Списание за уметност, култура, општествени прашања ХХХVІ (99); Em-
manuel, M. Die fresken der Kirche des Hosios Ioannes Kalybites auf Euboia. – Byzantinoslavica 
52 (99), 36-44; Sinkević, I. The Church of St. Panteleimon at Neresi. Architecture, Programme, 
Patronage. Wiesbaden, 2000, 40-4, 45-46; Jolivet-Lévi, C. Art chrétien en Anatolie turque: le té-
moignage de peintures inédites à Tatlarin. – In: Jolivet-Lévi, C. Etudes Cappadociennes: Studies 
in Byzantine Cappadocia. London, 2002, 270-284; Berger, M. La représentation byzantine de la 

“Vision de Dieu” dans quelques églises du Salento médiéval. – Collection de l’École française de 
Rome 363 (2006), 79-203 и др. Интерес представлява и значително по-ранната руска ли-
тература по въпроса: Богословский, И. Бог Отец, первое Лицо Святой Троицы в памят-
никах древнехристиянского искусства. – Общество любителей духовного просвещения, 
кн. 3, кн. 5, Москва 893; Кондаков, Н. Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа. Санкт-Петербург, 905.

Молитвата на Христос към Отца, 
миниатюра в Dionysiou Lectionary Codex 
587, fol. 34v, ХІ в. (по Οι θησαυροί του Αγίου 
Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα…,  
vol. 1, Athens 1974)
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а принос за проучването на този образ имат и българските автори9. 
Интересът към това изображение е очевиден и вече е натрупан 

значителен материал, към който са прилагани различни изследователски 
подходи. Немалкото на брой публикации могат да създадат впечатлението, 
че проблемът всъщност е изчерпан, но в това разнообразие от текстове все 
още остават поредица неизяснени въпроси. Кой точно е Ветхий денми? 
Защо се появява такъв образ? Какво е развитието на изображението в 
монументалната живопис от византийската епоха и в какъв контекст функ-
ционира то? Част от отговорите на тези въпроси биха дошли в резултат 
на ново систематизиране на натрупания материал, каквото ще се опитаме 
да осъществим в настоящия текст, при което и вече познати факти от 
ранния период от историята на изображението и от неговия литургичен 
и екзегетически контекст подлежат на различна интерпретация.

Наименованието Ветхий денми – старозаветен текст, 
богословска интерпретация, литургични конотации

За литературна основа на изображението в различните изследвания 
обикновено се посочва видението на пророк Даниил от глава 7:9, тъй като 
от неговия разказ произлиза името, с което това изображение е означава-
но във византийската живопис – “ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν” (слав. – Ветхий 
денми, синодален превод – Старият по дни). 

В своето видение за последните времена пророк Даниил описва две 
различни фигури със съответстващи две наименования: Син човешки и 
Ветхий денми. Ще цитирам текста по синодалния превод на Библията: 

„Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни; 
облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му – като чиста 
вълна; престолът Му – като огнен пламък, колелата Му – като пламтящ 
огън...” (Дан. 7:9) и „Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци 
идеше сякаш Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен при 
Него. И Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички 
народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което 
няма да премине, и царството Му не ще се разруши.“ (Дан. 7:3-4)0.

9  В последното десетилетие в студиите на Елисавета Мусакова и на Нина Гагова са раз-
гледани задълбочено някои примери от българското ръкописно наследство от ХІV в., вж. 
Мусакова, Е. Композицията на псалтира. – В: Медиевистика и културна антропология. 
Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Д. Петканова. С., 998, 349-
360; Същ. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван Александър. – Palaeob-
ulgarica 26/2 (2002), 3-33; Moussakova, E. Illuminating the Byzantine and Slavonic Psalters from 
the Eleventh Through the Fourteenth Century. – Annual of Medieval Studies at CEU 8 (2002), 
223-248; Гагова, Н. Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на иси-
хастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин. – Старобългарска лите-
ратура 33-34 (2005), 289-303. Някои особености на образа се разглеждат и при Джурова, А. 
Томичов псалтир. Т. . С., 990; Мавродинова, Л. Старозаветни лица и събития в среднове-
ковната стенна живопис по българските земи (ІХ–ХІV в.). – Кирило-Методиевски студии 
2 (999), 53-27; Лозанова, Р. Бележки върху миниатюрата „Видението на пророк Исая и 
пророк Иезекиил“ от Томичовия псалтир. – Старобългарска литература 3 (999), 89-04.
0  БИБЛИЯ сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Издава Све-
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С гръцкия израз “ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν” в Септуагинта е преведена 
фразата ןימוי קיתע „Атик йомин“ (арам.). В юдаизма сънят на пророк Даниил 
се възприема най-вече като описание на дългоочакваната от мнозина 
победна поява на Месията. От друга страна, в мистическата практика на 
юдаизма, както тя е отразена в Кабала, с фразата „По-старият от дните“ 
се обозначава една от божествените еманации2. Това е висша проява на 
Божеството, източник на Божественото благоволение и причина на пър-
вичния акт на творението. 

Ако се върнем по-назад във времето обаче, ще видим че става въпрос 
за един общ за няколко религии архетипен модел на Бога като вечен отец, 
патриарх и баща на времето и на всички богове. Още в средата на миналия 
век Джон Емертон посочва като прототип на описаните в Данииловото 
видение Ветхий денми и Син Човешки образите на Ел и Ваал от ханаан-
ския пантеон и тази хипотеза все още има многобройни привърженици3. 
Главното божество Ел е наричано в угаритските текстове „баща на годи-
ните“ и е описано като брадат, сивокос и мъдър патриарх, вечен отец на 
всичко. Юдаизмът запазва „Ел“ като едно от имената на Бога, наричайки 
така Господ на Израил във времената преди Моисей – Ел Шаддай е Господ 
на Авраам, Исаак и Яков. Като цяло в юдаизма Ел плавно се идентифицира 
с Яхве, като заедно с името, Яхве наследява и характеристиките на Ел – 
божествената вечност този път се обозначава с фразата „Ветхий денми“, 
а образът отново е на брадат и белокос старец. Очевидно е, че в основата 
си този архетипен образ на Бога Баща и Патриарх, Владетел на времето 
запазва значението си и в християнската религиозна система, в която е 
въведен най-вече посредством текста на пророк Даниил. 

През І в. Йосиф Флавий признава Даниил за „най-великия от про-
роците“ и неговото определение отразява почетното място, отредено на 
Даниил в юдаизма. От една страна, той е хронистът, описал историята на 
еврейския народ от времето на заточението му във Вавилон, а от друга, 
той е провидецът, комуто Господ е открил съдбата на Израил и събитията, 
отнасящи се до последните времена. Даниил е сред особено важните ста-

тият Синод на Българската църква. С., 982, 026-027.
  Коментарите на юдейските мислители за видението на Даниил, доколкото ми е извест-
но, все още не са били обект на самостоятелно изследване, но се споменават в различни 
по-общи публикации, вж. ДАНИИЛ. – Православная энциклопедия. Т. 4. Москва, 2007, 
8-44. Между тях можем да споменем тълкуването на Саадия Гаон (882–942) – едно от го-
лемите имена на равинската литература – към глава 7 на Книга на пророк Даниил, където 
се обясняват фигурите на Ветхий денми и Сина Човешки, както и значението на цялото 
видение, вж. Alobaidi, J. The Book of Daniel: The Commentary of R. Saadia Gaon. Edition and 
Translation. Bern, 2006, 536-550. За Гаон появата на Ветхий денми във видението не бива 
да се разглежда като проява на същността на Бог, който е трансцендентен и непознаваем, 
а образът на стареца е въведен, за да разграничи йерархично двете фигури. 
2  Dan, J. The Heart and the Fountain: An Anthology of Jewish Mystical Experiences. Oxford, 
2002, 302. 
3  Emerton, J. The Origin of the Son of Man Imagery. – Journal of Teological Studies, New Se-
ries IX (958), 225-242; Gardner, A. Daniel 7, 2-4: Another Look at its Mythic Pattern. – Biblica 
82 (200), 244-252.

Заставка с образите на Христос, Ветхий денми 
и Емануил, Paris. gr. 74, fol. 167r, вт. пол. на ХІ в. 
(по Tsuji, Sh. The Headpiece..., ill. 4)



44

Ликът на Бога: изображенията на Св. Троица в православното изкуство

розаветни фигури и за християнството, което акцентира върху неговата 
пророческа функция и използва по нов начин образите и виденията, описани 
в неговата книга, сред тях и видението за Ветхий денми и Сина Човешки.

Още в ранната светоотеческа екзегетика от периода ІІІ–VІ в. се уста-
новяват две основни посоки на интерпретиране на Данииловото видение. 
Според първата Ветхий денми и Сина Човешки се разбират като образи 
на Отца и Сина в момента на предаване на властта, славата и Царството 
Небесно от Отца на Сина след неговото Възкресение и възвръщането му 
на Небесния престол отдясно на Отца. Този акт се приема като доказател-
ство за божествената природа на Сина, за неговата единосъщност с Отца 
и за вечността на Неговото Царство4. Всички тези постановки се запазват 
като семантичен пласт и в следващите епохи, ако съдим по коментарите 
на византийските богослови или по контекста, в който словосъчетание-
то „Ветхий денми“ се споменава в техните произведения. Сред такива 
по-късни примери е писмото на патриарх Фотий (820–89) до Захарий – 
католикоса на Велика Армения, в което се коментира правилното разби-
ране за неразделимите две природи в ипостасата на Сина, като се изтъква 
погрешността на различните еретични учения – от това на Савелий през 
Арий, Евномий, Македоний. Фразата „Ветхий денми“ Фотий използва, за 
да подчертае божествената природа на Христос и единосъщието на Сина 
и Отеца5. По-късно и Кирил Туровски (ХІІ в.), описвайки как Христос 
се е явявал на старозаветните пророци, споменава видението на Даниил, 
като казва, че Христос е този, който на „облаци небесни, подобен на Сина 
човешки идва към Ветхий денми“, а така пророкът „изобразява дадената 
му от Господ власт на небето и земята“6.

При втората насока на интерпретиране на Данииловото видение 
светите отци извеждат префигуративен смисъл, насочващ към идеята за 
Страшния съд. Още Златоуст споменава, че както когато някой чуе думата 

„престол“, неизбежно се замисля и за трона на Страшния съд, така и белите 

4  По този начин разискват смисъла на видението Евсевий Кесарийски, Кирил Йерусалим-
ски, Теодорит Кирски, Кирил Александрийски, Йоан Златоуст, вж. MacKey, Gr. The Eastern 
Christian Exegetical Tradition of Daniel’s Vision of the Ancient of Days. – Journal of Early Chris-
tian Studies 7,  (999), 39-6; Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. Поучения 
огласительные и тайноводственные. Москва, Синодальная библиотека Московского Па-
триархата, 99, 358-366. За тълкуването на Йоан Златоуст на книга на пророк Даниил вж. 
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. 
Том шестой, Книга вторая. Толкование на пророка Даниила, 3-20, Издательство „Святи-
тель Иоанн Златоуст“, Москва, 999 (репринтное издание С.-Петербургской Духовной 
Академии, 900); тълкуването на Кирил Александрийски на пророк Даниил е запазено 
частично, за глава 7, стихове 0-3 вж. Творенiя святаго Кирилла Александрiйскаго. Часть 
восьмая. [Переводъ П.И. Казанскаго и И.Н. Корсунскаго подъ редакцiею М.Д. Муретова]. 
Типографiя М.Г. Волчанинова. Москва, 890, 52-53.
5  Вж. Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского. О гробе Господа нашего 
Иисуса Христа и другие малые творения. – Православный палестинский сборник. Выпуск 
3. Санкт-Петербург, 892. 
6  Творенiя святаго отца нашего Кирiлла, епископа Туровскаго съ предварительнымъ 
очеркомъ исторiи Турова и туровской iерархiи до XIII в.а. Изданiе Преосвященнаго Ев-
генiя, епископа Минскаго и Туровскаго, Кiевъ: Въ Типографiи Кiево-Печерской Лавры, 
880, 4-22 (Слово на антипасху или въ новую неделю по Пасхе).
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коси и чертите на Стария по дни извикват представата за мъдреца, който 
има правото и силата да отсъди в края на дните7. Като видение за бъдещо-
то Второ пришествие на Сина Божи тълкуват видението Ефрем Сирин8  
(ок. 306–373) и Кирил Александрийски (†444)9. И Максим Изповедник 
(†662) използва асоциацията на Данииловото видение със Страшния съд, 
убеждавайки как богоугодните християни трябва да имат непрестанно този 
образ пред очите си, за да живеят в благочестие и праведност20. През ХІV в. 
същият силен есхатологичен акцент в съдържанието на Данииловата визия 
наблюдаваме и в творенията на Йоан Кантакузин2.

Дотук разгледахме няколко богословски тълкования за общото 
значение на епизода от глава 7 на пророк Даниил. Видимо е, че в свето-
отеческата литература образът на Ветхий денми се коментира далеч не 
само в екзегезата на 7 глава от книгата на пророк Даниил. Изразът се упо-
требява с различни цели и в множество други по жанр и предназначение 
патристични текстове. Когато проучваме тези текстове обаче, е добре да 
разграничаваме концепцията на светите отци за смисъла на видението 
като цяло от тълкуването и идентифицирането на отделните фигури в 
него. Казано с други думи, въпросът за това кой кой е във видението на 
Даниил е различен от въпроса за това какви са възможните значения на 
цялата визия. Това уточнение се налага поради факта, че в съвременното 
православно богословие е разпространено едно становище, че Ветхий 
денми във всички случаи следва да се идентифицира само с Христос и не 
може да представя Бог Отец, тъй като последният е непознаваем22. Имен-
но по-внимателният прочит на конкретиката в светоотеческите текстове 
обаче показва несъстоятелността на подобно твърдение.

7  Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...
8  Святой Ефрем Сирин. Творения. Т. 6. Репринтное издание. Москва, Издательство „От-
чий дом“, 995, 5-89 (=Творения иже во святых Отца нашего Ефрема Сирина. Писания 
духовно-нравственные. – Сергиев Посад. Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 90).
9  Творенiя святаго Кирилла...
20  Преподобнаго Максима Исповедника. Письмо Іоанну постельничему о печали по Боге. 
Ч. III. Христiанское чтенiе, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академiи, 
Санкт-Петербург, 846, 387-395.
2  Вж. Прохоров, Г. Иоанн Кантакузин. Диалог с иудеем. Слово девятое. Славянский XIV 
века и современный переводы. – Труды Отдела древнерусской литературы 49 (996), 339-
360. Текстът е обнародван и на сайта http://www.biblicalstudies.ru.
22  Тези разсъждения са характерни не само за представителите на Руската православна 
църква – вж. най-вече Успенский, Л. Богословие на иконата. С., 200. В последните десетиле-
тия на миналия век в Гърция например при разкола на Синода на Истинно-православните 
християни в Гърция, когато месинският митрополит Григорий обвинява членове на Синода 
в иконоборска ерес, сред спорните въпроси е и този за изображението на Света Троица с 
Ветхий денми, Христос и Свети Дух. Според обвинените в ереста това изображение пред-
ставя отделните Лица като „разносъщностни“ и затова не може да се смята за „истинно“. 
Защитниците на подобни изображения пък свеждат произхода на тази иконография до 
образите от Видението на пророк Даниил, като предполагат, че под Ветхий денми следва 
да се разбира само Отец. За изображенията като част от спора вж. Земская, В. Афонская 
книга о „новом иконоборстве“. Ветроградъ, 2002. За интерпретациите на Видението на 
Даниил в по-ново време вж. Eggler, J. Influences and Traditions Underlying the Vision of Daniel 
7:2-4. The Research History from the End of the 9th Century to the Present. Freiburg, 2000.

http://www.biblicalstudies.ru
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Въпросът за това кой точно е Старият по дни – Бог Син или Бог Отец, 
се дискутира оживено само в съвременното богословие. Сред познатите ми 
екзегетически, апологетични и хомилетични текстове, които са циркули-
рали във Византия, не съм попадала на подобна полемика. Достъпните ми 
извори показват, че проблемът днес като че ли се преекспонира излишно, 
вероятно под влиянието на по-късните като хронология богословски спо-
рове от ХVІ и XVII в. за неканоничността на изображението на Бог Отец 
в руската живопис23, въз основа на които се интерпретира еднозначно и 
целият по-ранен материал24. 

Още повече – цитираните в съвременната литература екзегетически 
текстове, аргументиращи идентификацията на Ветхий денми като Христос, 
освен че могат да бъдат ревизирани като прочит, могат да бъдат и „омало-
важени“ от други текстове, извлечени от същата „база данни“, които показ-
ват една по-различна и по-сложна диаграма на значенията на този образ25. 
Красноречив пример за недостатъчно прецизен съвременен прочит е този с 
текста на Йоан Дамаскин (ок. 675–ок. 749) за значението на старозаветните 
видения26, често посочван като основно доказателство, че Ветхий денми 
следва да бъде асоцииран със Сина Божи. Йоан Дамаскин наистина заявява, 
че това е видение за Сина и префигурация на Въплъщението и прави това в 

23  През тези векове в Русия за пръв път в православната традиция проблемите на иконо-
писта, както и конкретни иконографски нововъведения, между които и изображенията 
на Бог Отец, се обсъждат подробно на църковни събори – на Стоглавия събор от 55 г., на 
събора от 554 г. и на Големия Московски събор от 666/67 г., вж. Московские соборы на 
еретиков XVI-го века. – Чтения в Обществе истории и древностей российских, 847. Кн. 3. 
Отд. II, -30; Розыск, или список о богохулных строках и о сомнении святых честных икон 
дьяка Ивана Михайлова сына Висковатого в лето 7062. – Чтения в Обществе истории и 
древностей российских, 858. Кн. 2. Материалы славянские, -42; Успенский, Л. Богословие..., 
и цитираната там по-ранна литература.
24  В тази връзка могат да бъдат изказани някои съображения, касаещи подхода на исто-
риците на изкуството. Историята на проучването на Ветхий денми показва, че повечето 
по-ранни изследователи, между които например Жан Ласюс, Йон Щефанеску, Сирарпи 
дер Нерсесян, сблъсквайки се с това изображение, директно и без допълнителни поясне-
ния го определят като Бог Отец или като Яхве – Господ на Стария Завет. По същия начин 
интерпретира изображението и Гордана Бабич, анализирайки програмата в протезиса на 
църквата „Св. Апостоли“ в Печката патриаршия, вж. Бабић, Г. Симболично значење живо-
писа у протезису Светих Апостола у Пећи. – Зборник заштите споменика културе 5 (964), 
73-82. Именно като критичен отговор на публикацията на Бабич Янко Радованович прави 
силен и донякъде основателен акцент върху Христологичното значение на Ветхий денми, 
като привежда аргументи от богословието и химнографията и донякъде изпада в обратна-
та крайност, но пък има и своите последователи, вж: Радовановић, J. Иконографија фреса-
ка протезиса цркве Св. Апостола у Пећи. – Зборник за ликовне уметности 4 (968), 27-63. 
25  Заслуга на Гретчен МакКей е проучването на коментарите на видението на Даниил в 
по-широк кръг от екзегетически трудове, което ясно показва, че в патристиката всъщност 
няма едно-единствено становище по въпроса за това дали Ветхий денми е Бог Син или Бог 
Отец. – McKay, Gr. The Eastern..., 39-6. МакКей прави кратък преглед на светите отци до 
ІХ в., последователно проследявайки Иполит, Евсевий Кесарийски, Кирил Йерусалимски, 
Йероним, Йоан Златоуст, Кирил Александрийски, Теодорит Кирски, Дионисий Ареопагит, 
Йоан Дамаскин, Теодор Студит, Герман Константинополски, Андрей Кесарийски, накрая 
споменавайки и Михаил Акоминат.
26  Йоан Дамаскин. Трето слово в защита на светите икони в РG 94, 356, превод на руски 
език в Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. Пер. с греч. А. Бронзова. 
Санкт-Петербург, 2008.
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ролята си на защитник на почитанието на иконите, чието съществуване се 
обосновава на факта, че Божият Син приел човешки облик, а неговата поява 
е предзнаменувана още в старозаветни времена. Това обаче е неговото стано-
вище по отношение на смисъла на цялото видение. Ако погледнем неговия 
текст, ще установим, че той се спира на значението на фигурата на Сина 
Човешки, но по никакъв начин не идентифицира образа на Ветхий денми с 
Христос27. Всъщност немалко от светите отци тълкуват достатъчно отчетливо 
и за съвременния читател фигурата на Ветхий денми като Бог Отец28 и между 
тях са авторитетни за православието личности като Кирил Йерусалимски29 
(35–387), Йоан Златоуст30 (347–407), Епифаний Кипърски (†403)3. Същото се 
отнася и до Патриарх Герман (ок. 634–733), който споменава Ветхий денми в 
контекста на идеята за Божия промисъл. Той описва пътя на спасението като 
заплануван от началото на времето и развиващ се в три последователни етапа, 
всеки от които е свързан с различни прояви на Господ: Бог Отец, въплътеният 
Емануил и Христос във възрастта на неговото разпятие, при което Ветхий 
денми е употребен като характеристика на безначалния Бог Отец32. Изглежда, 
исихастката концепция също свързва Ветхий денми с предвечния Бог33. 

27  „Сам Бог – первый родил Единородного Сына и Слово Свое, живое Свое изображе-
ние, естественное, во всем сходный образ Своей вечности; и сотворил человека по обра-
зу Своему и по подобию. И Адам увидел Бога и услышал звук от ног Его, ходящего в раю 
во время прохлады дня (Быт 3:8), и скрылся в раю. И Иаков увидел, боровшись с Богом, 
Ясно же, что Бог явился ему как человек, и Моисей увидел как бы сзади человека; также и 
Исайя увидел как бы человека, сидящего на престоле. Увидел и Даниил подобие человека 
и как бы Сына человеческого, дошедшего до Ветхого днями (Дан 7:3). И никто не увидел 
естества Бога, но [только] образ и подобие Того, Кто намеревался в будущем явиться.“
28  Съвременното ни познание за разсъжденията на светите отци по този въпрос понякога 
може да се основава и на погрешно издаден оригинал – показателен е примерът с текста 
на коментара на Иполит (ок. 70–236) при Жак-Пол Мин в PG 0:684, където е изпусната 
думата „Отец“, при което изглежда, че Иполит идентифицира Ветхий денми с Христос. 
Основавайки се на широк кръг известни ръкописи с Иполитовия коментар, в по-късно 
издание на същия текст Георг Бонвич поправя тази грешка. След корекцията на Бонвич 
става ясно, че Иполит разбира Ветхий денми не като проява на Христос, а като фигура на 
Отеца. За тази грешка и за гръцкия текст на Иполитовия коментар по Бонвич вж. McKay, 
G. The Eastern..., 4.
29  В едно от своите поучителни слова, тълкувайки видението на пророк Даниил във 
връзка със Страшния съд, Кирил Йерусалимски идентифицира Ветхий денми като Бог 
Отец, използвайки не “Παλαιός τῶν Ἡμερῶν”, а “Ὁ πατήρ”, вж. McKay, G. The Eastern..., 46.
30  Според Йоан Златоуст Данииловото видение е единственото, в което Отецът и Синът 
са се явили заедно и поради това то разкрива еднаквата чест и статут на Отеца и Сина, вж. 
руски превод на пасажа в: Lossky, V. The Vision of God. Bedfordshire, 973, 77.
3  Проследявайки земния път на Христос в своето Слово за погребение Христово, Епифа-
ний Кипърски прави сравнение между Сретение и Възнесение Христово, описвайки как 
след Възнесението Христос „чрез сорок же дней и по воскресении из мертвых вознесся в 
горний Иерусалим, в истинное святое святых, и как нетленный первенец из мертвых при-
нес Богу и Отцу душу и плоть наши, как двух непорочных горлиц; и здесь Ветхий деньми 
Бог и Отец принял Его неизреченно в недра Свои, подобно ветхому Симеону, принявше-
му Его в земном храме на свои объятия“, вж. Святоотеческие поучения на дни Страстной 
Седмицы. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 200 (Слово иже во святых 
отца нашего Епифания, епископа Кипрского, о погребении Божественного Тела Господа 
нашего Иисуса Христа).
32  St. Germanus of Constantinople. On the Divine Liturgy. Ed. Paul Meyendorff. New York, 984, 85.
33  Имам предвид тълкуването на двете фигури от видението на Даниил, което прави 
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Онова, което е още по-интересно в светоотеческите текстове, е фак- 
тът, че, размишлявайки за видението на пророк Даниил, светите отци 
често не се интересуват точно от въпроса кой е Ветхий денми или пък 
умишлено го избягват. Дали това означава, че асоциирането на този образ 
с Бог Отец се е подразбирало, така че подобен коментар е бил излишен, 
не би могло да се твърди с категоричност. Очевидно е обаче, че Ветхий 
денми се възприема като образ, който показва специфични аспекти на 
Господ, отнасящи се най-вече до Отца, но и до Сина, било то общата им 
същност, слава, Царството Небесно, или пък предвечното съществуване 
на Господ и Неговата мъдрост и справедливост, които ще бъдат явени в 
деня на Страшния съд. 

В полето на вербалното тези идеи намират синтезиран изказ и в 
двупосочното сравнение „Ветхий денми – Младенец“ или „Христос – 
по-древен от дните“. От омилетиката и екзегетиката това сравнение пре-
минава и в песеннопоетичните богослужебни текстове, като го срещаме 
още в творенията на Роман Сладкопевец, а по-късно при патриарх Герман 
и Йосиф Песнописец34. Беловласият Ветхий денми от двойката „Ветхий 

Йоан Кантакузин в съчинението си „Против юдеите“: „... седящият на престола Ветхий 
денми е този, който преди вековете беше Господ..., а онзи, който върху облаци като Син 
Човешки дойде – кой може да бъде, ако не синът на Девата, единосъщният и съпрестолен 
на Отца син, роден от него преди вековете“, вж. Прохоров, Г. Иоанн Кантакузин..., 339-360.
34  Повечето примери от богослужебните текстове са цитирани още от Габриел Мийе и 
Янко Радованович: „Ветхий денми, иже законъ древле в Синай давъ Мойсею, днесъ Мла-
денецъ видится, и по закону, яко закона творецъ, законъ исполняя...“ (първа стихира на 
лития на велика вечерня на Сретение); „Ветхий денми младенствовав плотию, Матерью 
Девою во церковъ приносится, своего закона исполняя обещание“ (на Сретение, на ли-
тия, глас 5); „Младенствуеши мене ради Ветхий денми...“ (на велика вечерня на Сретение, 
седален глас 4); „Ново отроча нам Ветхаго денми чистая Дево, родила еси“ (Октоих, глас 5, 
Канон на честния и животворящ кръст на утреня в петък, след първия канон Богороди-
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денми – Младенец“ в тези литургични текстове символизира най-често 
Бог Отец в контекста на идеята за Божия промисъл, според която Господ 
от Стария Завет се разкрива във времената на Новия Завет чрез своя 
Син заради спасението на човешкия род35. Обратната връзка – когато 
на Христос се приписва качеството на по-древен от дните, разкрива и 
вечното, извънвременно съществуване на второто Лице на Света Трои-
ца – Сина Божи, подчертавайки неговата единосъщност и неразделност 
от Бог Отец36. Отнасянето на фразата Ветхий денми както към Отца, така 
и към Сина, т.е. изобщо към Господ, е в съгласие с византийското учение 
за имената на Бога. Така и Псевдо-Дионисий Ареопагит не се занимава с 
въпроса кой точно се крие зад образа на Ветхий денми, а просто разяс-
нява какво означава това наименование, приложимо, както се разбира, 
към Триединния Бог: „Господ се нарича Ветхий денми, защото Той е и 
вечността и времето за всичко... и защото Той е причина и на вечността, 
и времето, и дните“37.

 От друга страна, има поредица от предпоставки, които предразпо-
лагат Стария по дни от видението на Даниил да се идентифицира в съз-
нанието на християнина със Сина Божи. Преди всичко това е фактът, че в 
екзегетическите и литургични текстове останалите видения на пророците 
от Стария Завет се интерпретират като видения за Сина и неговото бъдещо 
Въплъщение38, а това общо становище може да се е прехвърлило и върху 
разбирането на по-сложното видение на Даниил. Не е без значение и друг 
факт – в полето на есхатологията съществува смесване на мотиви от двете 
апокалиптични визии – старозаветната на пророк Даниил и новозаветната 
на Йоан Богослов. Тръгвайки от фундаменталната идея за Христос като 
Висшия съдия, явяващ се в края на дните, в текста на Апокалипсиса еван-
гелист Йоан асоциира черти от образа на Ветхий денми – най-вече белите 
коси, с образа на Сина Човешки. В тълкуванията си на Откровението на 

чен, творение на Йосиф Песнописец); „Виде Даниил пророкъ твое рождество Дево, виде 
воистину, иже на престоле виде, его же денми Ветхаго возгласи“ (Октоих, глас 3, в сряда 
на повечерие, канон молебен на св. Богородица); „Мысленно научашеся Даниил, Чело-
веколюбче, Твоим тайнам; на облаце бо яко Сына Тя Человеча грядуща, языков всех яко 
Судию и Царя, зряще ума чистотою“ (служба за 7 декември, памет на Даниил и тримата 
отроци, канон, песен 5).
35  Същото съпоставяне намираме и в словото за Рождество Христово на Григорий Чудо-
творец, вж. Избранные проповеди святых отцов Церкви и современных проповедников. 
Благовест, б/г. Репринт на „Сборникъ проповjьдническихъ образцовъ (проповjьди свя-
то-отеческiя и церковно-отечественныя). Въ двухъ частяхъ. Составилъ преподаватель 
Донской Духовной Семинарiи Платонъ Дударевъ. Второе изданiе, исправленное и допол-
ненное. Санкт-Петербург, 92.
36  Един от примерите виждаме при византийския хронист от VІІ в. Теофилакт Симоката, 
вж. Феофилакт Симоката. История. Пер. С.П. Кондратьева. Москва, 996.
37  За текста в руски превод вж. Мистическое богословие Восточной Церкви. Харьков, 200, 
386-57, достъпен и на сайта http://stj-house.narod.ru/biblio/texts.htm.
38  Вж. например текста на Йоан Дамаскин, чийто възглед е затвърден и в химнография-
та: „Когато Исая в образ видя на престола Бог, който ще се въплъти...“ (ирмос, V песен на 
канона), „Ти провъзгласи въплъщението на Господа, Този, Който е Агнецът и Творецът, 
Синът Божи, който се яви вовеки“ (служба за празника на пророк Иезекиил).

Ветхий денми, стенопис 
от църквата „Св. Георги“ в 
Курбиново, Северна Македония, 
1191 г. (фото И. Ванев)

http://stj-house.narod.ru/biblio/texts.htm
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Йоан Богослов няколко автори интерпретират мотива с белите коси като 
признак за предвечността на Бога: Андрей Кесарийски (ок. 563–ок. 64), 
Арета Кесарийски (850–932), а по-късно и Михаил Акоминат (ок. 40–ок. 
220)39. И не на последно място – мотивът за появата на Сина Божи пред 
различни свидетели в облика на старец се среща и в апокрифни тексто-
ве40, съществуващи паралелно с църковната книжнина и химнографията. 
Проникването на някои от тези апокрифни разкази и в хомилетиката4 е 
показателно за лекотата, с която се разпространява идеята за полиморфния 
характер на Христовия образ, а оттам крачката до разбирането на този 
апокрифен Христос-старец като Ветхий денми е малка.

Всъщност амбивалентността в значението на Ветхий денми е напъл-
но естествена, тъй като тя е заложена още във византийското богословие 
с разбирането за Сина като „природен образ“ (ενκων φυσική) на Отца – в 
което разбиране средновековният човек очевидно не се затормозява от 
някакво онтологично противоречие. Когато този „природен образ“ при-
съства в контекста на темата за Света Троица, богословите просто правят 
необходимото уточнение, че „Синът е съвършен, във всичко подобен 

39  McKay, G. The Eastern..., 56.
40  Във византийския културен кръг, както и в Slavia Orthodoxa циркулират няколко па-
рабиблейски текста, в които се разказва как Христос се явява пред различни свидетели 
едновременно като дете, зрял мъж и старец. Такъв пример е познат от апокрифа Деяния 
на апостол Петър, в който се описва едно видение на група хора, на които апостол Пе-
тър току-що е разказал за преображението Христово и които виждат едновременно Сина 
Божи в различни образи: като старец, младеж и момче, вж. Elliott, J., Cartlidge, D. Art and 
the Christian Apocrypha. London, 200, 7-72. Сходен епизод има в Апокриф на Йоан, вж. 
Quispel, G. The Demiurge in the Apochryphon of John. – In: Nag Hammadi and Gnosis. Papers 
read at the First International Congress of Coptology, Cairo, December 976 (Nag Hammadi 
Studies XIV). Leiden, 978. Друг епизод с полиморфна поява на Христос фигурира в ранно- 
християнските повествования за пътуването на тримата влъхви. В Новия Завет историята 
с източните мъдреци, дошли да се поклонят пред Сина Божи, е спомената накратко само 
в Евангелието на Матей 2:-2. Изглежда, интересът към този сюжет е бил силен, тъй като 
той е доразвит в няколко ранни апокрифа, които разказват по-подробно как влъхвите 
пристигнали във Витлеем и поднесли своите дарове на новородения Христос. В част от 
тези апокрифи се споменава пещера, в която всеки от мъдреците влизал и взимал на свой 
ред новороденото в ръцете си, при което го виждал по различен начин: първият влъхва го 
видял като дете, вторият – като мъж на около 30 години, а третият – като старец. Мотивът 
с полиморфното явяване на Христос пред влъхвите се среща в някои от вариантите на 
Сказание на Афродитиан, което добило голяма популярност в християнския свят и доста 
рано било преведено на славянски, вж. Heyden, K. Die „Erzählung des Aphroditian“: Thema 
und Variationen einer Legende im Spannungsfeld von Christentum und Heidentum. Tübingen, 
2009, и цялата по-ранна литература, посочена в изследването. По въпроса за разпростра-
нението на този мотив в славянската литературна традиция вж. и Кожухаров, Ст. Худож-
ник сред влъхвите. Към проблема „текст–изображение“ във връзка с иконографията на 
новозаветната Троица. – Старобългарска литература 25-26 (99), 88-93.
4  Имам предвид споменаването на епизода с видението на влъхвите в Слово за Рождест-
во Христово, за чието авторство има различни хипотези, но най-често то се приписва на 
Йоан Дамаскин, вж. Avner, T. The Impact of the Liturgy on Style and Content. The Triple-Christ 
Scene in Taphou 4. – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/5 (982), 459-467; Lafon-
taine-Dosogne, J. L’illustration du cycle des mages suivant l’homélie sur la nativité attribuée à 
Jean Damascène. – Le Muséon. Revue d’études orientales 00 (987), 2-224; McKay, Gr. Christ 
Polymorphism in Jerusalem. Taphou, 4: An Examination of Text and Image. – Apocrypha 4 
(2003), 77-92; Heyden, K. Die „Erzählung des Aphroditian“..., 57-2. 
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образ на Отца, освен по нерождеността и отчеството“42. Проблемите със 
значението на Ветхий денми се появяват не в полето на текста, тъй като 
при вербализирането на идеята за това какво е Господ обговарянето може 
да няма граници, а в полето на визуалното, където изобразимостта на 
безначалния Отец далеч не се поощрява.

Изображението Ветхий денми – поява,  
иконография, функции

Образи на Бога с характеристики, които акцентират върху идеята за 
неговата древност и предвечност, като белите коси или напредналата възраст, 
се появяват още в изкуството от времето преди победата на иконопочи-
танието. Сред познатите примери е диптихът от слонова кост от VI в. от 
колекцията на Националната библиотека в Париж, върху чийто ляв панел е 
поместен образ на Бог на трон с черти, типични за значително прехвърлил 
30-те си години човек43. Често цитирана в изкуствоведските изследвания 
е и иконата от VII в. от Синайския манастир, на която е представен един 
синкретичен образ на „Бог в слава“ с белите коси на Ветхий денми и оз-
начен с надпис Емануил44. За експерименти в тази насока в изкуството 
от VIII в. откриваме свидетелства в епистоларното наследство на Теодор 
Студит (758–826)45. Ако съдим по неговото мнение, то и изобретателността 
в изобразяването на Бога като цяло, и опитите за представянето Му в об-
лика на старец в частност, изглежда, не са поощрявани, а напротив, към 
тях има силно резервирано отношение. Това сигурно обяснява факта, че 
такива изображения са изключително редки в изкуството преди победата 
на иконопочитанието. От IХ в. натам обаче примерите се умножават46, а 

42  Думите принадлежат на Йоан Дамаскин, тук са цитирани по руския превод в: Лосский, 
В. По образу и подобию. Москва, 995.
43  Mathews, T. The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art. Princeton, 993, 39.
44  Византийские иконы Синая. Текст А. Лидов. Москва, 999, 42-43; Corrigan, K. Visualizing 
the Divine: An Early Byzantine Icon of the ‘Ancient of Days’ at Mount Sinai. – In: Approaching 
the Holy Mountain: Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai. S.E.J. Gerstel, R.S. 
Nelson (eds.). Turnhout, 20, 285-303. Добре познат на специалистите е и двойният образ 
на Христос – от едната страна лик с чертите на Пантократор, а до него подобен образ, но 
с бели коси, в купола на църквата „Панагия Дросиани“ на о-в Наксос от VII в., вж. Γκιολες, 
Ν. Οί παλαιότερες τοιχογραφίες τής Παναγιας της Δροσιανης στη Νάξο. – Δελτίον της Χριστια-
νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 20 (999), 65-70. 
45  В едно свое писмо до Теодулос Теодор Студит се изказва неодобрително по повод дейст-
вията на Отца, който представял разпънати ангели във вида на Христос, като и Христос, и 
ангелите били показани в напреднала възраст, което било чуждо на църковната традиция 
и със сигурност не било инспирирано от Господ, а от самия Дявол; английският превод 
на текста вж. в Mango, C. The Art of the Byzantine Empire 32–453: Sources and Documents. 
Englewood, 972, 72.
46  Едно от най-ранните известни днес подобни изображения не е обозначено с надписа “ὁ 
παλαιὸς τῶν ἡμερῶν”, а и не е свързано с текста от видението на пророк Даниил, но представя 
Господ като старец. Става въпрос за сцена от илюстрирания през IX в. ръкопис с текста на 
Sacra Parallela (Paris, Bibl. Nat. MS. gr. 923), в който на fol. 40r са изписани изображенията 
на Христос и на Ветхий денми, чиито фигури са заобиколени от общо сияние. Основната 
публикация на ръкописа принадлежи на Курт Вайцман, вж. Weitzmann, K. The Miniatures 
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през ХI в. белокосият образ вече е съпроводен от съответния надпис и има 
своето установено място в украсата на ръкописната книга и в иконограф-
ските програми на църквите.

В досегашните изследвания Алексей Лидов единствен засяга подробно 
въпроса за конкретните причини за разпространението на Ветхий денми 
във византийското изкуство от ХІ в. Според Лидов споровете със западните 
богослови за причестяването с квасен и безквасен хляб и за пребиваването 
на Светия Дух в тялото Христово след свалянето от кръста през средата на 
ХІ в. са „стимул и публицистичен фон за новото определение на вероуче-
нието на византийската църква“, което от своя страна води и до реформа 
в храмовата декорация, при която през ХІ–ХІІ в. чрез многобройните 
иконографски типове на Христос вече се акцентират темите за същността 
на Христовата жертва и за свещенството на Христос47. Въпросът за Света 
Троица в контекста на тази полемика обаче остава не толкова съществен в 
хипотезата на Лидов, който само го споменава във връзка с концепцията 
на Никита Стифат (ХІ в.) – ученик на Симеон Нови Богослов, студийски 
монах и опонент на изразителя на латинските възгледи – кардинал Хумберт, 
но най-вече по повод на двата Константинополски събора от средата на 
ХІІ в., когато се дискутира върху принасянето и приемането на жертвата 
от Светата Троица. Въпросът за евхаристията с безквасен хляб има отно-
шение към акцентирането на образа на свещенодействащия Христос във 
византийската живопис след 054 г.48 Дали обаче това е предпоставката за 
появата на Ветхий денми?

of the Sacra Parallela. Parisinus Graecus 923 (Studies in Byzantine Illumination VIII). Princeton, 
New Jersey, 979. За датировката и произхода на ръкописа са изказвани различни хипоте-
зи. Вайцман предполага, че той датира от първата половина на IX в., и изтъквайки някои 
елементи в стила на илюстрациите, които насочват към връзки с Палестина, посочва като 
възможен център на създаването му манастира „Св. Сава“ в Йерусалим. Лесли Брюбей-
кър предлага Константинопол и третата четвърт на IX в., вж. Brubaker, L. Byzantine Art 
in the Ninth Century: Theory, Practice, and Culture. – Byzantine and Modern Greek Studies 3 
(989), 23-93. Масимо Бернабо също предполага константинополски произход, но изказва 
съображения за датиране на ръкописа във втората половина на IX в., вж. Bernabo, M. L’il-
lustrazione del salmo 05 (06) a Bisanzio ed una nota sui Sacra Parallela dei Parigi. – Medioevo 
e rinascimento 4 (2000), 85-0. За ръкописа в контекста на тенденциите в развитието на 
изкуството на книжната миниатюра от периода вж. също Oretskaia, I. A Stylistic Tendency 
in Ninth-Century Art of the Byzantine World. – Zograf 29 (2002/3), 5-9.
47  Лидов, А. Образы Христа в храмовой декорации..., 73; Lidov, A. Byzantine Church Dec-
oration and the Great Schism of 054. – Byzantion 68 (998), 38-405, където се анализират 
примерите, различни от предмета на настоящото изследване – Причастие на апостолите, 
Христос-архиерей и др. Същите тези са публикувани и в последната книга на автора, вж. 
Лидов, А. Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. Москва, 204.
48  В началото на ХІІ в. този въпрос отново е актуален, но тази страна на полемиката за 
свещенството на Христос остава незасегната от Лидов. „През 4 г. никейският митропо-
лит Евстратий встъпва в спор с арменските монофизити, според които може да се говори 
за Христос като свещеник, в смисъл на човек, покланящ се на Бога. Евстратий се съгла-
сява с тази теза с основанието, че Христос в човешката си природа се принася в жертва 
сам на себе си като Бог и затова титлата първосвещеник принадлежи на неговата човешка 
природа. Църквата осъжда тези негови възгледи, настоявайки върху единството на две-
те природи в ипостасата на Христос, на който принадлежат всичките имена и титли и за 
който не може да се каже, че една от природите се покланя на другата“, вж. Майендорф, Й. 
Введение в святоотеческое богословие. Минск, 200, 348.

Ветхий денми, седящ на престол, 
и Христос от дясната му страна, 
изобразени в общо сияние, миниатюра 
от Cod. Paris. gr. 923, fol. 40r, ІХ в.  
(по Weitzmann, K. The Miniatures of the 
Sacra Parallela. Parisinus Graecus 923. 
Princeton, New Jersey, 1979)
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Ако търсим причините за самото възникване на образа на Ветхий денми, 
което все пак се отнася до периода преди 054 г., то от по-голямо значение е 
именно онова, което в тезата на Лидов остава на заден план – дискусиите за 
изхождението на Светия Дух не само от Отеца, а и от Сина (filioque), които 
също са част от разногласията, довели до схизмата през 054 г., но са обсъждани 
и по-рано. Според православното разбиране чрез западната постановка за 
изхождението на Светия Дух и от Отца, и от Сина, се подчертава прекомерно 
Божията „простота“/единство, като се омаловажава разбирането за сложните 
междуипостасни отношения и най-вече за единоначалието на Отца като част 
от тези отношения. Тази православна позиция очертава ясно още патриарх 
Фотий, отбелязвайки, че твърдението за изхождението на Светия Дух „и от 
Сина“ пренебрегва отделните качества на всяко от Лицата, а оттук и идеята 
за единоначалието на Отца, така съществена за византийската теология49. На 
настоящия етап от работата, като имам предвид изобразителния контекст, в 
който се появява Ветхий денми в илюстрираните ръкописи от ІХ и ХІ в., мисля 
че този образ е една инвенция, предназначена в началото да визуализира чрез 
иконографията именно идеята за единоначалието на Отца. Едновременно с 
това през ХІ в. Ветхий денми се използва и като израз на единството на двете 
природи на Сина Божи в Христологията, а през ХІІ в. и на идеята за прина-
сянето и приемането на жертвата в Триадологията50. 

49  PG 02, 289, по-подробно по въпроса вж. Haugh, R. Photius and the Carolingians. The 
Trinitarian Controversy. Belmont, 975, 44. За разлика от латинския субординационизъм 
православното светоотеческо учение за „монархията на Отца“ отрича йерархията между 
ипостасите на Света Троица и допуска някаква мисъл за порядък само ако се говори за 
първенството на нерождеността по отношение на рождението. Вж. и Каприев, Г. Ипостас 
и енергии. – В: Теологикон. Т. 2. Велико Търново, 203, 26-52: „... акцентирайки божестве-
ната монархия, подчертава, че Отец е причинител на битието на Сина и Св. Дух по логоса 
на Своята ипостас, в който логос не може да има място и логосът на някоя друга ипостас. 
Изхождането на Св. Дух от Отца означава не просто излизане от Него в екзистенциален 
смисъл, а причиняване по същност и природа. Отец обаче е причина на ипостасите не 
по логоса на природата, а по логоса на ипостасата (λóγος τῆς ὑποστάσεως) и то на Своята 
ипостас (λóγος τῆς πατρικῆς ὑποστάσεως) – cf. Mystagogia, 5-6. – In: cf. Mystagogia, 5-6, in: 
Migne Patrologia Graeca, 02, 293AB“. След Фотий своя възглед за монархията на Отца пра-
вославните теолози защитават многократно при споровете си с представителите на запад-
ната църква в периода ХІІ–ХІV в., прави го и Марк Ефески на Флорентинския събор, вж. 
Lurie, V. L’attitude de S. Marc d’Éphèse aux débats sur la procession du Saint-Ésprit à Florence. 
Ses fondements dans la théologie post-palamite. – Annuarium Historiae Conciliorum 2 (99), 
37-333; Амвросий (Погодин), Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. Посад, 994 
(репринт на по-ранното издание архимандрит Амвросий (Погодин), Святой Марк Эфес-
ский и Флорентийская уния. Holy Trinity Monastery. Jordanville, N.Y., 963).
50  В средата на ХІІ в. тази идея е особено дискутирана по време на двата Костантинополски 
събора от 56 и 57 г. и тя е свързана с различното разбиране на част от молитвата, която се 
чете по време на Херувимската песен: „Ти си, Който принасяш и си принасян, Който приемаш 
и си раздаван, Христе Боже наш...“ Сотирих Пантевген смята, че ако приемем участието на 
Сина Божи в приемането на жертвата, това означава да въведем в Единородния Син Божи 
две ипостаси – единият принася, а другият приема жертвата – и така да изпаднем в несто-
рианство. Претендирайки, че се опитва да предпази Христологичния догмат от изопачаване, 
Сотирих утвърждава, че жертвата на Христос се приема единствено от Бог Отец и така влиза 
в противоречие с църковното учение за Света Троица. Съборните отци противопоставят 
на тези възгледи постановката на патриарх Фотий, че Лицата на Светата Троица имат общо 
действие. За Константинополските събори от XII в. вж. Черемухин, П. Константинопольский 
собор 57 г. и Николай еп. Мефонский. – Богословские труды. Сб. . Москва, 960.
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Причините за появата на едно изображение са комплексни. Ако 
оставим настрана постановките на Фотий, тук само ще отбележа, че, що 
се отнася до богословието, и преди 054 г. съществуват достатъчно мощни 
дразнители, които подтикват Византийската църква да доформулира своите 
постулати. Такъв пример са полемиките срещу юдеи и мюсюлмани през 
IX в., а и по-късно, или пък подновените спорове с монофизитите след 
повторното завземане на арменските територии от Василий ІІ (ок. 958–ок. 
025), в които отново се поставя въпросът за двете единни природи в ипо-
стасата на Сина. Дори посоченият от Лидов спор за квасния и безквасния 
хляб не е приоритет само на времето около схизмата. Факт е, че цялата 
аргументация на Никита Стифат, използвана срещу западните богослови, 
е всъщност по-рано създадена от него система от доводи именно против 
арменската практика за извършване на евхаристията върху безквасен 
хляб. От друга страна, извън полето на острите дискусии, преди 054 г. 
настъпват и други промени във византийското богословие, които сигурно 
не са без значение за възможността подобни образи изобщо да се появят 
във византийската живопис. Имам предвид въведената от Симеон Нови 
Богослов (949–022) идея за богопознанието като възможен личен опит, 
която предразполага към по-голяма свобода във „виждането“ за Господ, 
насърчава „съзерцаването“ и мисленето за Него в образи5. А след средата 
на ХІ в. византийските теолози имат и собствени, вътрешноцърковни 
проблеми; достатъчно е да припомним споровете за съединението на 
двете естества – божествено и човешко, в ипостасата на Сина, свързани 
с Йоан Итал52, а също и дискусията за смисъла на думите от Евангелието 
на Йоан 4:28 – „Защото Отец е по-голям от Мене“ – по време на съборите 
от 66 и 70 г.53 

В резултат на препотвърждаването на всички тези постулати като 
контрапункт на Запада и на монофизитските постановки, в отговор на 
вътрешноцърковните разисквания, цялата православна иконография пре-
търпява развитие в посока на търсене на подходящото изображение, което да 
подчертава именно междуипостасните различия – свойствата на отделните 
Лица на Троица. В същия период, изглежда, се засилва въобще интересът 
към троичната иконография, ако съдим по промените в интерпретацията 
и особеностите на сцената Гостоприемството на Авраам, която именно 
след Х в. вече често се сигнира като Света Троица. Първите стъпки в тази 

5  Майендорф, И. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 200; Иванић, Б. Стих 
Jов. I, 8 и одговараjућа слика. – Zograf 23 (993/94), 5-7.
52  Ереста на Итал по същество е Христологична, тъй като той споделя идеята за обеди-
няването на Сина в Отеца като Монада, което влиза в противоречие с троичността на 
ипостасите на Бога, вж. Успенский, Ф. Синодик в Неделю православия. Сводный текст с 
приложениями, Одесса 893, където са изброени анатемите срещу Йоан Итал, както и една 
срещу ученика му – монаха Нил Калабрийски. Според Успенский влиянието на Йоан Итал 
вече е осезаемо при Михаил VII Дука (072–077).
53  Classen, P. Das Konzil von Konstantinopel 66 und die Lateiner. – Byzantinische Zeitschrift 
48 (955), 339-368; Мейендорф, И. Иисус Христос в восточном православном богословии. 
Москва, 2000.
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насока датират още от времето на Фотий, а по-целенасочените опити дават 
резултат наистина малко по-късно – в периода около и след схизмата от 
054 г. с развитието на иконографските типове Емануил и Ветхий денми и 
с появата на антропоморфните изображения на Света Троица. 

Ветхий денми като Бог Отец в троичната иконография 

Двойката образи, представящи Ветхий денми и Христос един в друг 
или един до друг се разпространява във византийските ръкописи още от 
ІХ в. натам. Въпросът, дали те са предшественици на антропоморфните 
изображения на Света Троица – един вид прототроична иконография, е 
вече дискутиран в литературата, но като че ли все още не е разрешен. Из-
следователите се колебаят и при определянето на значението на повечето 
от тези примери, по-скоро разглеждайки ги като образи на човешката и 
божествената природа на Христос, макар и предпазливо да предполагат 
възможността това да са Бог Син и Бог Отец54. Част от тези двойни изо-
бражения са свързани визуално с ключовия за апофатическото богословие 
пасаж от Евангелието на Йоан :8 – „Бога никой никога не е видял. Еди-
нородният Син, който е в недрата на Отца, Той Го обясни“, често цитиран 
в дискусиите за възможността незримият Господ да бъде видян в образ55. 
Анализът на богословските възгледи и контекстът на епохата показват, че 
тези двойни образи56 могат да се разглеждат като синтетична композиция 
на Господ, онагледяваща тезата за единоначалието на Отца по отношение на 
рождението на Христос, който е единосъщен на Отца и едновременно вечно 
пребиваващ в Него57. Доказателство, че подобно разбиране е съществувало 

54  Идеята за двойните образи като възможна прототроична формула споделя първи Ханс 
Герстингер, вж. Gerstinger, H. Űber Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzan-
tinisch-slavischen Trinitätsdarstellung des sogenannten Synthronoi und Paternitas Typus. – In: 
Festschrift, W. Sas Załoziecky zum 60. Geburtstag, Graz, 956, 79-86. Отношението на Шигебуми 
Тсуджи към същата хипотеза е по-предпазливо, вж. Tsuji, Sh. The Headpiece..., 79-8. 
55  Иванић, Б. Стих Jов. I, 8..., 5-7; McKay, G. Illustrating the Gospel of John: The Exegesis 
of John Chrysostom and Images of the Ancient of Days in Eleventh-Century Byzantine Manu-
scripts. – Studies in Iconography 3 (200), 5-68.
56  Например в Mount Sinai Codex 205, в който на fol. 3r в инициала са изписани образите 
на Ветхий денми, Христос и евангелист Йоан; Codex Dionisiou 587, в който също на fol. 3r 
и отново във връзка с ев. Йоан и строфа 8 от първа глава на неговото евангелие е изо-
бразен Ветхий денми с Емануил в скута; както и от един друг ръкопис от ХІ в. – Paris. gr. 
64, в който на fol. 58 са представени две симетрични подобни фигури, Tsuji, Sh. The Head-
piece..., 83-84; Weitzmann, K., Galavaris, G. The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai. 
The Illuminated Manuscripts from the Ninth to the Twelfth Century. Vol. . Princeton, 990 (fig. 
278 – Mount Sinai Cod. 205).
57  Именно по този начин тълкуват съдържанието на Йоан :4-8 и светите отци. По съ-
щия начин се разискват и други откъси от Йоановото евангелие с подобно съдържание, 
например тези от Йоан 4:9. В „Слово за Светия Дух“ Василий Велики коментира пасажа 
от Йоан 4:9 по следния начин: „Този, който е видял мен, е видял и Отца“, което означа-
ва, че е видял не Божествената същност, а това е виждане за Бога в неговата проява чрез 
трите ипостаси: в Свети Дух, чрез Сина към Отца“. На двата Константинополски събора 
от средата на ХІІ в. – 66 и 70 г., когато се коментира именно значението на текста от 
Йоан 4:28, се предотвратяват субординистки тълкувания на този стих в духа на латин-
ското богословие, а неговото Триадологично интерпретиране се допуска от светите отци 

Ветхий денми и Емануил, миниатюра към 
текста от Евангелието на Йоан: 1-18, Dionysiou 
Lectionary Codex 587, ХІ в. (по Οι θησαυροί του 
Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα…, 
vol. 1, Athens 1974)



56

Ликът на Бога: изображенията на Св. Троица в православното изкуство

и спрямо изображението на Господ в програмата на храма, е описанието на 
образа на Пантократор в константинополската църква „Св. Апостоли“ от 
Николай Месарит (ХІІІ в.), който казва, че виждаме само една полуфигура, 

„защото Той пребивава на небето в лоното на Своя Отец и желае да се съедини 
с хората на земята заедно със Своя Отец, защото е казано: „Аз и Отец Ми 
ще дойдем и ще направим обиталище у теб“ (Йоан 4:23)“58. Ще припомня, 
че православните богослови разглеждат Сина и Отца като едновременно 
единосъщни и различаващи се по отношение на свойствата на ипостасите, 
т.е. единоначалието на Отца и рождеността на Сина. В подобни двойни 
изображения вероятно се онагледяват именно тези разлики и така Ветхий 
денми по-скоро представя Отца, отколкото божествената природа на Сина. 
Там, където в ръкописите се появява връзка на двойните изображения с 
мотива за пребиваването на Сина на Небесния престол отдясно на Отца, 
водеща е не идеята за единоначалието на Отца, а за единосъщието на Сина 
и Отца, при което и тълкуването на Ветхий денми като образ на Отца вече 
е напълно обосновано59. 

Още през ХІ в. се появяват и изображения, които комбинират трите 
ипостаси на Бог, представени чрез Ветхий денми, Христос в зряла възраст 
или като Емануил и Свети Дух като гълъб. По-рано формиралият се антропо-
морфен вариант на Света Троица във византийското изкуство е типът „един 
в друг“, за който в повечето публикации се използва названието Отечество60. 
В изследванията6 е отбелязван стремежът чрез тази сцена да се изрази поста-
новката за перихорезиса – неразделната цялост или „съвършената любов и 
съвършеното единство на „енергията“, на трите ипостаси, „без каквото и да 

в смисъл на указване на първенството на нерождеността по отношение на рождението, 
вж. Мейендорф, И. Иисус Христос в восточном православном богословии. Москва, 2000.
58  Текстът е издаден от Сирил Манго, вж. Mango, C. Art of the Byzantine empire..., 232.
59  Най-ранният пример е вече споменатият Cod. Paris. gr. 923 от ІХ в., вж. Weitzmann, K. 
The Miniatures...; Oretskaia, I. A Stylistic Tendency..., и цитираната в статията по-ранна лите-
ратура. От края на ХІІ в. датира друго такова изображение от fol. 30v на Бенаки Псалтир 
34:3, директно свързано с пс. 09, чийто текст то е предназначено да илюстрира и от който 
произхожда мотивът „отдясно на Отца“, вж. Cutler, A. Imagery and Ideology in Byzantine 
Art. Aldershot, Hampshire, 992, 3, fig. 6. Известни са и други хоризонтални бинарни ва-
рианти, комбиниращи Ветхий денми и Христос, например в Paris. gr. 64 от средата на ХІ 
в. – вж. Tsuji, Sh. The Headpiece..., 83-84. Те обаче имат индикации за връзка не толкова 
със Света Троица, колкото с темата за единосъщието на Сина и Отца: Tsuji, Sh. The Head-
piece..., 83. Подобни изображения са запазени и в монументалната живопис от периферни 
за столицата територии, например в Църква Б в Татларън, Кападокия, вж. Jolivet-Lévi, C. 
Art chrétien en Anatolie..., 270-284.
60  Вж. Gerstinger, H. Űber Herkunft..., 8; Радоjковић, Б. Тема Отечества на Српскоj Панагиjи 
из Хиландара. – Зборник за ликовне уметности 5 (979), 03-4; Лазарев, В. Об одной 
новгородской иконе и ереси антитринитариев. – В: Русская средневековая живопись. Статьи 
и исследования. Москва, 970, 279-29; Джурова, А. Някои особености на илюстрациите в 
Томичовия псалтир от ХIV век. – В: Търновска книжовна школа. С., 974, 4-42; Джурова, 
А. Томичов псалтир. Т. . С., 990, 60-63; Kuyumdzhieva, M. Visualizing God. Post-Byzantine 
Imagery of the Trinity in Orthodox Churches in the Balkans. – В: Древнерусское и поствизан-
тийское искусство. Вторая половина ХV – начало ХV века. Москва, 2005, 322-337; Гагова, 
Н. Теофаничното..., и цитираната там по-ранна литература.
6  Gerstinger, H. Űber Herkunft..., 82; Papadopoulos, S. Essai d’interpretation du thème iconogra-
phique de la paternité dans l’art byzantin. – Cahiers archéologiques 8 (968), 2-36.

Ветхий денми, благославящият Христос 
и евангелист Йоан, изписани в инициал, 
Евангелие на Йоан, Mount Sinai Codex 205, fol. 
3r, ХІ в. (по Weitzmann, K., Galavaris, G. The 
Monastery of St. Catherine at Mount Sinai. The 
Illuminated Manuscripts from the Ninth to the 
Twelfth Century. Vol. 1. Princeton, 1990)

Ветхий денми и Христос, миниатюра  
в Paris. gr. 64, fol. 158v, ХІ в. (по Лазарев, В. 
История византийской живописи.  
Москва, 1986)
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било смесване или сливане“62. От друга страна, особеностите на композицията 
могат да бъдат обвързани с характерния за православната теология възглед за 

„единоначалието“ на Отца. Ако изображението е носител на тази значително 
по-сложна богословска концепция за взаимоотношението на ипостасите на 
Света Троица, то това би обяснило неговата форма и най-вече факта, че в 
схемата така отчетливо доминира фигурата на Бог Отец. 

Вторият по разпространеност антропоморфен троичен вариант е Съ-
престолие, който представя Бог Отец като Ветхий денми, Христос и Свети 
Дух като гълъб, седящи на трон един до друг, и който се появява малко 
по-късно във византийското изкуство63. Докато Отечество отпраща към 
богословските концепции за монархията на Бог Отец и за предвечното рож-
дение на Бог Син от Отца, то в композицията Съпрестолие намира визуален 
израз тезата за единосъщието на Сина, който е равен на Отца, в контекста 
на идеята за Небесното Царство, където Христос седи на Небесния трон 
отдясно на Отца, но на тези аспекти ще се спрем по-подробно в следващите 
глави на настоящия текст. 

От гледна точка на богословските идеи, които са вложени в антро-
поморфните изображения на Света Троица, тяхната поява във византий-
ското изкуство на пръв поглед изглежда обяснима. Необходимостта от 
по-обстойно визуализиране на аспектите на този сложен догмат очевидно 
надделява над неудобството от съществуването на един неканоничен по 
вида си образ – този на Бог Отец.

Ветхий денми и идеята за Божия промисъл  
в историята на спасението на човешкия род

Образът на Стария по дни е обвързан и с богословския възглед, че същият 
онзи Господ в Стария Завет – Бог на Авраам, Исаак и Яков, е и Господ в Новия 
завет, а Неговият промисъл – спасението на човешкия род чрез Въплъщението 
и жертвата на Сина, датира още от старозаветни времена. Именно този аспект 
в образа на Ветхий денми, повече от всички останали негови семантични пла-
стове, функционира и на идеологическо равнище поради факта, че отпраща 
към концепцията за „избрания народ Божи“. За християнството появата на 
Сина Божи променя перспективата в този основен въпрос на вярата: отнета от 
юдеите, Божията благословия вече е привилегия на Новия Израил, при което 
навсякъде в християнския свят потвърждаването на този статут придобива 

62  Мейендорф, И. Иисус Христос..., 233.
63  Габелић, См. Циклус Арханђела у византијској уметности. Београд, 99, 99-0; Сисиу, 
Я. Една композиция от Кастория, обединяваща темите за Света Троица и Царски Дейсис. – 
Изкуство/Art in Bulgaria 33-34 (996), 3-33; Strzygowski, J. Die Miniaturen des serbischen Psalters 
der Königl. Hof- und Staatsbibliothek in München: nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im 
Zusammenhange mit der syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Wien, 906; Dufren-
ne, S., Radojčić, S., Stichel, R., Ševčenko, I. Der serbische Psalter. Wiesbaden, 978; Kuyumdzhieva, 
M. The Face of God’s Divinity: Some Remarks on the Origin, Models and Content of the Trinity 
Images of Synthronoi Type in Post-Byzantine Painting. – Scripta & e-Scripta 5 (2007), 6-82, и 
цитираната там литература.

Ветхий денми и Христос, миниатюра към  
пс. 109, 1 в Benaki Psalter 34.3, fol. 130v, кр. на 
ХІІ в. (по Cutler, A. Imagery and Ideology in 
Byzantine Art. Aldershot, Hampshire, 1992)
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особена важност. Така всеки духовен и светски водач ще убеждава своето 
паство или своя народ, че именно техният статус е свише предопределен 
и благословен, че именно те са подобаващите наследници и приемници на 
всички Божии обещания и завети, дадени на юдейските патриарси, че те са 
Авраамовите чеда Божии. Изкуството е един от удобните начини да се внуши 
подобна идея, а появата на изображение на Бога, което носи характеристиките 
и на старозаветния Яхве, несъмнено допринася за нейното по-убедително 
визуализиране. Възможно е част от образните решения в живописта през 
ХІ в. да са били продиктувани от подобни мотиви. Например в знаменитото 
Четвероевангелие от Парижката национална библиотека – Paris. gr. 74 от 
втората половина на ХІ в., в заставката към Евангелие на Матей е изобразен 
Ветхий денми, а под него и под фигурата на евангелиста са Христовите пра-
отци Авраам и Исаак64. Идеята за единното проявление на Господ в Стария и в 
Новия Завет е подчертана и чрез включването на Ветхий денми в Лествицата 
на Яков в стенописите на църквата „Св. София“ в Охрид (ХІ в.)65. 

От друга страна, темата за осъществяването на Божия промисъл 
посредством въплъщението на Сина Божи получава визуален израз още 
в декоративната програма на средновековните паметници от ХІІ в. чрез 
включването на Ветхий денми в сцената Благовещение: в новгородската 
икона „Благовещение“ (Устюжко Благовещение) (нач. XII в.), в църквата 

„Св. Безсребърници“ в Костур (80), както и в църквата „Св. Богородица 

64  Още Сирарпи дер Нерсесян разглежда Ветхий денми от тази заставка като Вечния 
Бог – Богът на Авраам и Исаак, като смята, че изображенията в медальоните и фигурите 
на Авраам и Исаак са взаимообвързани, вж. Der Nersessian, S. Recherches sur les miniatures 
du Paris. gr. 74. – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 2 (972), 09-7, 3. По-къс-
но Тсуджи се дистанцира от този подход, изследвайки литургичните основи и връзки на 
Ветхий денми от тази заставка, а и от други примери, определяйки този тип изображения 
като литургична теофания, вж. Tsuji, Sh. The Headpiece..., 8-82. Силният акцент върху 
връзките с богослужението, който задава според Тсуджи основното значение на Ветхий 
денми, е основателен, но той по никакъв начин не обезсмисля разчитането на допълни-
телни семантични нива, каквито несъмнено съществуват в този сложен образ. Идеята за 
избрания народ Божи съвсем естествено би се вписала в ръкопис от ранга на Paris. gr. 74, 
неслучайно репликите на неговата декоративна програма са многобройни, вж. Der Nersessian, 
S. Two Slavonic parallels of the Greek Tetraevangelia: Paris. gr. 74. – Art Bulletin 9 (927), 233-274; 
id. Une nouvelle réplique slavone du Paris. gr. 74 et les manuscrits d’Anastase Crimcovici. – In: 
Mélanges offerts à M. Nicolas Iorga par ses amis de France et des pays de langue francaise. Paris, 
933, 695-725. Тези въпроси обаче остават извън обсега на настоящото проучване. Освен в 
Четвероевангелието на цар Иван Александър, чийто модел е споменатото парижко еван-
гелие, подобно решение виждаме и в един арменски ръкопис от ХІІІ в., дело на кописта 
Торос Рослин, в който в Евангелие на Матей също е изписан Ветхий денми, този път с 
тримата патриарси Авраам, Исаак и Яков, вж. Der Nersessian, S. Miniature Painting in the 
Armenian Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century. Washington, D.C., 993, 
69. Мотивът за Божията промисъл и единството на Бог от Стария и Новия Завет намира 
израз и в комбинирането на Ветхий денми с избрани старозаветни праотци, които са и 
част от родословието на Христос, както това е осъществено в купола на западния край на 
северния „амбулаторий“ на църквата „Св. Апостоли“ в Солун (ХІV в.), където в калотата 
е изобразен Старият по дни заедно с фигури на предци под него. 
65  Според Смилка Габелич и в небесния сегмент от сцената Лествицата на Яков в църквата 

„Богородица Перивлепта“ в Охрид (294/95 г.) е изобразен Ветхий денми, вж. Габелић, См. 
Циклус Арханђела у византијској уметности. Београд, 99. Фигурата в сегмента не е доста-
тъчно четлива, затова някои изследователи не се ангажират с категорична идентификация. 

Заставка към Евангелието на Матей с 
образите на Ветхий денми, евангелист 
Матей, Авраам и Исаак, Paris. gr. 74, fol. 1r, 
вт. пол. на ХІ в. (по Tsuji, Sh. The Head-
piece..., ill. 1)

Ветхий денми в сегмента от Лествицата на 
Яков, стенопис от църквата „Св. София“  
в Охрид, XI в.  (фото И. Ванев)
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на Асину“, Кипър (в слоя стенописи от XIV в.)66. По повод на новгород-
ската икона още Конрад Онаш посочва, че при съпоставянето на Ветхий 
денми и Емануил в една композиция могат да бъдат отграничени два взаи-
мосвързани смислови акцента: то напомня за „новото детство“, дарено на 
човечеството от Стария по дни благодарение на Въплъщението на Сина, 
съгласно редовете на един Богородичен химн от Октоиха, изпълняван 
на Благовещение, а едновременно с това има тринитарни импликации, 
подчертани от надписа „ІС ХС Трисвети Ветхий денми“. Този надпис 
подчертава участието на всички Лица на Света Троица в акта на Въплъ-
щението67. Идеята за Божия промисъл за спасението на човешкия род 

66  За датировката на иконата и по-ранната литература вж. Смирнова, Э. Новгородская 
икона „Благовещение“ начала ХІІ века. – В: Древнерусское искусство: Русь и страны ви-
зантийского мира. ХІІ век. Санкт-Петербург, 2002, 57-538. 
67  Onash, K. Ikonen. Berlin, 96, 350-35. Близо до сцените Благовещение и Рождество Хри-
стово е изобразен и Ветхий денми в криптата „Св. Биаджо“ до Бриндизи, Италия (96), 
вж. Berger, M. La représentation byzantine..., 82-84. През ХІV в. тази идея продължава да е 
актуална, ако съдим по примера в църквата „Св. Спас“ в Жича (36), вж. Суботић, Г. Жича. 
Београд, 960; Чанак-Медић, М. Поповић, Д., Војводић, Д. Манастир Жича. Београд, 204, 
26. Сред българските паметници от периода също се визуализира подобна концепция, тя 
обединява образите върху източната стена на наоса на скалния скит „Св. Марина“ до Кар-
луково (ср. на ХІV в.), вж. Мавродинова, Л. Старозаветни лица и събития в средновеков-
ната стенна живопис по българските земи (ІХ–ХІV в.). – Кирило-Методиевски студии 2 
(999), 53-27. В същата смислова рамка като маркер за съществуването на Божия проми-
съл Ветхий денми понякога се помества и в небесния сегмент на композицията Кръщение 
Христово, например в църквата „Панагия тон Халкеон“ в Солун (ХІ в.), както и в църквата 

„Св. Константин и Елена“ в Охрид (кр. на ХІV в.).

Икона „Благовещение“ (т.н. Устюжко 
Благовещение), Новгород, ХІІ в. (по 
Государственная Третьяковская галерея. 
Каталог собрания. Древнерусское искусство  
X – начала XV века. Том I. Москва, 1995)

Ветхий денми в небесния сегмент, детайл 
от иконата „Благовещение“ (т.н. Устюжко 
Благовещение), Новгород, ХІІ в.  
(по Государственная Третьяковская галерея. 
Каталог собрания. Древнерусское искусство 
X – начала XV века. Том I. Москва, 1995)

Ветхий денми в сцената Благовещение, 
стенопис от църквата „Св. Безсребърници“  
в Костур, Гърция, 1180 г. (фото И. Ванев)

Ветхий денми в сцената Благовещение,  
стенопис от църквата „Св. Богородица 
Форбиотиса“ на Асину, Кипър, XIV в. (по Stylianou 
A., J. Stylianou. The painted churches of Cyprus: 
Treasures of Byzantine art. Nicosia, 1997)
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Ветхий денми в небесния сегмент на 
композицията Кръщение Христово, 
стенопис в църквата „Св. Константин и 
Елена“ в Охрид, Северна Македония,  
80-те години на XIV в. (фото М. К.)

Стр. 60
Ветхий денми, Емануил и Пантократор  
в медальони, стенописи в църквата „Св. Стефан“  
в Костур, Гърция, нач. ХІІІ в. (фото И. Ванев) 

с акцент върху темата за Въплъщението може да бъде визуализирана и 
чрез включването в един паметник на изображенията на Ветхий денми, 
Емануил и Пантократор, най-често в църквите с няколко купола, или като 
комбинация от медальони в сводовата част на храма68.

Ветхий денми в контекста на идеята за Небесното 
Царство и Второто пришествие

Божието неизменно присъствие на Небесния престол е идея със си-
лен есхатологичен акцент поради асоциирането ѝ с образа на Господ като 
Съдия, който ще дойде в края на дните. Тя може да бъде предадена чрез 
няколко комбинации от образи, в които Ветхий денми има ключова роля. 

Една от най-устойчивите сред тези комбинации е връзката между 
Ветхий денми и Уготования престол (Етимасия) с кръста, Евангелието или 
други символи на Христос върху него69. Това е едно от символичните обо-
значения на Бога с алюзии както за престола на неговото Второ пришествие, 
така и изобщо за неговото незримо присъствие70. Общият идеен контекст 

68  Вторият вариант виждаме още в църквата „Св. Стефан“ в Костур (нач. ХІІІ в.). За дати-
ровката на различните слоеве стенописи в паметника има различни становища, вж. Siomkos, 
N. L’église Saint-Etienne à Kastoria. Étude des différentes phases du décor peint (Xe–XIVe siѐcles). 
Thessaloniki, 2005. Сред нашите паметници от периода такава е програмата на купола и 
подкуполното пространство на Боянската църква (259), където върху южната и северната 
подкуполна арка са изобразени съответно Ветхий денми и Емануил. По повод на боянските 
стенописи от ХІІІ в. Бисерка Пенкова отбелязва, че Ветхий денми и Емануил са устойчива 
двойка образи, което е обусловено „от общото за тях семантично поле“, вж. Пенкова, Б. К 
вопросу об иконографии росписей купола Боянской церкви. – В: Византийский мир: искус-
ство Константинополя и национальные традиции. К 2000-летию християнства. Москва, 2005, 
345-356. Същото наблюдение споделя още Ида Синкевич по повод на разположението на 
тези образи в два от куполите в Нерези, но във връзка с тайната молитва, която свещеникът 
произнася по време на Херувимския химн, вж. Sinkević, I. The Church of St Panteleimon..., 42.
69  Изображението присъства още в мозайките на църквата „Санта Мария Маджоре“ в Рим 
и църквата „Св. Георги“ в Солун от V в. и е един алтернативен образ на царстващия Христос 
в периода V–VІ в. Като доказателство за връзката на това изображение с Христос Андре 
Грабар посочва как на Ефеския събор през 43 г. богословите заседават в присъствието на 
трон със Светото Писание, положено върху него, което трябва да подчертава идеята, че 
самият Христос оглавява събора, вж. Grabar, A. L’Empereur dans l’art byzantin. Recherches 
sur l’art officiel de l’empire d’Orient. Paris, 936, или руския превод: Грабар, А. Император 
в византийском искусстве. Москва, 2000, 206-207, 22. За обогатяването на символиката 
на това изображение в по-късния период вж. Millet, G. La dalmatique du Vatican. Les élus, 
images et croyances. Paris, 945.
70  В ранния период, освен Христологично, изображението има и троично значение – такъв 
е примерът от църквата „Успение Богородично“ в Никея (VІІ в.), което е заобиколено от 
служещи ангели с надписи „свят, свят, свят“. Уготованият престол започва да се обозначава 
като “έτοιμασία” от ХІ в. нататък, като наименованието е повлияно от Пс. 9:5-8 и внушава 
идеята за престола, приготвен и очакващ Съдията на Страшния съд. Именно от ХІ в. на-
татък Уготованият престол става част от композициите на Страшния съд, а едновремен-
но с това, поради своя есхатологичен оттенък, се изобразява и в куполната програма на 
средно- и късновизантийските църкви, като имплицира темата за Господ като владетел на 
Небесното Царство и праведен Съдия и съдържа известни литургични конотации, особено 
когато е съпроводена от служещи херувими и серафими, вж. Parani, M. Reconstructing the 
Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (th–5th Centuries). 
Leiden and Boston, 2003, 95-96, и цитираната там по-ранна литература.
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обяснява съчетаването на изображенията на Уготования престол и Ветхий 
денми в някои паметници на монументалната живопис от византийската 
епоха7. А в късносредновековната живопис виждаме и съчетаването на 
образа на Ветхий денми с Етимасия и със сцената Възнесение Христово 
като израз на идеята за Небесното Царство, където Христос пребивава на 
Небесния трон отдясно на Отца. Такова е необичайното решение на гор-
ната част на Възнесение Христово от свода на църквата „Св. Петър“ в Бело 
поле (ок. 320), което представя Христос в мандорла, възнасян от ангели 
към очакващия го Ветхий денми, редом с който е изобразен Уготованият 
престол, а между Христос и Ветхий денми – Свети Дух като гълъб72. 

През ХІV в. на територията на Охридската архиепископия се появява 
специфичен вариант, съчетаващ Ветхий денми, Етимасия и Христос от 
Възнесението или Пантократор, който е вече достатъчно подробно комен-
тиран в литературата като символична представа на Света Троица, в която 
Старият по дни изобразява Бог Отец73. Както отбелязва Цветан Грозданов, 
трите ипостаси на Света Троица са представени по своеобразен начин още 
в Бело поле и вероятно наличието на такова решение не е без значение за 
появата на подобна схема по-късно – върху свода на Григориевия парак-
лис на църквата „Богородица Перивлепта“ в Охрид (365), където, освен 
Христос от Възнесението, по дължината на свода са изобразени Ветхий 

7  Сред ранните примери за такава комбинация е олтарната програма на църквата „Св. 
Спас“, Нередица (99). Върху източната стена на този храм по вертикала са били разполо-
жени изображенията на Богородица Знамение, Етимасия със служещи серафим и херувим 
с надписи „свят, свят, свят“, Емануил и Ветхий денми. По повод на идейното послание на 
това подреждане на образите Надежда Пивоварова коментира съединяването на харак-
теристиките на Съдията от старозаветните теофании и на Спасителя Христос от Новия 
Завет в образа на Ветхий денми, като изтъква, че, поместен над Престола Господен, Ста-
рият по дни недвусмислено указва единосъщието на Бог Отец и Бог Син, едновременно 
разкривайки догмата за равното участие на Лицата на Света Троица в евхаристията, вж. 
Пивоварова, Н. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде: Иконографская програм-
ма росписи. Санкт-Петербург, 2002, 34-36.
72  Джурич, В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Славянская Ма-
кедония. Москва, 2000, 390-39; Симић, П. Фреска Вазнесења Христовог у Бијелом Пољу и 
њена литургијска подлога. – Zograf 6 (975), 22-25. За иконографските особености на това 
изображение, за произхода на мотива с небесните врати при Възнесението на Христос и 
за връзката на изображението с илюстрациите към 23 псалм в някои псалтири вж. Wessel, 
C. Das Himmelfahrtsbild von Sveti Petar in Bijelo Polje. – Jahrbuch der Österreichischen By-
zantinistik 2 (972), 295-305. Подобно е решението в стенописите на църквата „Св. Стефан“ 
в Солето (края на ХІV в.) – един паметник, отнасян към византинизиращата тенденция 
в изкуството на Южна Италия, вж. Berger, M. La représentation byzantine..., 97; Folgero, O. 
The Vision in Dan. 7, 9-3 and the Ascention of Christ: On the Analepsis and the Last Judgment 
Scene in the Development of the Cupola-Pantocrator System. – In: 2st International Byzantine 
Congress. London, 2006, Communication (VI.8 Art and Orthodoxy). Върху източната стена 
е представен Христос в мандорла, поддържана от ангели, възнасящ се към Ветхий денми, 
който го очаква на Небесния престол, а в композицията са включени и пророците Да-
ниил и Йезекиил. Сред паметниците по нашите територии също има пример за смислово 
съпоставяне на образите на Христос от Възнесението и Стария по дни – в програмата на 
Земенския манастир, вж. Мавродинова, Л. Старозаветни лица и събития... 
73  Суботић, Г. Свети Константин и Јелена у Охриду. Београд, 97; Грозданов, Цв. Охрид-
ското зидно сликарство од ХІV в. Охрид, 980; Суботић, Г. Охридска сликарска школа ХV 
века. Београд, 980.

Схема на разположението на стенописите в 
купола и свода на олтарното пространство 
на църквата „Св. Спас“, Нередица, 
Русия, 1199 г., включващи Ветхий 
денми, Етимасия и Христос от сцената 
Възнесение Христово (по Пивоварова, 
Н. Фрески церкви Спаса на Нередице в 
Новгороде: Иконографская программа 
росписи. Санкт-Петербург, 2002)

Ветхий денми и Етимасия, стенописи  
от олтарното пространство на църквата  

„Св. Спас“, Нередица, Русия, 1199 г.  
(по Пивоварова, Н. Фрески церкви  
Спаса на Нередице в Новгороде: 
Иконографская программа росписи.  
Санкт-Петербург, 2002)
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денми и Етимасия74. От своя страна сводовата програма на Григориевия 
параклис е повлияла върху концепцията на по-късните паметници на 
охридската живопис, между които са църквите „Св. Константин и Елена“ 
и „Св. Богородица Болничка“75. 

Устойчивостта на връзката на образите на Ветхий денми и Небес-
ния престол намира израз и в една разновидност на темата за Небесното 
Царство. В илюстрирания псалтир от Ватиканската библиотека – Vat. gr. 
927 (ХІІ в.) е включено едно рядко и особено по вида си изображение. На 
fol. 234v е представен Ветхий денми на престол, заобиколен от по шест 
празни трона от двете му страни, като отдясно на Ветхий денми е Уготова-
ният престол. Миниатюрата е разположена до пс. 2, в който се говори за 
2-те трона на 2-те колена Израилеви и се описва Небесният Йерусалим76. 
Есхатологичната натовареност на текста, съответно и на изображението, 

74  Грозданов, Цв. Охридското..., 65.
75  Същите композиционни решения в нашите паметници от ХV в. – в наоса на църквата 

„Св. Богородица“ в Драгалевския манастир (476), в Бобошевския манастир „Св. Димитър“ 
(488) и в Елешнишкия манастир (кр. на XV – нач. на ХVІ в.) – вече са обяснени с влия-
нието на охридския модел, вж. Корпус на паметниците на църковната живопис от ХV век. 
Колективен проект – Институт за изкуствознание, 2006 (под печат).
76  De Wald, E. The Illustration in the Manuscript of the Septuagint. Vol. III: Psalms and Odes. 
Part I: Vaticanus Graecus 927. Princeton, 94, 36, pl. LI. Псалм 2, гласи: „Зарадвах се, кога-
то ми казаха: да идем в дома Господен. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Йерусалиме, 
който си устроен като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните колена, 
по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят престолите на съда, престолите 
на дома Давидов.“

Ляво
Ветхий денми, Етимасия, Свети Дух 
и Христос в мандорла от композицията 
Възнесение Христово, стенописи от свода 
на църквата „Св. Петър“ в Бело поле, Черна 
гора, ок. 1320 (по Джурич, В. Византийские 
фрески. Средневековая Сербия... )

Ветхий денми от свода в западната част на 
църквата на Земенския манастир „Св. Йоан 
Богослов“, ХІV в. (фото М. К.)



64

Ликът на Бога: изображенията на Св. Троица в православното изкуство

идва от разбирането на този топос, така както той е разтълкуван напри-
мер в Евангелието на Матей 9:28: „А Иисус им рече: истина ви казвам, че 
вие, които ме последвахте, при пакибитието, кога Син Човеческий седне 
на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като 
съдите дванайсетте Израилеви колена“. Тук отново се сблъскваме с темата 
за избрания народ Божи, като този път конотациите отпращат към идеята, 
че праведните християни са достойните за Царството Небесно.

Интересна особеност е развитието именно на този рядък вариант в 
стенописната програма на храмовете от ХІІІ и ХІV в., където по подобен 
начин е представено композиционното ядро на Видението на пророк Да-
ниил от глава 7. Такива са примерите от протезиса на църквата „Св. Апос-
толи“ в Печката патриаршия (27)77, църквата „Рождество Богородично“ 
в Снетогорския манастир (33)78 и църквата „Св. Никола“ в с. Перонди в 

77  Радовановић, Ј. Иконографија фресака протезиса цркве Св. Апостола у Пећи. – Зборник 
за ликовне уметности 4 (968), 27-63 (преиздадено в Радовановић, Ј. Иконографска истра-
живања српског сликарства ХІІІ и ХІV в. Београд, 988). За датирането на стенописите 
в протезиса към 27/72 г. и за ктиторството на архиепископ Даниил вж. Петковић, Ср. 
Архиепископ Данило І – ктитор фресака у проскомидији пећке цркве Светих апостола. – 
Zograf 30 (2004/5), 8-88.
78  Сарабьянов, В. Иконографическая программа росписей собора Снетогоркого мона-
стыря (по материалам последних раскрытий). – В: Древнерусское искусство. Искусство 

Христос Пантократор, Ветхий денми и 
Етимасия, стенописи от свода на църквата 

„Св. Константин и Елена“ в Охрид, Северна 
Македония, 80-те години на XIV в.  
(фото М. К.)
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Албания (ХІV в.)79. Това са и единствените засега известни по-разгърнати 
изобразителни решения на Данииловата визия за Стария по дни, запазени 
в монументалната живопис. 

И в трите примера водещият акцент е есхатологичен. Освен Небесното 
Царство с образа на Ветхий денми според описанието в 7 глава на пророк 
Даниил стенописната програма в протезиса на църквата „Св. Апостоли“ в 
Печ включва и Страшния съд, една запазена фрагментарно композиция, 
илюстрираща епизод от глава 8, в който става въпрос за друго видение на 
пророка за последните времена, както и портретите на ктиторите на храма 
св. Сава и Арсений I, които са изобразени в регистъра на служещите отци80. 
Не можем да не се съгласим с извода на Янко Радованович, че програмата 
в това пространство трябва да се разглежда като едно цяло, в контекста на 
идеята за „Църквата на земята“, водеща непрестанна борба за спасението 
на душите на своите членове, които с праведността си ще бъдат призвани 
да встъпят в Царството Небесно след Второто пришествие и Съдния ден8. 
Връзката между Ветхий денми и темата за Второто пришествие всъщност 
е по-тясна, отколкото проличава в стенописната програма на църквата в 
Печ. Много важна в този смислов контекст е една особеност в употребата 
на текста от глава 7 на книга на пророк Даниил в богослужението: през 
XIII–XIVв. в една група славянски ръкописи на Паримийника, перикопа-

Византии и Древней Руси. Памяти А. Грабара. Санкт-Петербург, 998, 229-257. Лев Лившиц 
обръща внимание и на влиянието на живописта от църквата „Св. Апостоли“ в Печ върху 
псковската живопис на границата на XIII–XIV в., както показват особеностите на някои 
запазени псковски икони от периода и най-вече стенописите от Снетогорския манастир, 
вж. Лившиц, Л. Очерки истории живописи древнего Пскова (середина XIII – начало XV 
века): Становление местной художественной традиции. Москва, 2004, 208-24.
79  Rousseva, R. The Legend of the Last Emperor and an Unpublished Eschatological Scene from 
St. Nicholas Church in Perhondi Village (Albania, 4th Century). – В: Ниш и Византиjа VІ. Ниш, 
2008, 23-243. Авторът не търси иконографските паралели на тази интересна композиция 
сред илюстрациите на видението от глава 7 на Книга на пророк Даниил, като вместо това 
посочва за сходна сцената, представяща Ветхий денми като част от Светата Троица от 
стенописите върху фронтона на църквата „Св. Никола Дзодза“ в Костур от XIV в.
80  Радовановић, Ј. Иконографија фресака..., 27-63.
8  Пак там, 62.

Ветхий денми и престолите на 
Страшния съд, стенопис от църквата  

„Св. Никола“ в Перонди, Албания, ХІV в.  
(по Rousseva, R. The Legend of the  
Last Emperor…)

Ляво
Ветхий денми и престолите на 
Страшния съд, миниатюра от Cod. Vat.  
gr. 1927, fol. 234v, XII в. (по De Wald, E.  
The Illustration in the Manuscript...)
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та с текста от Даниил 7 е въведена като четиво за Събота Месопустна82. 
Специалистите предполагат, че е възможно тази практика да се появява 
първоначално на руска почва, като поне що се отнася до литературния 
материал, тя остава изключително приоритет на богослужението в сла-
вянска среда83. Тук трябва да отбележа, че в изкуството подобно директно 
обвързване на образа на Ветхий денми с идеята за Второто пришествие 
има своите прецеденти в предходна епоха и в неславянска езикова среда84. 

В стенописите на Снетогорския манастир Видението на Даниил за 
Стария по дни вече е съставна част от композицията на Страшния съд. 
Но, както отбелязва и Лев Лившиц, поръчителите и изпълнителите на 
снетогорската програма съумяват органично да свържат традиционната 
есхатологична тематика с идеите за небесното покровителство, спасението 
на праведните и причисляването на жителите на Псков към „избраните“, 
които ще бъдат спасени след Страшния съд85. 

Примерът от Перонди е изключителен: в него освен „престолите“ и 
Ветхий денми от 7 глава на неговата книга е включен и есхатологичният 
образ на последния цар, който не е споменат в библейския текст и чието 
присъствие в сцената се основава на апокрифа „Тълкувание Даниилово“, 
разпространен в южнославянската книжнина след ХІ в.86 Така компо-

82  Бобев, А. Перикопата от глава седма на Книга на пророк Даниил в традицията на сла-
вянския Паримейник. – Palaeobulgarica 33,  (2009), 33-4.
83  Пак там, 33-34.
84  За това свидетелстват няколко примера, между които и миниатюрата на fol. 28v от илю-
стрирания ръкопис с текста на романа на Варлаам и Иоасаф от ХІІ в. – Athos, Iveron Codex 
463, и стенописите от Джанавар Килисе в Кападокия (ХІII в.), вж. Brenk, B. Die Anfänge der 
byzantinischen Weltgerichtsdarstellung. – Byzantinische Zeitschrift 57 (964), 06-26, Tafel II. В 
синтезиран вариант същата връзка представят и вариантите на Дейсис, в които над Богоро-
дица и Йоан Предтеча е включен образът на Ветхий денми, както е изобразен в нартекса на 
църквата „Св. Никола Касници“ в Костур (ХІІ в.). Ветхий денми от диаконикона на църк-
вата „Св. Пантелеймон“ в Нерези (64) също е възможно да е свързан с идеята за Второто 
пришествие, към което насочва близко разположеният образ на Йоан Кръстител, в чийто 
свитък се чете надписът: „Покайте се, защото иде Царството Небесно“, вж. Sincević, I. The 
Church of St. Panteleimon at Neresi. Architecture, Programme, Patronage. Wiesbaden, 2000, 46.
85  Лившиц, Л. Очерки истории..., 23.
86  Изобразени са Ветхий денми и празните тронове от двете му страни, Етимасия от дяс-
ната, а под тях – две фигури, които духат в рогове и легнала фигура на голобрад мъж с нимб 
и корона и приведен над него ангел, вж. Rousseva, R. The Legend..., ill. 3, 4. Според изказана-
та в статията хипотеза това е синтетична есхатологична визия, в която изображението на 
Ветхий денми се основава на мотиви от текстовете на Ис. 6:, Откр. 4:2,  Царства 4:4, Пс. 
79:-2, Пс. 98: и в която коронованият младеж е „последният цар“ – един образ, който е 
споменат по различен начин в няколко историко-апокалиптични съчинения – пророчест-
вата на Лъв Мъдри, Откровението на Псевдо-Методий Патарски, апокрифното Видение на 
Даниил. Ако приемем, че легналата фигура наистина има корона на главата (което не личи 
достатъчно добре от илюстрациите към публикацията), то идентификацията е логична, 
но посочената текстова основа в Хризмите на Лъв Мъдри е неточна. На изображението 
с коронованата фигура с юношески черти и будещия я ангел отговаря точно текстът от 

„Тълкувание Даниилово“. За различните варианти и преводи на апокрифите, свързани с 
Книга на пророк Даниил, включително и издание на текстовете, вж. Тъпкова-Заимова, В., 
Милтенова, А. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна 
България. С., 996, 09-39. Съществува възможност легналата фигура от композицията 
в албанската църква и приведеният над нея ангел да са свързани с описаното в глава 8 на 
Книга на пророк Даниил следващо видение, при което архангел Гавриил показва на про-
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зицията от Перонди е една красноречива илюстрация как определени 
апокалиптични мотиви, произхождащи от книгата на пророк Даниил 
и доразработени в парабиблейската литература, намират своя визуален 
еквивалент в стенописната програма на храма. 

Освен есхатологичните конотации, естествено възобновявани все-
ки път в очакване на края на света, в изкуството от Палеологовата епоха 
Ветхий денми продължава да функционира с всички свои останали се-
мантични равнища в рамките на Христологията и Триадологията. 

Основни иконографски особености на Ветхий денми

Иконографията на образа е основана на описаните в Данииловото 
видение отличителни характеристики – белите коси и белите одежди. Съ-
ществена промяна от ХІ в. натам е все по-честото изписване на Ветхий 
денми с кръстат нимб. В стенописите на църквите от ХІІІ–ХІV в. и от пост-
византийската епоха Ветхий денми се изобразява много рядко в цял ръст 
на трон или върху небесна дъга, както е в по-ранните примери, а в повечето 
случаи е в медальон с различна форма, обозначаващ небесния сегмент. 
Обикновено Старият по дни благославя с десницата си. При изписването на 
неговата лява ръка съществуват различни решения – най-често той държи 
сгънат свитък, понякога – кодекс. Относително рядко се срещат примери, 
в които в дясната му ръка е изобразен разгънат свитък или кодекс с текст. 
Сред известните такива случаи е образът от църквата „Св. Никола“ в Родиа 
до Арта от първата половина на ХІІІ в., който държи свитък с надпис от 
книга на пророк Исая 4:4: „Аз, Господ, съм първият, и между последните 
Аз съм същият“87. Тези думи на Яхве са използвани от Йоан Дамаскин като 
доказателство, че „Бог е един, а не много“, и са алюзия за предвечността 
на Господ88. По същата семантична линия през ХІV в. в нимба на Ветхий 
денми се появява и О ΩN – “ Έγώ είμι ό ών” – името, което Господ разкрива 
на Моисей (Изх. 3:4). Църковните отци, между които Йоан Златоуст и Ди-
онисий Ареопагит например, използват това име, за да подчертаят идеята, 
че Бог е един, вечно и безначално съществуващ. Както Григорий Палама 
по-късно прибавя по отношение на този израз: „Съществуването предше-
ства не само същността, а и всичко съществуващо, бидейки първично“89. 

рок Даниил бъдните времена, както например този епизод е бил представен в църквата 
„Успение Богородично“ във Владимир и вероятно в програмата на църквата „Св. Апостоли“ 
в Печ, вж. Радовановић, Ј. Иконографија фресака..., 27-63.
87  Fundić, L. Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte. – Zograf 34 (200), 87-0. 
И в църквата в Монемвасия образът на Ветхий денми от втората половина на ХІІІ в. дър-
жи свитък с надпис, който е комбинация от Исая 4:4 – Εγώ είμαι Θεός πρώτος και μόνος· 
και στους επερχομένους αιώνας εγώ υπάρχω πάντοτε; и Исая 45:5 – ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, καὶ οὐκ 
ἔστι πλὴν ἐμοῦ Θεός, вж. Δρανδάκης, Ν, Οί τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νι-
κόλαο Μονεμβασίας. – Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας 9 (977–979), 35-6. 
88  Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра. С., 996, в Глава V. Дока-
зателство, че има един Бог, а не много богове.
89  Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. ІІІ. Москва, 995, 3. 
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Появата на О ΩN в нимба на Христос се затвърждава през Палеологовата 
епоха, като преминава и в нимба на Ветхий денми90.

 Интерес представлява една по-късна модификация в иконографията 
на образа на Ветхий денми, при която той се представя с гълъба, обознача-
ващ Светия Дух, в лявата му ръка. Примерите, които познавам – от свода 
на църквата „Св. Никола“ във Велика Хоча от XVI в., от манастира Лимонос 
на о-в Лесбос от XVI в., от свода на църквата „Св. Никола“ в с. Мрзен до 
Кавадарци, 584 г., както и от нартекса на църквата „Св. Богородица“ на 
Слимничкия манастир от 62 г., – датират от поствизантийската епоха, 
но е твърде възможно да имат неизвестен първообраз в Палеологовата 
живопис9. Запазените фрагменти от изображението на Ветхий денми 
от църквата „Св. Богородица Витошка“ на Драгалевския манастир също 
позволяват да се предположи, че в сферата в лявата ръка на фигурата, чи-
ито очертания се виждат, може да е бил изписан гълъбът на Светия Дух92. 

През ХІV в. се появяват и разлики във формата на сиянието около 
главата на Ветхий денми. В неговия нимб се добавя ромбовидно сияние, 
при което четвъртият ъгъл е скрит зад главата на Бога – така е изобразен 
Ветхий денми в притвора на Печката патриаршия (330). С подобен нимб 
още от края на ХІІІ в. понякога се отличава София Премъдрост Божия, 
например в църквата „Богородица Перивлепта“ в Охрид (294/95). Това 
не е триъгълният нимб на Бог Отец, познат ни от възрожденската и за-
падната живопис, и неговото значение, изглежда, е по-сложно93.

Съществуването на този образ, който все пак е по-силно обвързан с 
разбирането за Бог Отец като предвечност и първопричина, отколкото с 
визуализирането на божествената природа на Сина, показва, че духовният 

90  За интерпретацията на значението на Ο ΩΝ и появата му в нимба на Христовия образ 
през ХІV в. вж. Παπαμαστοράκης, Τ. Ο διάκοσμος του τρούλου των ναών της παλαιολόγειας 
περιόδου στη Βαλκανική Χερσόνησο και την Κύπρο. Αθήνα, 200.
9  За стенописите във Велика Хоча вж. Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке 
патријаршије. Нови Сад, 967, 77-78; за образа в църквата в Мрзен вж. Поповска-Коробар, В. 
Нов поглед на ѕидното сликарство во Мрзенореовечката црква Св. Никола. – Patrimonium.
MK 9 (20), 57-80, за изображението в Слимничкия манастир вж. Поповска-Коробар, В. 
Сведоштвата за Христовата двојна природа од живописот од нартексот во Света Богоро-
дица Слимничка. – Зборник за средновековна уметност 6 (2007), 53-74; Γούναρης, Γ. Με-
ταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Λέσβο 6ος–7ος αι. Αθήνα, 999, ΠΙΝΑΚΕΣ, N 7.
92  Gerov, G. Newly Revealed Murals from 476 at the Dragalevci Monastery. – Зборник Матице 
српске за ликовне уметности 32-33 (2002), 7-82.
93  Още при ранните евразийски култури ромбът е знак за плодородие и женско начало, 
но символизира и присъствието на висши сили и има защитно значение. Питагорейците 
смятат това число за проява на силата на Бога. В античните космологични представи те-
традата е число на стихиите, творящи вселената. В юдаизма четворката е свързана с името 
на непознаваемия Бог (тетраграматона). Част от тези представи преминават и в христи-
янството, където четири е число на пълнотата на мирозданието, изразяващо цялост, пъл-
нота, завършеност. То отново се свързва с кръста, ромба, с четирите стихии, с четиримата 
евангелисти, разпространяващи познанието за Бог, с четирите райски реки, с квадратния 
план на Новия Йерусалим от видението на Йезекиил. Някъде в тази семантична рамка 
следва да се търси и значението на тази форма на нимба на Ветхий денми от ХІV–ХV в., а 
и в поствизантийското изкуство, където, главно в руската живопис, се разпространява и 
една модификация от два разминаващи се ромба, наложени един върху друг.

Ветхий денми, църквата „Св. Николай“  
в Родиа, Арта, Гърция, ХІІІ в. (по  Fundić, 
L. Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa 
kod Arte. – Zograf 34 (2010), 87-110)

Ветхий денми и Свети  Дух, стенопис от свода 
на църквата „Св. Никола“ във Велика Хоча, 
Косово, XVI в. (фото И. Ванев)
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живот на Homo Byzantinus и неговият възглед за това какво е Бог са много 
по-сложни и далеч не се изчерпват с опозицията канонично–неканонично 
изображение. Концептът на светите отци за неизобразимостта на същността 
на Безначалния Бог, безспорно, е налице през всички векове от съществува-
нето на Византия, но той не е бил пречка за появата на негови изображения, 
които, изглежда, са необходими на вярващите като своеобразна визуална  

„опора“ в техния духовен път към Бог и които, несъмнено, са отражение на 
сложната картина на богословските дискусии през тези векове. 

Образът на Бога като белобрад старец, пребиваващ високо в небесата, 
присъства и в съзнанието на съвременния човек. Именно този възглед 
за Бога понякога е порицаван от богословите като детински и наистина 
специализираните изследвания показват, че той съвпада с представите на 

Ветхий денми и Свети Дух, стенопис  
от свода на църквата „Св. Богородица“  
на Слимничкия манастир, Северна  
Македония, 1612 г. (фото И. Ванев)

Ветхий денми, стенопис от притвора  
на Печката патриаршия, Косово, XIV в. 
(фото М. К.) 
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преобладаващ брой от децата за това как изглежда Господ94. Подобен образ 
е като че ли най-познат от ренесансовите и бароковите картини. Връщайки 
се назад в историята обаче, виждаме, че представата за Бог като белобрад 
старец е всъщност органична част от нашата православна традиция, а 
съществената роля за превръщането на този образ в архетипен за нашето 
съзнание изиграват именно византийското богословие и изкуство.

Ветхий денми – Саваот в поствизантийската живопис95 

 
Няколко примера от църковната живопис от поствизантийската 

епоха по нашите земи показват, че в периода ХVІ–ХVІІ в. изображенията 
на Ветхий денми претърпяват своеобразна еволюция. На формално рав-
нище тя се изразява в появата на името „Саваот“ в част от случаите до 
надписа Ветхий денми, а при други примери – като единствено означение. 

Подобни изображения срещаме в стенописната програма на мно-
жество паметници по нашите земи, сред които са наосът на Елешнишкия 
манастир от края на XV – началото на ХVІ в., Килифаревският манастир 
от ХVІІ в.96, на Алинският манастир от 626 г.97, църквата „Св. Атанасий“ 
в Бобошево от ок. 656 г.98, църквата „Св. Пророк Илия“ в Бобошево от 
678 г.99, църквата „Св. Никола“ в с. Долна Вереница от ХVІІ в.00, църква-
та „Св. 40 мъченици“ в с. Лева река от ХVІІ в.0, църквата в с. Зимевица 
от XVII в.02, църквата на манастира „Св. Богородица“ в Арбанаси от ок. 
688 г.03 и др.04 Тази промяна се забелязва синхронно и в някои паметници 

94  Литературата по въпроса е обширна, вж. например Kim, S. A Study of the Relationship 
Between Children’s God Concept and Specified Parental Predictors, and the Difference in Chil-
dren’s God Concept Across Age Groups. ProQuest Dissertations and Theses (UMI No. 3289560) 
2007, 29, и цитираните там по-ранни публикации.
95  Темата е работена като планов проект „Образът на Ветхий денми във византийската и 
поствизантийската художествена традиция (по паметниците на територията на съвремен-
на България)“ в Институт за изследване на изкуствата в периода 2007–2009 г. Вариант на 
този текст е публикуван в Куюмджиева, М. Иконография на вечността. Някои бележки за 
образа на Ветхий денми в живописта от поствизантийската епоха. – Старобългарска ли-
тература 37-38 (2007), 87-207.
96  Пенкова, Б. Параклис „Рождество Богородично“, Килифаревски манастир. – В: Корпус на 
стенописите от XVII век в България. Ред. Б. Пенкова, Ц. Кунева. С., 202, 236.
97  В своята монография за стенописите на църквата на Алинския манастир Елена Флорева 
накратко се спира на означаването на изображението на Ветхий денми като Саваот и го ин-
терпретира във връзка с Трисагиона, отбелязвайки, че „алинските художници развиват една 
многопланова литургична композиция“, вж. Флорева, Е. Алинските..., 24. За паметника вж. също 
Куюмджиева, М. Алински манастир „Св. Спас“. – В: Корпус на стенописите от XVII век..., 75-80. 
98  Куюмджиева, М. „Св. Атанасий“, Бобошево. – В: Корпус на стенописите от XVII век..., 226-229.
99  Куюмджиева, М. „Св. Илия“, Бобошево. – В: Корпус на стенописите от XVII век..., 65-69.
00  Бойчева, Ю. „Св. Никола“, Долна Вереница. – В: Корпус на стенописите от XVII век..., 28-220.
0  Бойчева, Ю. „Св. Четиридесет мъченици“, Лева река. – В: Корпус на стенописите от 
XVII век..., 249-252.
02  Гергова, И. „Св. Теодор Тирон“, Зимевица. – В: Корпус на стенописите от XVII век..., 9-93.
03  Гергова, И., Кунева, Ц. Арбанашки манастир „Успение Богородично“. – В: Корпус на 
стенописите от XVII век..., 70-75.
04  Трябва да уточним, че на тази особеност на изображенията на Ветхий денми в нашите 

Саваот, стенопис от свода на наоса на 
Елешнишкия манастир, кр. на XV – нач. на  
ХVІ в. (фото М. К.)

Стр. 71
Ветхий денми – Саваот, стенопис от свода 
на параклиса „Рождество Богородично“, 
Килифаревски манастир, ХVІI в.  
(фото И. Ванев)
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на територията на съвременна Северна Македония, едновременно в сте-
нописните ансамбли05 и в иконописта06. Към това изброяване могат да 
бъдат прибавени и примери от няколко сръбски църкви от същото време07.

Какви са измеренията на тази промяна в сигнирането на Ветхий 
денми? Такова сигниране може да се разглежда като резултат от смесване 
на мотиви от теофаничните визии на пророците Даниил, Исая и Йезекиил, 
при което се създава един синкретичен образ на „Бог в слава“ и в което 
прибавянето на сигнатурата Саваот е само още един допълнителен езиков 
маркер, обогатяващ общия смисъл на композицията с определени нюанси. 
Второ, и не без връзка с първото, то може да се обясни с литургичната 
основа на изображението, като текстовата част от сложния синтез литур-
гия–текст–изображение би отговаряла на ангелското славословие: „Свят, 
Свят, Свят, Господ Саваот“, съставен елемент от няколко литургични химна. 
И последно, може би най-съществено, промяната в сигнирането поставя 
въпроса, дали това е свидетелство за значимо изместване в семантиката 
на образа на Ветхий денми, който през ХVІ в. вече се е превърнал в им-
плицитен образ на Бог Отец, донякъде преодолявайки онтологичните 
си връзки с Христологичната тема, характерни за по-ранния период от 
неговото съществуване и по този начин предшествайки непосредствено 
образа на Господ Саваот, познат от сводовете на нашите възрожденски 
храмове. Разсъжденията в настоящия текст ще се ограничат в тази дис-
кусионна рамка и макар в нея да е привилегирован интересът към съот-
ношението текст–образ, този подход се основава на пълното разбиране, 
че разглежданият въпрос е част от значително по-сложен дискурс, който 
освен изкуството и литературата ангажира със същата пълнота и сферата 
на историята, а в него могат да бъдат въвлечени дори и устната традиция 
и фолклорът.

паметници първа обръща внимание Бисерка Пенкова, която тълкува надписа Саваот като 
отнасящ изображението към Бог Отец – вж. Пенкова, Б. Стенописите..., 626. 
05  Например в църквата „Св. Никола“ на Ореочкия манастир (Македонски Брод) от ХVІ в., 
в притвора на църквата на Слимничкия манастир, църквата „Св. Спас“ в Мренога (Демир-
хисарско) от края на ХVІ–ХVІІ в., църквата „Св. Никола“ в Белушино (Прилеп) от ХVІІ в., 
където образът е сигниран и като Ветхий денми, и като Саваот, църквата „Св. Димитър“ 
в с. Жван (Демирхисарско) от ХVІІ в., църквата „Св. Атанасий“ на Житошкия манастир 
(Прилепско) от ХVІІ в., както и в църквата на Кучевишкия манастир „Св. Архангели“ от 
ХVІІ в. За тези сведения съм задължена на Миряна Машнич (Скопие), поради което тук 
се възползвам от случая да изразя изключителната си признателност за любезното ѝ съ-
действие. За споменатите примери и паметници вж. също Серафимова, А. Кучевишки 
манастир Свети Архангели. Скопје, 2005, 24-25; Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за 
Христовата двойна природа во живописот од нартексот во Св. Богородица Слимничка. – 
Зборник за средновековна уметност. Музеј на Македонија 6 (2007), 53-7; id. Нов поглед 
на ѕидното сликарство во Мрзенореовечката црква Св. Никола. – Patrimonium. MK 9 (20), 
57-80, и цитираната литература. 
06  Например върху една икона от последната четвърт на ХVІ в. – „Дейсис с апостоли“ от 
Музея на Македония, където образът на Ветхий денми в горния регистър отново е двойно 
сигниран, вж. Поповска-Коробар, В. Икони од Музејот на Македонија. Скопје, 2004, № 6.
07  Между тях са църквата „Св. Георги“ на манастира Ломница (607/8) и манастирът „Бла-
говещение Рудничко“ (ок. 630), вж. Шево, Л. Манастир Ломница. Београд, 999; Петковић, 
С. Благовещење Рудничко. Крагујевац, 2004. 

Ветхий денми – Саваот, стенопис от свода в 
наоса на църквата „Св. Атанасий“, Бобошево, 
ХVІI в. (фото М. К.)
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Ветхий денми – Саваот, стенопис от 
свода в наоса на църквата „Св. Илия“, 
Бобошево, ХVІI в. (фото М. К.)
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И обозначението Ветхий денми, и Саваот са свързани с концепци-
ята на светите отци за имената на Бога. Според православната екзегетика 
Бог е като цяло неименуем, защото човешкият разум не е в състояние да 
побере напълно неговата същност, нито думата да я обхване08. За разлика 
от Стария Завет, където името Яхве се приема като собствено име на Бога, 
в светоотеческото богословие всички имена на Бога се възприемат като 
условни: те не изразяват неименуемата Божия същност, а указват на дейст-
вията/енергиите на Бог09. В юдейската традиция името Саваот изразява 
идеята за единството на всички небесни сили и воинства, заедно славещи 
Господ Саваот0, и се среща най-вече в пророческите книги като „Господ 
на воинствата“, което при превода на гръцки в Септуагинта се предава 
понякога като Παντοκράτωρ (Вседържител), или Κύριος των δυνάμεων 
(Господ на силите/воинствата); но често се съхранява и като Σαβαώθ. В 
християнството Саваот запазва като основа старозаветното си значение, 
ако съдим по интерпретацията на Григорий Назиански, който го споменава 
като име, отнасящо се за властта и означаващо Господ на воинствата, на 
силите, или на господарите. Това име обаче се среща сравнително рядко 
в Новия Завет, а изглежда, и в тълкуванията на светите отци2. 

От всички старозаветни текстове, споменаващи Саваот, за хрис-
тиянството особена важност е придобило най-вече видението на пророк 
Исая, описано в глава 3 на неговата книга. Мотивът с небесните сили, 
славещи Господ Саваот в това видение с думите „Свят, свят, свят, Гос-
под Саваот“, много рано навлиза в химнографията като част от няколко 
литургични текста, например при възгласа на певците: „Свят, свят, свят, 
Господ Саваот, исполнив небо и земля слави Твоея, осанна в вишних, 
благословен грядий во имя Господне, осанна в вишних“, в отговор на 
думите на свещеника: „победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще“, които той произнася в края на пролога на анафората3; както 
и в Трисветата песен, която свещеникът произнася в олтара по време на 

08  Вж. Григорий Назиански. Пет богословски слова. С., 994, 05.
09  Еп. Иларион. Священная тайна церкви. Введение в историю и проблематику имяслав-
ских споров. Т. . Санкт-Петербург, 2002, 59-59.
0  Еissfеldt, O. Die Lade Jahwes in Geschichtserzählung, Sage und Lied. – Das Altertum 4, 3 
(968), 3-45.
  Проучването на славянския превод на Саваот остава изцяло извън моята компетентност, 
тук само ще спомена, че има разлики между някои гръцки и славянски преводи, напри-
мер в глава 3 на Книга на пророк Исая, при които гръцкият текст дава “Κυριος στρατιων”, 
а славянският запазва „Глаголеть Господ Саваот“.
2  Григорий Назиански. Пет богословски слова..., 06. В същия контекст може да бъде 
цитиран и Йоан Екзарх, който пише за Саваот в „Шестоднев“ по повод на отхвърлянето 
на ангелското славословие от еретиците: „Господ Саваот не е божие име, нито Христово, 
нито на Отца. Виждаш ли какво иска да ни втълпи тази хулна и скверна уста? Поради за-
грубялостта си той (еретикът – М. К.) не знае, че Саваот не е божие име, а име на небес-
ните войнства, [и означава] господар на силите“, вж. Йоан Екзарх. Шестоднев. Превод от 
старобългарски, послеслов и коментар Н. Кочев. С., 98.
3  Архимандрит Киприан. Евхаристия. Париж, 947, 94, 27; Чифлянов, Бл. Литургика. 
С., 996, 246-247.

Саваот, стенопис от църквата „Св. 
Атанасий Александрийски“ на манастира 
Журче, Северна Македония, 1617 г.  
(фото И. Ванев)
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Малкия вход във варианта ѝ за Златоустовата литургия4. По съдържание 
това е славословието на небесните сили, стоящи около престола на Господ 
и възпяващи Неговото величие. Поради отреденото му място в края на 
пролога и преди молитвата на санктуса това славословие е свързано смис-
лово със значението на тези две части на анафората, т.е. с благодарността 
към Бог Отец за сътворението на света, за Божия промисъл и милосърдие 
и за всички Негови блага, дарени на човешкия род чрез изкупителната 
жертва на единородния Му Син. Следователно в литургичен контекст 
Бог Саваот, който се възпява в това славословие, е Бог Отец, към когото 
е и отправена благодарствената молитва, предшестваща славословието. 
Обаче литургичните коментари показват, че това славословие се тълкува 
най-вече в тринитарен контекст: думата „свят“ се произнася три пъти, за 
да обозначи трите ипостаси на Света Троица, а „Господ Саваот“ – за да 
покаже тяхното единство; „исполнив небо и земли“ указва на познанието 
за Триединния Бог, дадено на човешкия род по Божия промисъл и из-
пълващо всичко, а „слава Твоея“ е славата на Триединния Бог5. Общият 
смисъл на този текст е свързан с идеята, че Господ в единството на своите 
три Лица се слави едновременно от Небесната Църква чрез ангелските 
чинове и от Земната Църква чрез хората, участващи в богослужението6. 
Когато разясняват смисъла на самото видение на пророк Исая за Господ 
Саваот, седнал на престола, заобиколен от славещи го серафими, от което 
произлиза мотивът в литургичните химни, светите отци на Църквата 
също посочват, че то се отнася до славата Божия и до Триединния Бог7.

Литургичният и екзегетически контекст на името Саваот показва, 
че това е общо наименование на божествеността, т.е. то обхваща и Отца, 
но не принадлежи към имената на Христос, следователно не би следвало 
да се свързва с ипостасата на Сина, в отличие от Ветхий денми. В право-
славното учение за имената на Бога обаче основен е възгледът, че всички 
имена Божии са равни и взаимозаменяеми, което е напълно логично на 
фона на постановките на тринитарната доктрина8. Приобщаването на 

4  Архимандрит Киприан. Евхаристия...; Чифлянов, Бл. Литургика...., 220. В Средновеко-
вието понякога присъства и в последованието на Великия вход: Taft, R. The Great Entrance. 
A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysos-
tom. Roma, 975, 90-97; Чифлянов, Бл. Литургика..., 220; Kujumdzieva, Sv. The Byzantine-Slavic 
Sanctus: Its Liturgical Context through the Centuries. – Studia Musicologica 39 (998), 223-232.
5  Вж. Епископ Вениамин. Новая Скрижаль или объяснение о церкви, литургии и о всех 
службах и утварех церковных. Москва, 992, 20.
6  Мирковић, Л. Православна литургика или наука о богослужењу. ІІ. Београд, 982, 94.
7  Ще приведем думите на Йоан Кантакузин: „А когато велегласният Исая видя Господа, 
седящ на престол висок и превъзнесен, и серафими, летящи около този страшен престол и 
трикратно възгласяващи „свят, свят, свят“ – какво друго видя той тогава, ако не тайнството на 
Троицата като в огледало? Защото трикратното възгласяване на светостта на Отца разкриваше 
едновременно и Сина, и Светия Дух, а еднократното произнасяне „Господ“ – единството на 
Божията същност“ – цитираме текста по превода на Нина Гагова, вж. Гагова, Н. Теофанич-
ното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция 
в един текст на Йоан Кантакузин. – Старобългарска литература 33-34 (2005), 289-303, 296. 
8  Епископ Иларион цитира кападокийските отци Йоан Златоуст и Дионисий Ареопагит, 
вж. Еп. Иларион. Священная тайна...

Саваот, стенопис от притвора на църквата  
„Св. Архангели“, Кучевишки манастир,  
Северна Македония, 30-те години на XVII в.  
(по Серафимова, А. Кучевишки манастир  
Свети Архангели. Скопје, 2005)
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имената на Отеца към Сина и обратно с цел разширяване на значението 
е практика в православието9, чийто западен еквивалент в теологията е 
известен като communicatio idiomatum, или „съобщуване на имената“20. 
Същата практика обяснява например появата на Ο ΩΝ – Вечно съществу-
ващия (друго от имената на Бог в Стария Завет, явено на пророк Моисей 
в Изход 3:3-4), в нимба на Христос Пантократор, а и в някои изобра-
жения на Ветхий денми още във византийското изкуство2. Също така 
обосновава и появата на надписа Саваот до изображението на Христос 
жертва в композицията Мелизмос от олтарната програма на църквата 
при с. Лютиброд, Врачанско, чиито стенописи датират от ХІV в.22 В тези 
случаи съчетаването на образ и текст/езиков маркер цели да постигне 
внушението, че Христос като Син Божи притежава характеристиките 
на Отца, и по-специално предвечността. Комбинацията Ветхий денми/
Саваот също би следвало да се асоциира, от една страна, с предвечност-
та на Господ, а от друга, с идеята за неговото върховенство над всички 
представители на небесната и земната йерархия, които го възвеличават 
едновременно в Небесното Царство и в Църквата на земята.

9  В апокрифната литература например има случаи, в които имената на Бога, между които 
и Саваот, се асоциират с Христос. Тук ще приведа един пример – от текста на апокрифа 

„Деяния на апостол Филип“: „Говорит ему Филипп, еврею тому: „Теперь как видится тебе 
это, происшествие сие? Веришь ты в Христа, что Сын Он Бога? Да или нет?“. И запричитал 
еврей тот, плача, и говорит гласом высоким: „Да, господин мой, верю я в Него, в Христа, 
Бога твоего, что Он есть „Я есмь сущий“, – Эль Шаддай, Адонай, Господь Саваоф, Могуще-
ственный, Славный в святости Своей, который сотворил небо и землю по слову Своему. 
И Он сотворил Адама по образу Своему и подобию Своему. И Он принял жертву Авеля. 
И Он отверг жертву Каина-убийцы. И Он взял живым Еноха, и смерти не вкусил тот. И 
Он избавил Ноя от потопа. И Он говорил с Авраамом, возлюбленным Своим. И Он спас 
Лота из среды разврата. И Он сохранил Исаака от ножа. И Он явился Иакову в Вефиле. И 
Он изъяснил тайны Свои Иосифу. И Он вывел Израиль из Египта. И Он говорил с Мои-
сеем в терновнике. И Он разделил море пред народом. И Он ниспослал манну с неба. И 
Он выпустил перепелов из моря. И Он разбил фараона и войско его в море Суф, Красном. 
И Он освободил Иисуса, сына Навина, в войнах. И Он явил тайну Свою Гедеону. И Он 
укрепил Барака и Девору в Израиле. И Он говорил с Самуилом внутри храма. И Он унич-
тожил Голиафа пред Давидом. И Он дал мудрость Соломону. И Он вознес Илию на небо. 
И Он освободил Елисея от войск. И Он вызволил Иону из рыбы. И Он поднял Даниила 
из рва. И Он погасил пламя, пылающее вокруг Анании и его друзей. И Он спас Сусан-
ну, несправедливо осужденную. Именно Он — Эммануил, Бог могущественный, море, и 
суша, и ветры, и Ангелы сотворены для тебя именем Его.“ И возрадовался Филипп вере 
его, того еврея, и восславил Бога...“, вж. Мещерская, Е. Апокрифические деяния апостолов. 
Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. Москва, 997.
20  Показателен в тази насока на мисли е примерът с Пантократор – едно от имената на Бога 
в библейския текст, което християнските екзегети приобщават към Сина, за да докажат него-
вата единосъщност с Отца в отговор на арианското отрицание на божествената природа на 
Христос, вж. Mathews, T. The Transformation Symbolism in Byzantine Architecture and the Meaning 
of the Pantokrator in the Dome. – In: Church and People in Byzantium. Birmingham, 990, 9-24. 
2  Παπαμαστοράκης, Τ. Ο διάκοσμος του τρούλου των ναών της παλαιολόγειας περιόδου στη 
Βαλκανική Χερσόνησο και την Κύπρο. Αθήνα, 200. На същия принцип е изградено и изобра-
жението от споменатата синайска икона от VІІ в., върху която е изобразен беловлас старец 
с иконографските особености на Ветхий денми, с кръстат нимб, напомнящ за кръстната 
жертва, и гръцки надпис “ЕМАNOYHЛ”, основаващ се на пророчеството на Исая 7:4.
22  Вж. Мавродинова, Л. Старозаветни лица и събития в средновековната стенна живопис 
по българските земи (ІХ–ХІV в.). – Кирило-Методиевски студии 2 (999), 53-27.
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Богослужебният контекст, в който функционира името Саваот, 
дава достатъчно основания да се изкаже хипотезата, че същият надпис 
се появява до образа на Ветхий денми23 като импликация на ангелското 
славословие, препращайки към темата за Небесната литургия. Идеята за 
такава по-опосредствана връзка между изображение и литургичен текст 
може да бъде подкрепена от онези случаи, в които около медальона с образа 
на Ветхий денми/Саваот са изписани и думите „Свят, свят, свят, Господ 
Саваот...“ Един от тези примери виждаме в стенописния слой от ХVІ в. в 
църквата „Св. Пантелеймон“ в Нерези, където изображението на Ветхий 
денми, сигнирано като Саваот, е съпровождано от началото на ангелското 
славословие24. Същото комбиниране на текст и образ е осъществено мал-
ко по-късно в притвора на църквата „Св. Георги“ на манастира Ломница 
(607/8)25 и в наоса на църквата на манастира „Благовещение Рудничко“ 
(ок. 630)26. В различните си редакции ангелското славословие съпровожда 
изображенията на Христос още от много ранен период27, а в Палеологовото 
изкуство обединява смислово образа на Пантократор, а понякога и този на 
Ветхий денми, и композицията Небесна литургия, подчертавайки идеята 
за прославата на Господ и на небето, и на земята28. Разглежданите тук 
примери представляват всъщност своеобразно развитие във визуалния 
израз на тази връзка. 

Може също така да бъде отбелязана и връзка между варианта на 
славословието, което се произнася в края на пролога на анафората, и 
иконографските особености на някои от изображенията, в частност 
обграждането на сиянието на Ветхий денми/Саваот от символите на 
четиримата евангелисти. По-вероятно е това съчетание да е обосновано 
не толкова от литургичното последование, колкото от един разпростра-
ненен в православните среди, и в гръцки оригинал, и в славянския му 
превод, коментар на светата литургия на константинополския патриарх 

23  Литургичният характер и на самия образ на Ветхий денми вече е дискутиран в наука-
та. Такива хипотези са изказвани още от Йон Щефанеску, а впоследствие и от Лидия Ха-
дерман, Георгиос Галаварис, Шигебуми Тсуджи, вж. например Stefanescu, J. L’illustration 
des liturgies dans l’art de Byzance et de l’Orient. Bruxelles, 936, 409; Tsuji, Sh. The Headpiece 
Miniatures and Genealogy Pictures in Paris. gr. 74.– Dumbarton Oaks Papers 29 (975), 79-8.
24  Sinkević, I. The Church of St. Panteleimon at Neresi. Architecture, Programme, Patronage. 
Wiesbaden, 2000, 97.
25  Шево, Љ. Манастир Ломница. Београд, 999.
26  Петковић, Ср. Благовещење..., ил. 64-65.
27  Например изображението на Христос в слава от манастира Латом в Мала Азия, вж. 
Lafontaine-Dosogne, J. Théophanies-visions auxquelles participent les prophètes dans l’art byzantin 
après la restauration des images. – In: Synthronon. Art et archéologie de la fin de l’Аntiquité et du 
Moyen Âge. Recueil d’études par André Grabar et un groupe de ses disciples. Paris, 968, 35-45.
28  За примерите вж. Марковић, М. Програм живописа у куполи. – В: Зидно сликарство 
манастира Дечана. Грађа и студије. Београд, 995, 02; Стародубцев, Т. Представа Небеске 
литургије у куполи. Прилог проучавању. – В: Трећа југословенска конференција византолога. 
Београд – Крушевац, 2002, 38-45. И в ерминията от 566 г., известна като Първи 
Йерусалимски ръкопис, се препоръчва в купола да се живописва Христос Пантократор, 
а под него Богородица, Йоан Предтеча и деветте ангелски чина с надписа „Свят, свят, 
свят, Господ Саваот...“, вж. Медић, М. Стари сликарски приручници, ІІ. Београд, 2002, 67.

Саваот и Христос Емануил в медальони, 
стенописи от наоса на църквата на манастира 

„Благовещение Рудничко“, ок. 1630 г., около 
сиянието на Саваот е поместен надпис „Свят, 
свят, свят, Господ Саваот...“ (по Петковић,  
Ср. Благовещење..., ил. 64-65)
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Герман29. В текста се тълкува теофанично видение, обвързващо мотиви 
от Йезекиил :5- и Исая 6:3, като се прави същата контаминация между 
образа на Саваот и четирите апокалиптични животни – символи на 
евангелистите30. Още Николай Покровски, а по-късно и Георгиос Га-
лаварис, и Шигебуми Тсуджи посочват текста на патриарх Герман като 
литературна основа, обясняваща присъствието на различни небесни сили, 
а и на апокалиптичните животни в изображенията на теофании в някои 
византийски ръкописи3. Така че подобно иконографско решение, разбира 

29  Превода вж. при Куев, К. Иван Александровият сборник от 348 г. С., 98, 32-365.
30  Според патриарх Герман това видение е образ на Триединния Бог, защото „тези чет-
верозначни животни... ще извикат: първото животно, което е в образ лъвов, ще извика 

„свят!“. Второто, което е в образа на телец, ще извика „свят!“. Третото, което е в орлов 
образ, ще извика „свят!“, а четвъртото, което е в образ човешки, ще извика „Господ Сава-
от!“. Светостта на трите се съдържа в едно Господство и Сила и Божество. Както пророк 
Исая видя...“ Цит. по Куев, К. Иван Александровият..., 359.
3  Покровский, Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских 
и русских. Москва, 200 (ново издание на труда от 892 г.), 35; Tsuji, Sh. The Headpiece..., 

Саваот Невидим, стенопис от притвора 
на църквата „Рождество Богородично“ 
на Слимничкия манастир, Северна 
Македония, 1612 г. (фото И. Ванев)
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се, не е изобретение на зографите от поствизантийската епоха, а е плод на 
една дълга изобразителна традиция, установена още във византийската 
живопис. Същата връзка ще се доразвие в някои малко по-късни гръцки 
икони, в които символите на евангелистите са разположени не около 
Ветхий денми-Саваот, а около Света Троица във варианта Съпрестолие, 
като при това са съпроводени от думите от Херувимската песен, изписани 
около престола32. 

По иконографски белези изображението на Ветхий денми-Саваот, 
заобиколено от представители на небесните сили, е сходно с т.нар. ли-
тургични теофании. Макар и да са основани на текстовете на различните 
пророчески видения, тези композиции още от ранен период губят пряката 
си връзка с определения текст, мигрират към други текстове, претърпяват 
различни промени и сливания и в резултат нямат твърдо установена схема, 
но винаги показват определени връзки с литургията33. В този смисъл е 
добре да подчертаем, че още във византийската живопис изображението 
на Ветхий денми много рядко илюстрира видението на пророк Даниил, 
със самото си възникване този образ се появява в друг контекст34. От дру-
га страна, сигурно не без значение е и фактът, че още във византийските 
ръкописи при изобразяването на видението на пророк Исая за образ на 
Господ Саваот се използва именно Ветхий денми35. Така че означаването 
на образа на Ветхий денми като Саваот е възможно да се разглежда и като 
една от формите на преплитане на няколко теофанични визии. 

В светлината на всичко казано по-горе може да бъде поставен въпросът, 
дали в поствизантийската епоха този синкретичен образ всъщност е служел да 
представи неизобразимия по каноните на православието Бог Отец? Очевидно 
е, че изображението на Ветхий денми, обозначавано като Саваот, показва 
изместване на Христологичния пласт в образа в посока на изграждането на 

79-8; Galavaris, G. The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels. Vienna, 979.
32  Една икона Съпрестолие от сбирката на швейцарския колекционер Амберг-Херцог 
от края на ХVІІ в., вж. Chatzidakis, M. Les icones dans les collections suisses. Bern, 968, 
N 88; както и иконата на зографа Йоанис Мосхос от 702 г. в музея Бенаки в Атина, вж. 
Galavaris, G. An Icon with the “Epinikios” Hymn in the Benaki Museum. – Δελτίον της Χρι-
στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 0 (980/8), 85-94.
33  За тези композиции в научна употреба са различни термини. Луи Брейе предлага 
термина „апокалиптична визия“, който използва и Гордана Бабич, вж. Bréhier, L. Les visions 
apocalyptiques dans l’art byzantin. – Arta şi Arceologia 4 (930), 3-2; Бабић, Г. Краљева црква 
у Студеници. Београд, 987, 64-66; докато при Андре Грабар и Жаклин Лафонтен-Дозон 
тези изображения са обозначени като теофанични визии, вж. Grabar, A. Sur les sources des 
peintures byzantines des XIIIe et XIVe siècle. – Cahiers archéologiques 2 (959), 35-380; Lafon-
taine-Dosogne, J. Théophanies-visions auxquelles participent les prophètes dans l’art byzantin 
après la restauration des images. – In: Synthronon..., 35-45. Георгиос Галаварис и Шигебуми 
Тсуджи предпочитат термина „литургична теофания“.
34  McKay, Gr. Imaging the Divine: A Study of the Representations of the Ancient of Days in 
Byzantine Manuscripts. MA diss. University of Virginia, 992.
35  Например в Paris. gr. 208, Vat. gr. 62, Vatopedi 760, вж: McKay, Gr. Imaging the Divine... 
За изобразяването на видението на пророк Исая в изкуството от периода на Комнините 
вж. по-специално и Σκώττη, Τ-Π. Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 
και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. – Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολο-
γικής Εταιρείας 28 (2007), 8-92.
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синкретично изображение на невидимия Бог, господстващ над времето и над 
небесните сили, които го славят непрестанно в Царството Небесно, както на 
земята го славят свещенослужителите и вярващите, обединени в земната ли-
тургия. Едно от неоспоримите доказателства за подобно разбиране е образът 
от притвора на църквата „Рождество Богородично“ на Слимничкия манастир в 
Северна Македония, изписан през 62 г., който носи чертите на Ветхий денми и 
е обозначен като Саваот Невидим36. Индикациите за подобно тълкуване идват 
също по линия на образа на Ветхий денми, който, както видяхме, служи да 
представи Бог Отец в антропоморфните варианти на Света Троица още във 
византийското изкуство, а тези композиции се разпространяват широко в 
православното изкуство от ХVІ–ХVІІ в.37 Именно в антропоморфни варианти 
на Света Троица от поствизантийския период може да бъде срещнат и образът 
на Ветхий денми, отново означен като Саваот38. От друга страна, определени 
сведения за това как е тълкуван образът на Саваот в православния свят през 
тази епоха можем да почерпим от оживените дебати по време на църковните 
събори, свикани в Москва през 553/54 и през 666/67 г.39, на които се спори 
за правилните начини да се изобразява Господ. Аргументите в тези дискусии 
показват, че църковните власти в общи линии тълкуват Саваот в духа на 
светоотеческата традиция и затова осъждат като неправилно такъв надпис да 
придружава изображението на Бог Отец върху иконите на Света Троица или 
когато е представян самостоятелно40. Също така обаче тези дебати показват 
съществуването на различен възглед за възможността безначалният Отец да 
бъде изобразяван в образ, възглед, който вече е разпространен сред някои зо-
графи. И тук отново става въпрос по-скоро за разлики в разбирането на образа 

36  Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за Христовата двојна природа од живописот од 
нартексот во Света Богородица Слимничка. – Зборник за средновековна уметност 6 
(2007), 53-74.
37  Промени в образа на Ветхий денми отбелязва още Гойко Суботич в изследването си 
за стенописите в църквата „Св. Константин и Елена“ в Охрид, вж. Суботић, Г. Свети Кон-
стантин и Јелена у Охриду. Београд, 97, 08. Това е едно от ранните изображения с леко 
модифицирани иконографски характеристики, например прибавянето на многоъгълното 
сияние в нимба, които в контекста на заобикалящите го изображения, конципирани да 
представят Светата Троица, показват, че образът служи да представи Бог Отец. Същата 
схема се наблюдава в стенописната програма и на други църкви след ХV в., главно на те-
риторията на Охридската архиепископия, вж. също и Грозданов, Цв. Охридското зидно 
сликарство од ХІV в. Охрид, 980. 
38  Например в Света Троица от типа Съпрестолие, която формира горната част на сцена-
та Възнесение Христово в църквата на манастира Драгомирна в Румъния от 607–609 г., 
или в илюстрацията на тропара „Единородний Сине“ в църквата на манастира Сучевица 
в Румъния, при които Бог Отец в облика на Ветхий денми е означен като Господ Саваот. 
39  Успенски, Л. Богословие на иконата. С., 200. 
40  Едва Великият Московски събор излиза с категорично становище по въпроса за изо-
бразимостта на Бог, изказано в гл. 43 от Деянията на събора, озаглавена „За иконопис-
ците и Господ Саваот“, в която се казва: „Господ Саваот, който е Божество, предвечното 
рождение на единородния Син от Отца, само с ума си трябва да разбираме, а да рисуваме 
в образи съвсем не е правилно... Освен това Саваот не е името само на Отца, а на Света-
та Троица. Според Дионисий Ареопагит Саваот се превежда от еврейски като „Господ на 
силите“. Този Господ е Светата Троица, Отец, Син и Светият Дух. И пророк Даниил казва, 
че е видял Стария по дни седящ на трона на съда, но това не означава Отца, а Сина при 
второто му пришествие“, вж. Успенски, Л. Богословие..., 289-290.
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на Ветхий денми, който, както пише Дионисий от Фурна в своята ерминия 
от началото на ХVІІІ в., е вече именно „Безначалният Отец“4. Изглежда, че 
чистотата на богословските концепти за неизобразимостта на безначалния 
Бог може все още да е налице, но те са пренебрегвани, както защото такъв 
образ се оказал необходим за вярващите, така и защото от зографите вече не 
е можело да се очаква да бъдат и добри теолози. 

Последният важен въпрос, който бих искала да засегна в настоящия 
текст, е свързан с това откъде се появява моделът за контаминирания образ 
Ветхий денми/Саваот: дали тази новост не е въведена от определено ателие, 
функциониращо в други части на Балканите през ХVІ в., или пък идва от 
художествената продукция на друга географска област. На сегашния етап 
от изследването този проблем все още няма еднозначен отговор, но има 
поредица от съображения, свързани с него. При анализа на стенописите в 
притвора на църквата „Св. Георги“ на манастира Ломница (607/8) Лиляна 
Шево свързва надписа Саваот около Ветхий денми с влияние на „модели от 
живописта в Северна Гърция“42. Знаем, че по-голямата част от разглежда-
ните паметници от ХVІ–ХVІІ в. са изпълнени от смесени екипи на гръцки 
и местни майстори, някои са дело на местни зографи. Съвременното със-
тояние на проучванията показва, че изследователите асоциират гръцките 
влияния в тези случаи най-вече с два основни художествени центъра за 
периода – Линотопи и Епир43. Достъпният ми публикуван материал за ло-
калната продукция на свързаните с тези художествени центрове ателиета не 
показва разпространение на варианта Ветхий денми-Саваот, еквивалентно 
на наблюдаваното в славянските земи. Дори напротив – малкото известни 
примери са значително по-късни44, а част от тях са сигнирани и по друг 

4  „Ние изобразяваме Безначалния във вид на старец, както го е видял Даниил, или като 
Стария по дни“, вж. Ерминiя или наставление въ живописномъ искусствı, составленное 
iеромонахомъ и живописцемъ Дiонисиемъ Фурнографiотомъ 70–733, Труды Киевской 
Духовной Академии за 863 г. Репринт. Москва, 993. Както препоръчва Дионисий, три-
те ипостаси на Света Троица се изписват една до друга, като Отецът се сигнира с надпис 
Безначалный Отец Ветхий денми. И в по-ранните ръководства за зографи се препоръч-
ва да се изобразява Безначалният Отец (“Ο Αναρχος Πατήρ”): според ръкописа от 566 г., 
известен като Първи Йерусалимски, неговият образ следва да се изписва в диаконикона, 
вж. Медић, М. Стари сликарски...
42  Шево, Љ. Манастир Ломница..., 43.
43  Вж. например публикациите на Миряна Машнич за църквите в Демирхисарско, в чи-
ито стенописи авторката вижда линотопски влияния – Машниќ, М. Црквата Свети Ди-
митрија во Жван и незјиното место во сликарството на доцниот среден век. – Културно 
наследство 9-20-2 (996), 93-23. 
44  В средата на ХVІІ в. зографът Йоанис Скутарис от Грамоста обозначава Ветхий денми 
като Саваот при работата си върху стенописите в притвора на католикона на манастира 
Спилео в Лунксхери (658/59) и в католикона на манастира Равения в Дрополи (ок. 660) 
в Албания, както и в стенописите на католикона на манастира „Св. пророк Илия“ в Зица, 
област Янина в Гърция (658), но променя детайл в иконографията, като добавя глобус с 
кръст в ръката на Саваот, вж. Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή 
του Γράμμου κατά το 6ο και 7ο αιώνα: ζωγράφοι από το Λινοτόπι, τη Γράμμοστα, τη Ζέρμα και 
το Μπουρμπουτσικό. Τ. Ι–ΙΙ. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 
Θεσσαλονίκης 203, ил. 52, 53, 54. На този етап от проучването по-скоро изглежда, че 
гръцките зографи са заели този елемент от иконографията на Ветхий денми от практи-
ката на балканските зографи на север от Гърция по-време на работата си за поръчители 
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начин45. Затова считам, че образът на Ветхий денми, означен като Саваот, 
не е инвенция на линотопски, на епирски, нито на критски зографи. Той 
е продукт на славянска среда. Почти синхронно означението Саваот се 
появява и върху руски икони и в стенописи и хипотезата за евентуално 
руско влияние, което да е провокирало появата на нашите изображения, 
е примамлива. Като че ли обаче руският материал изостава съвсем леко 
хронологически и има по-различни характеристики, поради което тър-
сенето на по-конкретен евентуален първообраз за подобно необичайно 
съчетаване на образ и текст по-скоро би следвало да се свърже с Балканите. 

Възможно е моделът да се намира в притвора на Печката патриар-
шия, където в люнета над входа към наоса на църквата „Св. Апостоли“ 
е изобразен Ветхий денми със свитък в лявата ръка и благославящ с 
дясната. От двете страни на образа, над раменете, е разположен над-
писът „Свят, свят, свят, Господ Саваот, исполнив небо и земля слави 
Твоея“. Върху страничните пиластри е изписана по една полуфигура 
на ангел – „ангел на началата“ и „ангел на властите“, а в дебелината на 
пиластрите – херувим и серафим. Програмата около входа на църква-
та „Св. Апостоли“ е част от първоначалното изписване на притвора 
през 330 г., по времето на архиепископ Данило ІІ, който създава това 
пространство, обединяващо трите храма на Печката патриаршия, за 
провеждане на църковните събори на Сръбската църква46. Изображе-
нието на Ветхий денми с четириъгълно сияние в нимба и надписът от 
ангелското славословие около него в притвора на Печката патриаршия 
е засега най-ранният известен ни пример за подобно съчетание на образ 
и текст. Съществува възможност изображенията в повечето от спо-
менатите по-горе паметници от ХVІ–ХVІІ в. да са своеобразен отглас 
именно на този модел. От една страна, тяхната поява хронологически 
съвпада с възстановяването на автокефалността на Печката патриаршия 
през 557 г., а от друга страна, географската разпространеност на образа 
Ветхий денми – Саваот – главно на териториите на Сърбия, днешна 
Северна Македония и предимно в западните части на съвременна Бъл-
гария – също е в подкрепа на подобна хипотеза47. Въпросът за точните 

от славянска среда или заедно с местни майстори. В посока на тази хипотеза води и изо-
бражението от църквата „Св. Димитър“ в Жван, Северна Македония. Като потвърждава 
предположението на Миряна Машнич за връзка между стенописите в Жван и продукци-
ята на някои линотопски зографи от периода, Теохарис Цамбурас смята, че в наоса на тази 
църква е работил зографът Йоанис от Линотопи, вж. Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά..., ил. 
664. Авторът не коментира специално изображението на Ветхий денми, но следва да се 
отбележи, че дотогава линотопските зографи не сигнират този образ като Саваот, каквато 
практика е съществувала вече повече от век в славянска среда. В този смисъл посоката на 
влияние определено не е от Гърция към останалите части на Балканите, както предполага 
Лиляна Шево, вж. Шево, Љ. Манастир Ломница..., 43.
45  Например изображението на Бог Отец от началото на ХVІІІ в., дело на Дионисий от 
Фурна, съпроводено от надпис – “o ανάρχος πατηρ”, вж. Χατζηδάκης, Μ. Έλληνες ζωγράφοι 
μετά την Άλωση (450–830). Τόμος  (Αβέρκιος-Ιωσήφ). Αθήνα, 987, 276, ил. 46. 
46  Ђурић, В., Ћирковић, С., Кораћ, В. Пећка патриаршија. Београд, 990, 236-238.
47  По всичко личи, че тази контаминация достига и Русия, но за руския материал е труд-

Ветхий денми, чийто образ е придружен от 
надписа „Свят, свят, свят, Господ Саваот...“, 
стенопис от притвора на Печката патриаршия, 
1330 г. (фото М. К.)
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граници на диоцеза на Печката патриаршия през ХVІ в. е сложен и тук 
изобщо нямаме за цел да „вместим“ всички известни ни паметници в тези 
граници48. Неоспоримото в случая е, че това е един религиозен център 
със значително влияние през интересуващия ни период. 

Появата на Ветхий денми – Саваот върху сводовете на някои право-
славни храмове от поствизантийската епоха е паралелна на постепенното 
разпространение на антропоморфните варианти на Света Троица в същия 
период и е важен доказателствен материал за новото ниво на разбиране 
за изобразимостта на Бога. На фона на разпространението на тези изо-
бражения вече е по-лесно обясним и фактът, че в един малко по-късен 
период образът на Господ Саваот се появява и върху икони, какъвто е 
примерът с иконата от ХVІІІ в., за която се предполага, че е принадлежала 
на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, а днес е в експозицията 
на Великотърновския исторически музей49, и разбира се, в стенописните 
програми на нашите възрожденски църкви. Синкретичният образ на Бог, 
представен от Ветхий денми – Саваот е, от една страна, изразител на 
очевидно продължителна догматично-литургична и образна традиция, 
а от друга – носител на едно вече различно възприятие за религиозния 
образ, при което първично органичната връзка на образа с богословието, 
каквато е функционирала във византийския храмов синтез, започва да 
отстъпва пред нови възгледи и концепции.

но да се определи дали това е под влиянието точно на печкия модел, или по-скоро става 
въпрос за местни интерпретации с по-общо влияние от балканското изкуство.
48  По въпроса вж. Тодорова, О. Православната църква и българите ХV–ХVІІІ век. С., 997.
49  Икони от Великотърновско. С., 984.

Икона с образа на Саваот, Исторически музей 
Велико Търново, XVIII в. (фото Икони от 
Великотърновско. С., 1984)
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Отечество – поява, иконография, функции

Най-рано появилият се в православната живопис антропоморфен 
вариант на Света Троица е Отечество. Като че ли това е и вариантът, кой-
то в най-голяма степен се свързва с особеностите на тринитарното учение 
на християнския Изток и в който личи един опит за компромис между 
желанието да се представи в образ Триединният Бог с всички разлики на 
трите негови Лица и необходимостта този образ да не бъде в противоречие 
с установените канони. 

Трудно е да се даде еднозначен отговор на въпроса защо възникват 
подобни антропоморфни изображения на Света Троица. Очевидно на фона 
на разпространяващите се във Византия през ХІ–ХІІ в. ереси и оживените 
спорове около Христологични въпроси за отношението Христос–Лого–Бог 
Отец, които засягат и равнопоставеността на трите Лица на Светата Тро-
ица, съществуващите дотогава символични изображения са се оказали 
недостатъчни. Появила се е необходимост от изображение, което ясно 
да доказва верността и важността на догмата, като представя нагледно и 
трите ипостаси на Света Троица. Разбира се, механизмите на възникване 
на едно ново като тип изображение се задействат от множество фактори. 
Сред тях съществени са не само принципната функция на изкуството да 
отразява догмата и конкретния исторически контекст на епохата, включващ 
главно споровете за възможността Бог да бъде видян в образ. С важна роля 
при възникването и формообразуването могат да се окажат и по-сложно 
уловими фактори като проникването и преплитането в канонично уста-
новеното на представи за вида на Господ, характерни за някои съвременни 
еретични учения, или на определени модели – резултат от езически натруп-
вания2. Очевидно такъв комплекс от фактори трябва да бъде разглеждан 
като причина за възникването на изображения, чрез които се прави опит 
по-конкретно да се представи непредставимото – трансцендентният Бог.

Изображението, в което изследователите виждат първоизточник 
на варианта Отечество, е вместено в текста на Йоан :8 в кодекс 587 от 
атонския манастир Дионисиу, датиращ от ок. 059 г.3 В инициала “theta” на 

 На сложния и интересен проблем за възможните влияния на такива „еретично-истори-
чески“ връзки и в частност на някои схващания на богомилите по въпроса за триедин-
ството отделя внимание Конрад Онаш, вж. Onasch, K. Ketzergeschichtliche Zusammenhän-
ge bei der Entstehung des anthropomorphen Dreieinigkeitsbildes der byzantinisch-slavischen 
Orthodoxie.– Byzantinoslavica XXXI/2 (970), 229-243.
2 Възникването на типа Отечество се разглежда и като резултат от влиянието на същест-
вуващ в езическата практика ритуал на осиновяване, извършван и във Византия до ХIII в. 
и включващ като важен елемент поставянето на осиновявания на коленете на осиновителя, 
вж. Papadopoulos, S. Essai d’interprétation du thѐme iconographique de la paternité dans l’art 
byzantin. – Cahiers archéologiques 8 (968), 2-36.
3  Gerstinger, H. Über Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzantinisch-slavischen 
Trinitätsdarstellung des sogenannten Synthronoi und Paternitas Typus.– In: Festschrift W. Sas 
Zaloziecky zum 60. Geburtstag. Graz, 956, 79-86, 8; Лазарев, В. Об одной новгородской ико-
не и ереси антитринитариев. – В: Русская средневековая живопись. Статьи и исследова-
ния. Москва, 970, 279-29, 280; Иванић, Б. Стих Jов. I,8 и одговараjућа слика. – Zograf 23 
(993/94), 5-7, и посочената в статията по-ранна литература. 

Ветхий денми на престол  
с Христос Емануил, миниатюра към  
текста от Евангелието на Йоан 1:18,  
Dionysiou Lectionary Codex 587, fol. 3v, ХІ в. 
(по Иванић, Б. Стих Jов. I, 18 и одговараjућа 
слика. – Zograf 23 (1993/94), 15-17)

Стр. 84
Отечество и стенописите от свода на 
старата църква на Струпецкия манастир, 
кр. на XVI в. (фото И. Ванев)
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думата θεος на лист 3 е представена фигурата на Ветхий денми на престол с 
Христос Емануил, седнал на коленете му. Възможно е този бинарен вариант 
да задава иконографските параметри на варианта Отечество, като един-
ствената необходима промяна, за да се превърне изображението в троично, 
е прибавянето на Свети Дух, промяна, която виждаме вече осъществена в 
един малко по-късен ръкопис – Сod. Vat. gr. 394 от втората половина на ХІ в.4 

Австрийският изследовател Ханс Герстингер5 класифицира Отечество 
в две подгрупи, в зависимост от представянето на Бог Син: итало-визан-
тийска с образа на Христос в зрели години и славяно-византийска с образа 
на Христос Емануил. Към първата спадат една миниатюра от ръкопис 
на Австрийската национална библиотека Suppl. Graec. 52 от втората по-
ловина на ХІІ в.6, изображенията в манастирската църква в Гротаферата 
от ХІІ–ХІІІ в. и в „Панагия Кубелидики“ в Костур от ХІІІ в.7 Към втората 
група, освен споменатото изображение от Cod. Vat. gr. 394, спадат и един 
пример от края на ХІІІ – началото на ХІV в. върху панагия от манастира 
Хилендар8, както и примерите от ХІV в.: в Томичовия псалтир, като част от 
една по-сложна по състав композиция9, в Мюнхенския сръбски псалтир0 

4  Martin, J. The illustration of the heavenly Ladder of John Climacus. Princeton, 954, 80, pl. 
XVIII, fig. 70; Gerstinger, H. Über Herkunft..., 8; Лазарев, В. Об одной..., 284.
5  Gerstinger, H. Über Herkunft..., 80.
6  Ibid., 79.
7  Stephanou, P. Καστορία. Une édition monumentale et une fresque restée inédite. – Orienta-
lia christiana periodica XIX (953), 429-430; Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα στον 
Άγιο Γεώργιο της Ομορφοκκλησιάς. Καστοριάς. – In: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα. 
Θεσσαλονίκη, 200, 373-394; Kalopissi-Verti, S. Aspects of Byzantine Art after the Recapture of 
Constantinople (26 – c. 300): Reflections of Imperial Policy, Reactions, Confrontation with 
the Latins. – In: Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle – Les programmes picturaux. 
Actes du colloque international organisé à l’Ecole française d’Athènes les 2 – 4 avril 2009. Еds. J-P. 
Caillet, F. Joubert. Paris, 202, 4-64; Bogevska, S. The Holy Trinity in the Diocese of the Arch-
bishopric of Ohrid in the Second Half of the 3th Century. – Patrimonium. MK 0 (202), 43-78. 
8  Радоjковић, Б. Тема Отечества на Српскоj Панагиjи из Хиландара. – Зборник за ликовне 
уметности 5 (979), 03-4.
9  Джурова, А. Някои особености на илюстрациите в Томичовия псалтир от ХIV век. – 
Търновска книжовна школа. С., 974, 4-42; Джурова, А. Томичов псалтир. Т. . С., 990, 
60-63. Склонна съм да се присъединя към становището на автора, че в първоначалния си 
вид изображението е представяло и Светия Дух като гълъб в ръцете на Христос Емануил. 
Последното и най-изчерпателно проучване на това изображение, в което е посочена и 
конкретната литературна основа, обусловила необичайните характеристики на цялата 
композиция в Томичовия псалтир, принадлежи на Нина Гагова, вж. Гагова, Н. Теофанич-
ното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концеп-
ция в един текст на Йоан Кантакузин. – Старобългарска литература 33-34 (2005), 289-303. 
Тук само ще отбележа, че текстът на Йоан Кантакузин е много добра находка, която може 
да бъде свързана с изображението в Томичовия псалтир, а идеята, че Отечество се ут-
върждава именно благодарение на исихазма, е изкушаваща, но все пак това е изображе-
ние, чието конципиране принадлежи на един по-ранен период, в неговия идеен контекст 
исихазмът не добавя нищо ново, а трябва да имаме предвид, че и през ХІV в. то все така 
си остава иконографска рядкост.
0  Strzygowski, J. Die Miniaturen des serbischen Psalters der Königl. Hof- und Staatsbibliothek 
in München: nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen 
Bilderredaktion des Psalters untersucht. Wien, 906; Радоjчић, Св. Минхенски српски псал-
тир. – Зборник Филозофског факултета VII (963), 277-288, 279-280; Dufrenne, S., Radojčić, 
S., Stichel, R., Ševčenko, I. Der serbische Psalter. I. Textband. Wiesbaden, 978, II. Faksimile. 

Отечество, миниатюра към текста от 
Лествица на Йоан Синайски в Сod. Vat.  
gr. 394, fol. 7v, вт. пол. на ХІ в. (по Martin, J. 
The illustration of the heavenly Ladder of  
John Climacus, Princeton 1954)

Отечество, миниатюра от Suppl. Graec. 52, 
fol. 1r, вт. пол. на ХІІ в. (по Mazal, O. Byzanz 
und das Abendland: Ausstellung der  
Handschriften und Inkunabelsammlung der  
Österreichischen Nationalbibliothek, Handbuch 
und Katalog, Graz 1981, 482-483, ill. 25)
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Отечество, стенопис от църквата 
„Панагия Кубелидики“ в Костур, Гърция, 
ХІІІ в. (фото И. Ванев)
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и руската икона Отечество от края на ХІV в., днес част от експозицията на 
Третяковската галерия. Самият принцип на вертикалното подреждане на 
ипостасите, типичен за този антропоморфен вариант на Света Троица, който 
обикновено се определя като „вертикално-центричен“, е разпространен и в 
стенописната програма на храмовете до края на ХІV в., където се появяват и 
други вертикални схеми на Света Троица. В тези варианти Света Троица се 
представя от Ветхий денми и изобразените под него Свети Дух и Христос, 
които обикновено са част от други сцени. Един от примерите виждаме в 
протезиса на църквата „Богородица Перивлепта“ в Мистра (ХІV в.)2.

Още Аделаид Хайман, проучвайки генезиса на Отечество, заключава, 
че за възникването и разпространението на тази композиция не е оправдано 
да се търси западно влияние3. И днес, когато са известни повече примери 
от източноправославната и от западната живопис, може да се каже, че 
както развитието на нейните иконографски особености от бинарен към 
пълен вариант, така и използването на Ветхий денми, за да представи Бог 
Отец в тази композиция, са автономни процеси, протичащи независимо от 
подобните по схема изображения в западното изкуство. 

Сред антропоморфните варианти на Света Троица именно Отечество 
се обособява като най-комплициран по съдържание и функция. По редица 
формални белези това изображение може да бъде свързано с теофаничните 
видения на старозаветните пророци Исая, Даниил и Йезекиил. Тази близост 
ни насочва към един аспект от функцията на изображението – още във 
византийското изкуство то е било предназначено да въвежда вярващия в 
тайнството на Въплъщението и на двете природи на Христос, като едно-
временно е съдържало отпратки към Второто пришествие. От друга страна, 
независимо от леките вариации в схемата или някои различни нюанси, 
зависещи от контекста, в който се поставят, тези изображения, изглежда, 
са представлявали опит да се визуализират и конкретни постановки от 
догмата за Света Троица. 

Досега в изследванията4 е отбелязван стремежът чрез варианта Оте-
чество да се изрази постановката за т.нар. перихорезис (гр. περιχώρησις) – 
неразделната цялост или „съвършената любов и съвършеното единство на 

„енергията“, на трите ипостаси, без каквото и да било смесване или сливане“5. 
Както вече споменахме в предходната глава на настоящия текст, би могло 

Wiesbaden, 983, както и дигиталното издание на ръкописа: http://daten.digitale-sammlungen.
de/~db/000/bsb0006322/images.
  Лазарев, В. Об одной..., 279-29.
2  Altripp, M. Die Prothesis und ihre Bildausstattung in Byzanz unter besonderer Berücksichti-
gung der Denkmaler Griechenlands. Frankfurt am Main, 998, 07, и цитираната там по-ран-
на литература.
3  Heimann, A. L’iconographie de la Trinité. Une formule byzantine et son développement en 
Occident. – l’Art chrétien  (octobre. 934), 37-59; id. Trinitas Creator Mundi. – Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes 2 (938/39), 42-52.
4  Gerstinger, H. Über Herkunft..., 82.
5  Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. С., 
995, 233.

Отечество върху панагия от манастира 
Хилендар, кр. на ХІІІ – нач. на ХІV в.  
(по Радоjковић, Б. Тема Отечества на 
Српскоj Панагиjи из Хиландара. – Зборник 
за ликовне уметности 15 (1979), 103-114)

Отечество като част от композиция, 
илюстрираща видение на старозаветни 
пророци, миниатюра в Томичовия псалтир 
Cod. GIM Muz. 2752, fol. 129r, ХІV в.  
(по Джурова, А. Томичов псалтир...)
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да бъде търсено и отражението на един друг глобален и характерен имен-
но за православната теология възглед, този за „единоначалието“ на Отца, 
според който „Отец е „причината“ (гр. αἰτία) и „принципът“ (гр. ἀρχή) на 
божествената природа, която е в Сина и в Духа“6. За разлика от латинския 
субординационизъм, православното светоотеческо учение за „монархията 
на Отца“ отрича йерархията между ипостасите на Света Троица и допуска 
някаква мисъл за порядък само ако се говори за първенството на нерожде-
ността по отношение на рождението. Своя възглед православните теолози 
защитават многократно при споровете си с представителите на западната 
църква в периода ХІІ–ХІV в., прави го и Марк Ефески на Флорентинския 
събор7. Възможно е този значително по-сложен възглед за взаимоотноше-
нието на ипостасите на Светата Троица да намира израз в изображението 
Отечество, в което се акцентира както върху „монархията на Отца“, така 
и върху единството на ипостасите. Такива съдържателни аспекти, на които 
е носител изображението, се свързват пряко с неговата форма и главно с 
доминирането в схемата на фигурата на Бог Отец. Отстъплението от пра-
вославната постановка за неизобразимостта на Отца става при изписването 
на надписа „Отец, Син и Свети Дух“, при което изображението на Ветхий 
денми директно се асоциира с Бог Отец. Тази практика се среща вече често 
в паметниците от ХІV в. нататък.

Един друг съществен аспект от въпроса какви догматични постановки 
са онагледени чрез варианта Отечество е свързан с мястото на Светия Дух 
в схемата на Отечество. В познатите примери от византийското изкуство 
преобладават случаите, в които Светият Дух е държан от Сина. Подобна 
особеност на пръв поглед не съответства на православната идея за изхож-
дението на Светия Дух само от Бог Отец. Всъщност обаче тази особеност 
не показва съществено отклонение от православната догматика. Мястото 
на Светия Дух в Сина по-скоро насочва към мисълта, че изображенията на 
Отечество във византийското изкуство са били предназначени по-скоро да 
представят идеята за монархията на Бог Отец и единството на ипостасите, 
а не да онагледят изхождението на Светия Дух само от Отца.

Именно въпросът за значението на мястото на Светия Дух в схе-
мата на Отечество е често дискутиран от различните изследователи 
на изображението. Ще спомена накратко постановките по проблема. 
В ранния период на изследване на типа през първите десетилетия на 
миналия век Светият Дух в ръцете на Сина се тълкува като израз на 
католическия възглед за изхождението на Светия Дух „и от Сина“8. 
Ханс Герстингер9 коригира тези възгледи с пояснението, че то изразява 

6  Пак там, 229.
7  Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. Посад, 994 (ре-
принт на по-ранното издание на автора: архимандрит Амвросий (Погодин). Святой Марк 
Эфесский и Флорентийская уния. Holy Trinity Monastery. Jordanville, N.Y., 963).
8  Wilpert, J. Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahr-
hundert. Freiburg, 96, 96; Kunstle, K. Iconographie der christlichen Kunst. I. Freiburg, 928, 225.
9  Gerstinger, H. Über Herkunft..., 80.

Отечество, Мюнхенски сръбски псалтир 
MS Cod. slav. 4, fol. 97v, ХІV в., Баварска 
държавна библиотека в Мюнхен  
(по Dufrenne, S., Radojčić, S., Stichel, R., 
Ševčenko, I. Der serbische Psalter. II. Faksimile, 
Wiesbaden 1983)
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православната идея за „излъчването“ на Светия Дух чрез Сина в сми-
съла на Йоан 5:26 и 6:7. Малко по-късно Ото Меснер20 отново поставя 
същия въпрос с тезата, че мястото на Светия Дух между Бог Отец и 
Бог Син е отражение на възгледа на св. Августин за Светата Троица, 
като дава примери с идентично място на гълъба в различни западни 
модели. Според мен вариантът на разполагане на Светия Дух в Сина 
не влиза в остро противоречие с православните канони, а по-скоро 
акцентира върху друг съдържателен аспект на сложната догматическа 
тема. В този смисъл становището на Герстингер по-точно обхваща 
значението на изображението. Най-ясно този различен аспект може 
да бъде илюстриран от ст. 26, гл. 5 от Евангелието на Йоан. Ако ва-
риантът с гълъба в ръцете на Сина изразява идеята за излъчването 
(изпращането) на Светия Дух чрез Сина, или както е казано в Йоан 
5:26: „А кога дойде Утешителят (Светият Дух – б.м.), Когото Аз ще ви 
пратя от Отца“, то вариантът с гълъба между Отеца и Сина е отраже-
ние на следващите думи от същия стих, отново Йоан 5:26: „Духът на 
истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене“2.

20  Messner, O. Die konzentrische Trinitatsdarstellung als genuiner Ausdruck der ostkirchlichen 
Theologie. – In: Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est eu-
ropéennes, II. Sofia, 966, 96-963.
2  Тук трябва да се подразбира православният възглед по въпроса. Така светите православ-

Отечество, стенопис от католикона 
на манастира „Успение Богородично“ 
Трескавец, Северна Македония, 1570 г. 
(фото И. Ванев)
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Изключителната комплицираност в съдържанието на основната 
християнска догма за Света Троица, комплицираност, която бе накратко 
представена в първа глава от настоящия текст, очевидно поставя граници 
при опитите за нейното визуализиране. Изглежда, вариантът Отечество, 
представящ нагледно частта от троичната догма, отнасяща се до „специ-
фичността“, „взаимодействието“ и донякъде „неразделността“ на трите 
ипостаси, поради мястото на Светия Дух в ръцете на Сина (в преобла-
даващия брой изображения) е водел до някои двусмислици. Възможно е 
тази двусмисленост да е и една от причините за ограниченото приложение 
на модела във византийското изкуство22.

Отечество в поствизантийската живопис

Сцената Отечество продължава да се изписва в православните 
храмове и през периода ХV–ХVІІ в. В църквата на манастира „Успение 
Богородично“ в Трескавец (570), Северна Македония, тя е разположена 
на свода в олтарното пространство на храма. Ветхий денми е сигниран с 
надпис “ο παλεός τυ μερ”, но има осмоъгълен нимб23. На гърдите му е изо-
бразен Христос Емануил, в чиито ръце е гълъбът на Свети Дух. По иконо-
графски особености и по разположението на Светия Дух изображението 
от Трескавец следва византийските образци. Близостта на Отечество 
със сцената Лествицата на Яков върху триумфалната арка и с образа на 
Богородица с Младенеца от апсидната конха показва, че значението на 
троичното изображение е свързано с темата за Въплъщението. От друга 
страна, централният медальон с трите ипостаси е заобиколен от различни 
представители на небесната йерархия. Тази особеност и разполагането 
на изображението върху свода на олтарното пространство насочват вни-
манието към възможни връзки с химнографски текстове, изпълнявани 
по време на литургия в тази част на храма в прослава и поклонение на 
Триединния Бог.

Отечество е изобразено и в купола на Полошкия манастир, 
Северна Македония. Любопитен е фактът, че в сравнително мно-

ни отци споменават за излъчване на Светия Дух чрез Сина в икономиен, домостроителен 
смисъл, т.е. когато става въпрос за енергетическия аспект на произхождението на Сина и 
Светия Дух. Невъзможността на Сина да има отношение към изхождението на Светия Дух 
се отнася до идиоматическия аспект на божествените ипостаси, вж. например коментарите 
на В. Лурие по въпроса (с. 443-450) към последното (допълнено) издание на Мейендорф, Й. 
Жизнь и труды светителя Григория Паламы. Введение в изучение. Санкт-Петербург, 997, 
както и посочената там библиография. Тези два аспекта имат отношение към концепци-
ята за Светата Троица като „икономийна“ и „иманентна“, вж. Майендорф, Й. Византийско 
богословие..., 230, 232. 
22  Подобно мнение изказва и Цветан Грозданов, вж. Грозданов, Цв. Охридско зидно сли-
карство од ХIV в. Охрид, 980, 64.
23  Изображението е публикувано от Никола Митревски, вж. Митревски, Н. Света Трои-
ца во фреско-живописот на манастирот Трескавец од 570 година. – Пелагонитиса, VI/2 
(200), 5-20. Авторът разглежда неговите особености само във връзка с богословския 
спор за изхождението на Светия Дух.
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гобройните публикации за този паметник сцената до неотдавна 
оставаше неидентифицирана24. Първа Виктория Поповска-Коробар 
изяснява, че изображението представя Света Троица, смятайки, че 

„въпреки съществуващите надживописвания от ХVІІ и ХІХ в. върху 
лика на Бог Отец това е било първоначалното решение на куполната 
декорация заради запазения оригинален лик на малкия Христос“25. В 
един неспециализиран текст – преглед на най-значимите паметници 
на територията на днешна Северна Македония – и Анета Серафимова 
споменава, че в купола е изобразена Света Троица, като също отнася 
композицията към слоя стенописи от 343–345 г.26 В своя по-ранна 
публикация споменах сцената, правилно идентифицирайки я като 
Отечество, но погрешно отнасяйки я към бинарния вариант на тази 
схема. Наистина изображението представя и трите ипостаси на Све-
та Троица, като Светият Дух е изписан като гълъб върху гърдите на 
Христос Емануил27. Датирането на Отечество от Полошко обаче за 
мен остава под въпрос поради следните съображения: стенописите от 
ХІV в. в Полошко претърпяват няколко по-късни намеси и днешното 
им състояние не позволява със сигурност да се разграничат евентуални 
промени в куполната декорация; не е изключена възможността един 
съществуващ през ХІV в. образ на Христос Пантократор28 по-късно да 
е бил преработен и към него да е прибавен Христос Емануил с гълъба 
на Свети Дух върху гърдите. При всяко положение, съпровождащият 
надпис „ГД СВWŒ“ е късен и със сигурност не принадлежи на ХІV в., 
макар и това да не е от съществено значение за датирането на самото 
изображение. Важна особеност тук е жестът на Бог Отец и на Христос 
Емануил – с разперени ръце, който не е характерен както за визан-
тийските, така и за останалите примери от балканската живопис от 
поствизантийската епоха, но пък директно отпраща към руските вари-
анти на това изображение от ХVІ и ХVІІ в. И тук възниква въпросът 
за евентуалното наличие на руско влияние, което да обясни появата 
на този образ в Полошко, но такова предположение трябва тепърва 
да бъде проверявано. Така или иначе според мен нямаме сигурни до-
казателства, че интересуващата ни сцена датира от ХІV в. Възможно 
е тя да се отнася към слоя от 609 г., когато част от ранните стенописи 

24  Още Гордана Бабич например споменава за Христос Пантократор в купола– Babić, G. 
Quelques observations sur le cycle des grandes fêtes de l’église de Pološko (Macédoine). – Cahiers 
archéologiques 27 (978), 63-78, 64. При описанието на стенописите от ХІV в. в Полошко 
и Иван Джорджевич пише, че в купола е изобразен Христос Пантократор – Ђорђевић, Ив. 
Зидно сликарство српске властеле. Београд, 994, 73, 49.
25  Полошки манастир св. Ѓорѓи. Автор на текста Виктория Поповска-Коробар. Скопjе, 998, 0.
26  Сликарски висови. Ремек-дела во Македонија (ІХ–ХV век). Автор на текста А. Серафи-
мова. CD, Copyright 2003. 
27  Използвам случая да благодаря сърдечно на Виктория Поповска-Коробар за фотогра-
фията на сцената, която тя ми предостави от личния си архив.
28  В случая иконографските характеристики на образа на Бог Отец, цветът на неговите 
одежди, кръстатият нимб напомнят повече за Пантократор.

Отечество, стенопис от купола на 
църквата „Св. Георги“ на Полошкия 
манастир, Северна Македония, 1343–1345 г. 
или част от по-късно надживописване  
от 1609 г. (фото В. Поповска-Коробар)
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е била обновена заедно с изписването на притвора. В случая важна 
би била и реставрационна документация за паметника, с каквато не 
разполагам. Без да отхвърлям вероятността за датиране към XIV в., 
все пак ми се струва важно да изтъкна, че съществуват и съображения 
в полза на по-късна датировка, а въпросът не е окончателно решен.

Общата функция на запазените изображения от поствизантийската 
епоха не се променя, но, изглежда, придобива нови нюанси. Докато за из-
ображенията на Отечество от византийския период, както и за сцените 
от Трескавец и Полошко е характерно едно и също място на Светия Дух – 
в ръцете на Сина, то в поствизантийската живопис се разространяват 
и варианти, в които Светият Дух е разположен под Бог Отец. Чрез тях 
вероятно се прави опит да се онагледи именно православният възглед за 
изхождението на Светия Дух от Отца. Показателен за това е фактът, че 
по-ранните запазени подобни изображения се появяват в области, където 
православни и католици споделят една среда на обитаване. Всъщност тези 
най-ранни примери са от критските църкви „Св. Георги“ до манастира 
Превели в областта Ретимно и „Св. Стефан“ в Дракона, и двете изписани 
около началото на ХV в.29 В църквата „Св. Стефан“ в Дракона Отечество е 
част от композицията, която изобразява убиването на св. Стефан с камъни, 
а в църквата „Св. Георги“ е представено върху източната стена в олтара. 
Още при публикуването на изображението в апсидата на църквата „Св. 
Георги“ Константин Калокирис изказва мнението, че то е израз именно 
на православната постановка, но не дава подробни обяснения30. От своя 
страна Йоанис Спатаракис вижда в това изображение реакция на чисто 
западния модел Разпятие в лоното на Отца, изписан по-рано в църквата 

„Св. Богородица“ в Рустика (380/8)3. В апсидата на църквата „Св. Георги“ 
този западен модел е заменен от византийска композиция, която е била 
умишлено адаптирана, може би за да покаже именно православната идея, 
че Светият Дух изхожда от Отца. Като цяло обаче Спатаракис е скептичен 
към тезата, че във всички варианти на типа Отечество мястото на Светия 
Дух следва да се интерпретира в догматичния си смисъл единствено във 
връзка с filioque.

Разположението на Светия Дух между Бог Отец и Христос Емануил 
срещаме и при изображението от свода на църквата на Струпецкия мана-
стир в Западна България, изписано в края на ХVІ в.32 В периода, през който 
е създадено изображението, на територията на днешна България и особено 
в близки до манастира региони се наблюдава засилена дейност на католи-
чески пратеници. След Тридентския събор от 545–563 г. настъпва подем 
на католическата пропаганда сред християнското население в обширни 

29  Spatharakis, J. Byzantine Wall Paintings of Crete. Vol. . Rethymnon Provincе. London, 999.
30  Kalokyris, K. The Byzantine Wall Painting of Crete. New Yоrk, 973, 4.
3  Spatharakis, J. Byzantine..., 203. 
32  Кисьова, М. (=М. Куюмджиева) За едно рядко изображение на Новозаветна Троица в 
поствизантийската монументална живопис. – Проблеми на изкуството, 998, извънреден 
брой, посветен на проф. Е. Бакалова, 44-5.

Отечество, стенопис от църквата 
„Св. Георги“ до манастира Превели 
(Ретимнон), Крит, нач. на ХV в. (по 
Spatharakis, I. Byzantine Wall Paintings 
of Crete. Vol. I. Rethymnon Provincе. 
London, 1999, fig. 349)

Отечество, стенопис от църквата 
„Св. Стефан“ в Дракона (Ретимнон), 
Крит, нач. на ХV в. (по Spatharakis, I. 
Byzantine Wall Paintings of Crete. Vol. I. 
Rethymnon Provincе. London, 1999)
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Отечество, стенопис от църквата  
на Струпецкия манастир, кр. на ХVІ в. 
(фото И. Ванев)
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територии и не единствено на Балканите33. От друга страна, отношенията 
между православни и привърженици на католическата вяра много често 
се рисуват като враждебни. Най-добре те са характеризирани от епископ 
Илия Маринов, наследник на Петър Солинат, който през 625 г. пише, че 

„схизматиците (т.е. православните) са най-упорити и по-големи врагове 
на католиците отколкото турците“34. Макар посочените сведения да са от 
по-късен период в сравнение с вероятното време на създаване на стру-
пецките стенописи, според мен те отразяват същностни характеристики, 
валидни и за края на ХVІ и началото на XVII в., а именно осъзнаването 
на населението като православно, в контраст на мюсюлмани и католици, 
и съответно стремежът да се съхраняват устоите на православната вяра. 
Картината на отношенията между православни и католици по българските 
земи е комплексна и в нея не могат да бъдат преувеличавани както като-
лическото присъствие, така и конфликтите между двете вероизповедания 
през втората половина на ХVІ в. Но в тези отношения може да се подчертае 
един константен съществен елемент – догматичната неотстъпчивост и 
постоянство на представителите на православието, когато става въпрос за 
основни постулати на тяхната вяра, включително на този за изхождението 
на Светия Дух. В този контекст появата на Отечество с мястото на Светия 
Дух между Отца и Сина в струпецката църква може да се разглежда и като 
провокирана от стремежа на православните поръчители и духовни лица да 

33  Ще споменем само няколко факта, свързани конкретно със ситуацията в днешните бъл-
гарски територии. Съвсем скоро след подписването на булата (26 януари 564 г.), с която папа 
Пий IV утвърждава решенията на Тридентския събор, през 565 г. архиепископ Амвросий 
идва в България в качеството си на папски визитатор и с това се слага начало на постепен-
ното възраждане на българските католици, най-вече в балканските селища Чипровец, Ко-
пиловци, Железна, Клисура. Според запазените сведения през 578 г. в Чипровец вече има 
двама свещеници, които служели на латински. През 58 г. друг папски делегат бил изпратен 
да обиколи Северна България – Силистра и Провадия. През 595 г. една делегация на бъл-
гарските католици отива в Босна, за да доведе в Чипровец няколко католически духовници 
начело с Петър Солинат и когато през 60 г. той започва да ръководи Софийската католи-
ческа епископия, основите на Католическата църква в България са вече установени. Тук 
ще посочим основните изследвания: Милев, Н. Католишката пропаганда в България през 
ХVII век. С., 94; Димитров, Б. Петър Богдан Бакшев. С., 985 (съдържа изчерпателен спи-
сък на изследванията по въпроса); Гергова, Ив. Чипровският край – своеобразен център на 
старото българско изкуство. – Изкуство 5 (988), 32-37; Сб. 300 години Чипровско въстание. 
Принос към историята на българите през ХVII век. С., 988, и специално студията на Нешев, 
Г. Към въпроса за разпространението на католицизма в българските земи. – В: 300 години 
Чипровско въстание. Принос към историята на българите през ХVII век. С., 988, 02-5.
34  Милев, Н. Католишката..., 24. Малко по-късно Петър Богдан подчертава в своето „Опи-
сание на царство България“, че „българите са преупорити в техния закон и не е възможно 
да им се проповядва, бивайки вече потънали в тази тяхна схизма, поради което имат тол-
кова лошо мнение за Римската църква, та някои не могат да слушат, когато им се говори 
за католици“. Ще си позволя да приведа и друг пример от същото „Описание...“ на Петър 
Богдан, който добре илюстрира нашата идея. Това е кратък разказ за една среща между са-
мия Петър Богдан и неизвестен православен епископ: „Той дойде в манастира, ние го при-
ехме любезно. Когато обядвахме, начена да говори и малко по малко аз се противопоставих 
и той извади една книга, гдето имаше много неща против Римската църква. Между друго-
то определяше нашите учители св. Амброзия, Августина и Йеронима за еретици, и то във 
връзка с изхождането на св. Дух. Когато после аз му посочих някои от свидетелствата на 
Писанието, той само каза: „Така са и правели нашите предци, така трябва да вярваме“, вж. 

Димитров, Б. Петър Богдан..., 55.
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се отграничат от католическия възглед, съхранявайки чистотата на вярата 
си. Но днес нямаме сведения нито за поръчителите на храмовата декора-
ция, нито за предназначението и за паството на храма и затова подобно 
заключение, макар и възможно, остава недоказуемо. Еднакво условно 
остава предположението зографите, изписали стенописите в струпецката 
църква, да са познавали и ползвали такъв модел. 

Може би случаите, в които през същата епоха и самостоятелният об-
раз на Ветхий денми понякога се представя с гълъба – обозначаващ Свети 
Дух – в лявата ръка, също са свързани с подчертаване на православната 
идея за изхождението на Светия Дух от Отца35. На пръв поглед тази схема 
работи по-експлицитно, като спестява неудобството на троичния вариант, 
при който образът на Сина, независимо къде е поместен в композицията, 
въвежда възможности за различни интерпретации на този богословски 
концепт. 

По отношение на разпространението на варианта Отечество в съз-
даваното на Балканите изкуство показателен е фактът, че през ХV–ХVІІ в. 
той остава почти толкова рядко представян, колкото и във византийския 
период. В края на ХVІІ в. Отечество продължава да се изобразява, ако 
съдим по примера от църквата „Св. ап. Петър и Павел“ в Никшич, Черна 
гора (кр. ХVІІ – нач. ХVІІІ в.)36, но е по-скоро изключение. Още през ХVІІ в. 
сред антропоморфните варианти на Света Троица по-предпочитан от 
зографи и поръчители вече е Съпрестолие. Това показва, че по-комплици-
раното съдържание, с което е натоварено изображението още в рамките 
на византийската образна система, го прави по-малко ясно и нагледно в 
променящата се през ХVІ–ХVІІ в. духовна среда. Така че, макар и въз-
никнало в сферата на православното изкуство, то е изместено от други 
антропоморфни варианти.

Сравнително рядкото използване на Отечество обаче остава ха-
рактерна особеност за продукцията на зографите, работещи на Балка-
ните. В руското изкуство от ХV–ХVІІ в. твърде често за изобразяването 

35  Както споменах в главата, посветена на образа на Ветхий денми, не познавам много 
такива примери. Известните ми изображения са от стенописите в църквата „Св. Нико-
ла“ във Велика Хоча от XVI в., от манастира Лимонос на о-в Лесбос от XVI в., от свода на 
църквата „Св. Никола“ в с. Мрзен до Кавадарци, 584 г., както и от нартекса на църквата 

„Св. Богородица“ на Слимничкия манастир от 62 г., вж. Петковић, С. Зидно сликарство 
на подручју Пећке патријаршије, Нови Сад, 967, 77-78; Поповска-Коробар, В. Нов поглед 
на ѕидното сликарство во Мрзенореовечката црква Св. Никола. – Patrimonium. MK 9 (20), 
57-80; Поповска-Коробар, В. Сведоштвата за Христовата двојна природа од живописот 
од нартексот во Света Богородица Слимничка. – Зборник за средновековна уметност 6 
(2007), 53-74; Γούναρης, Γ. Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Λέσβο 6ος–7ος αι. Αθήνα, 999, 
Πίνακες, N 7. Запазените фрагменти от изображението на Ветхий денми от църквата „Св. 
Богородица Витошка“ на Драгалевския манастир също позволяват да се предположи, че 
в сферата в лявата ръка на фигурата, чиито очертания се виждат, може да е бил изписан 
гълъбът на Светия Дух, за тези стенописи вж. Gerov, G. Newly Revealed Murals from 476 at 
the Dragalevci Monastery. – Зборник Матице српске за ликовне уметности 32-33 (2002), 7-82. 
Тези примери са географски, хронологически и стилово отдалечени един от друг и е твърде 
възможно да имат неизвестен първообраз в Палеологовата живопис.
36  Раичевић, С. Споменици у старој жупи Оногош. Београд, 992, 88-89. Сърдечно благо-
даря на Иванка Гергова, която ми обърна внимание върху това изображение.

Отечество от края на ХІV в., новгородска 
икона от колекцията на Третяковската 
галерия, Москва (по Лазарев, В. Русская 
иконопись от истоков до начала XVI века. 
Москва, 2000)
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на Триединния Бог се избира именно този антропоморфен вариант. 
Първите запазени изображения са свързани с продукцията на новго-
родските майстори. Виждаме Отечество върху една новгородска икона 
от края на ХІV – началото на ХV в., а по-късно Отечество се появява 
и в московските храмове, както показват примерите от куполите на 
Архангелския събор на Московския Кремъл (509, изписан отново през 
652–666), Смоленския събор на Новодевическия манастир в Москва 
(526–530), църквата „Успение Богородично“ на Свияжския манастир 
до Казан (56), която в това време вече се е подчинявала на Москва, 
върху свода на Спасо-Преображенския манастир в Ярославъл (563). 

Развитието и разпространението на типа Отечество в руската живо-
пис от ХV–ХVІІ в. е сравнително добре проучено в руската изкуствоведска 
литература, затова в настоящото изследване ще бъдат приведени само някои 
допълнителни съображения. Изказаното в отделни публикации становище, 
че именно в типа Отечество единството и равенството на трите ипостаси 
е намерило максимално ясен израз, който не допуска двусмисленост, не е 
докрай прецизно37. Реакцията срещу това изображение, което се е диску-
тирало на няколко църковни събора в Русия, безспорно свидетелства, че се 
е поставяло под съмнение именно неговото православно значение и оттам 
функцията му да онагледява православната догма за Света Троица. Би могла 
да бъде коригирана и една друга утвърдила се вече хипотеза, според която 
голямото разпространение на Отечество в руското изкуство се дължи на 
определено предназначение на това изображение в борбата на Църквата 
срещу разпространяващите се в този период ереси38. Както подчертава 
Леонид Успенски, сред подробната документация на руските църковни съ-
бори няма индикации за подобна функция на антропоморфните варианти 
на Света Троица39. Появата на тези изображения и разпространението на 
различни еретични учения, както вече нееднократно е отбелязвано, пред-
ставляват едновременен процес. Но обяснението за разпространението 
на антропоморфните варианти на Света Троица не бива да се разглежда 
в директна връзка с еретичните движения. На тях по-скоро би следвало 
да се гледа като на един от факторите, способстващи за възникването на 
неяснота в богословските критерии на православното съзнание. От своя 
страна тази неяснота е добра основа за появата и разпространението и на 
изображения, които отстъпват от каноничните постановки.

37  Вж. Ретковская, Л. О появлении и развитии композиции „Отечество“ в русском искусстве 
XIV–XVI веков. – В: Древнерусское искусство XV – начала XVI вв. Москва, 963, 235-262, 243.
38  Ретковская, Л. О появлении...; Лазарев, В. Об одной новгородской иконе и ереси антитри-
нитариев. – Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. Москва, 970, 279-29.
39  Успенски, Л. Богословие на иконата. С., 200, 308.

Отечество, стенописи от купола на 
Архангелския събор, Кремъл, Москва,  
1652–1666, по мнението на специалистите 
тези стенописи повтарят програмата от 
началото на XVI в. (по Сизов, Е. Храм 
Архангела Михаила на Соборной площади 
Кремля. – В: Архангельский собор 
Московского Кремля. Москва, 2002)
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Съпрестолие е друг от вариантите за визуализиране на идеята за 
Бог Троица, който съществува и в източноправославното, и в западното 
изкуство, с близки формални характеристики, но в различен контекст1. 
То представя Бог Отец и Христос в човешки образ, седнали на Небесния 
престол един до друг, и Свети Дух като гълъб. Добре известно е, че за 
християнските богослови и на Изток, и на Запад Бог Отец е невидим, не-
описуем, недосегаем за ограниченото човешко възприятие и поради това 
неизобразим. Доколкото някакъв образ на Бога е валиден за човешкото 
възприятие, то това е най-вече образът на Сина, който единствен е приел 
човешки облик и чрез когото единствено можем да се опитваме да получим 
знание за Отца. Този богословски концепт обаче е бил пренебрегван както 
защото някакъв образ на Бог Отец се е оказал необходим за вярващите, 
така и поради факта, че зографите, които са били изпълнители на подобни 
образи, далеч невинаги са били и добри богослови. Както видяхме, именно 
изображенията на Бог Отец чрез иконографския вариант Ветхий денми са 
ключовият елемент в антропоморфната иконография на Светата Троица, 
част от която е и Съпрестолие. На Изток типът Съпрестолие възниква още 
във византийското изкуство, маркирайки един по-късен етап в истори-
ята на визуализацията на догмата за Света Троица, но все пак оставайки 
ограничен като разпространение. В поствизантийската епоха обаче той 
добива популярност, постепенно превръщайки се в предпочитан начин 
за визуализация на Триединния Бог, дори доминиращ от ХVІІІ в. насетне. 
Какъв е произходът на това изображение, до каква степен и в какъв период 
определено западно влияние би могло да се разглежда като част от неговата 
история, какво е неговото значение, какви са механизмите за неговото 
разпространение, кои са основните му модели – това са въпросите, които 
се разглеждат в настоящия текст.

Произход

Изображенията на Съпрестолие досега не са били предмет на специално 
проучване. Известно е, че в сравнение с византийското изкуство в западната 
живопис този антропоморфен вариант има значително по-широко разпрос-
транение, а и се появява в по-ранен период – в илюстрираните ръкописи, 
най-вече във връзка със съдържанието на Пс. 09:2. Теологичните комен-

  Темата за Съпрестолие е работена като планов проект „Божият образ. Антропоморфни 
варианти на св. Троица в църковната живопис от поствизантийския период“ в Институт 
за изследване на изкуствата в периода 2005–2007 г. Вариант на този текст е публикуван в 
Kuyumdzhieva, M. The Face of God’s Divinity: Some Remarks on the Origin, Models and Content 
of the Trinity Images of Synthronoi Type in Post-Byzantine Painting. – Scripta & e-Scripta 5 (2007), 
6-82 (=М. Куюмджиева. Ликът на Бога. Изображения на св. Троица от типа Съпрестолие в 
поствизантийската живопис – произход, съдържание, модели. – Слово и образ  (2009), 60-70).
2  Най-ранните примери, разглеждани в литературата като предшественици на троич-
ните изображения от типа Съпрестолие, са бинарни, т.е. представят два образа един до 
друг, които според една от хипотезите обозначават двете природи в ипостасата на Сина – 
Христос като Бог (Christus secundum divinitatem) и Христос като човек (Christus secundum 
humanitatem), вж. Kantorovitz, E. The Quinity of Winchester. – Art Bulletin 29 (947), 73-85. Спо-

Света Троица от типа Съпрестолие 
и стенописите в църквата на манастира 

„Преображение“ в Дриовуно, Гърция, 
1652 г. (фото И. Ванев)
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тари върху псалма, дело на френските богослови от втората половина на 
ХІІ в., в частност на Пиер Ломбард, изиграват основна роля за развитието 
на визуализацията на този текст в посока от бинарен към троичен вариант 
чрез инкорпорирането на образа на Светия Дух като гълъб в композиция-
та3. Най-ранните троични изображения от типа Съпрестолие се появяват 
именно в илюстрираните ръкописи с текста на Ломбард, след което през 
ХІІІ в. настъпва „стандартизация“ на визуализирането на пс. 09 точно 
чрез тази композиция, а в същия период тя вече се разпространява и в 
ръкописи с различно съдържание, превръщайки се впоследствие в едно от 
утвърдените иконографски решения за изобразяването на Света Троица 
в западната живопис.

Истина е, че за византийското изкуство този антропоморфен вариант 
остава по-скоро изключение. Може би поради това, че, когато се сблъск-
ват с варианта Съпрестолие, повечето изследователи директно обясняват 
неговата поява в православното изкуство със западно влияние, без да 
привеждат каквито и да било сериозни аргументи за това4.

Ако съдим по запазените примери в монументалната живопис от 
византийската епоха – сцените от Богородичната църква в Матейче (356–
360)5 и църквата „Св. Никола Дзодза“ в Костур (ХІV в.)6, – става ясно, че в 

ред друго тълкуване, което изглежда по-състоятелно, това са образите на Бог Отец и Син, 
които, представени по този начин, онагледяват екзегетическите постановки за пс. 09, раз-
пространени от VІ в. нататък, вж. Dufrenne, S. Les illustrations du psautier d’Utrecht: sources 
et apport carolingien. Paris, 978. Такава сцена илюстрира Пс. 09: в Утрехтския псалтир от 
ІХ в., вж. Boespflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire et l’essor de son iconographie en Occident 
de l’époque carolingienne au IVe Concile du Latran (25). – Cahiers de Civilisation médiévale 37 
(994), 8-240, и цитираните в тази студия по-ранни публикации.
3  Madsen, G. Medieval Visions of the Godhead. Peter Lombard’s commentary on the ps. 09, 
Dissertation. University of Southern California, 2004. 
4  Сред редките изключения е следната публикация: Μαδερακης, Στ. Θεματα της εικονογραφικής 
παραδοσης της Κρήτης, Δ΄Δοκιμή ερμηνειας του Θρονου της Χάριτος και των άλλων τριαδικών θε-
ματων. – Θεολογία 6 (99), 73-777; 62 (992), 04-62; 4-46, в която авторът изтъква, че ико-
нографският модел на този антропоморфен вариант има собствено византийски произход 
и като доказателство посочва монети с императорски образи от времето на Валентиниан I 
и Юстиниан, които имат подобна схема на подреждане на образите. Такава идея е изказана 
още от Ернст Канторовиц, вж. Kantorovitz, E. The Quinity of Winchester. – Art Bulletin 29 (947), 
73-85. Формална близост между двата модела съществува наистина и тя се дължи на факта, 
че двете изображения всъщност изразяват един общ семантичен модел – този на интрониза-
цията, при която избраният заема страната отдясно на божеството. И други религиозни общ-
ности използват същия модел, за да означат както предаването на власт и привилегии, така 
и божествената протекция. В Стария Завет поставянето от страната на дясната ръка също 
символизира привилегированост, Божието покровителство и закрила. Същата семантика се 
запазва и в християнството и вероятно поради тези конотации именно мястото, отдясно на 
Отца, е отредено за Сина след неговото Възнесение. Така че един общ идеологически модел 
е в основата и на имперската иконография, както тя е отразена върху посочените от Маде-
ракис монети, и на варианта Съпрестолие. Това обаче не ни дава достатъчно сериозни осно-
вания да разглеждаме посочения нумизматичен материал като директен образец за сцената 
във византийската живопис.
5  Първият по-сериозен анализ на изображението прави Смилка Габелич, която обаче го 
разглежда като част от цикъла по Чудесата и Деянията на Архангелите, вж. Габелић, См. 
Циклус Арханђела у византијској уметности. Београд, 99, 99-0. Сцената се споменава 
и в монографията за паметника – Димитрова, Е. Манастир Матеjче. Скопjе, 2002.
6  Сисиу, Я. Една композиция от Кастория, обединяваща темите за св. Троица и Царски Дей-

Съпрестолие, стенопис от Богородичната 
църква в Матейче (1356–1360) (по Габелић, 
См. Циклус Арханђела у византијској 
уметности. Београд, 1991)

Съпрестолие, стенопис от Богородичната 
църква в Матейче (1356–1360), схема (по 
Габелић, См. Византиjски и поствизанти-
jски циклуси арханђела XI–XVIII век. 
Београд, 2004)
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този период композицията вече е достигнала един етап на синтезираност, 
който позволява тя да бъде инкорпорирана в различен контекст. Що се 
отнася до нейния идеен заряд, тя може да бъде принципно свързана със 
съдържанието на пс. 09, но визуализирането на този псалм, изглежда, не 
е водещата причина за нейната поява. Това заключение не се основава на 
някаква разлика в значимостта на този текст в западното и съответно в из-
точното богословие. Напротив, и за източноправославните теолози пс. 09 
е от съществено значение при доказването на идеите за единосъщието на 
Отца и Сина и за предвечното рождение на Сина, който след изкуплението 
на греховете на човешкия род отново заема мястото си до Отца на Небесния 
престол7. Всъщност именно пс. 09 е използван като ключово доказателство 
в полза на идеята за Божествената природа на Сина в споровете между 
християни и юдеи и се цитира неизменно в тези дискусии, също както и 
в антимюсюлманските полемични съчинения8. Обаче в преобладаващото 
множество от византийски псалтири с миниатюри пс. 09 не се илюстрира 
с варианта Съпрестолие, а с изображение на пророк Давид пред седящия 
на трон Христос9. От друга страна, следва да бъде отбелязано съществува-
нето на антропоморфни изображения на Бог Отец като Ветхий денми и на 
Бог Син, представени един до друг, в някои византийски ръкописи, които 
макар и да не илюстрират текста на пс. 09, могат да се свържат с неговите 
идеи. Един ранен пример е Cod. Paris. gr. 923 от ІХ в., в който на fol. 40r е 
поместен текст от Деяния на светите апостоли 7:55, разказващ за св. Стефан, 
който, преизпълнен от Светия Дух, станал свидетел на Славата Божия и на 
Сина, седящ отдясно на Отца. Текстът е съпроводен и от изображенията на 
Христос, и на Ветхий денми, чиито фигури са в обща мандорла, но Христос 

сис. – Изкуство/Art in Bulgaria 33-34 (996), 3-33. Същата композиция авторът дискутира 
отново в своя статия: Σίσιου, Ι. Μια άγνωστη σύνθεση στον άγιο Νικόλαο Τζώτζα Καστοριάς. – 
In: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα. Θεσσαλονίκη, 200, 5-536; Sarigiannidou, Ch. Τhe 
church of Hagios Nikolaos tou Tzotza in Kastoria. Kastoria, 205.
7  Вж. Rondeau, M-J. Les commentaires patristiques du Psautier (IIIe–Ve siècles). Vol. 2. Exégèse 
prosopologique et théologie. Roma, 985. Тук ще си позволя да цитирам само руския превод 
на част от тълкуванието на пс. 09 от Йоан Златоуст: „Возбуждение внимания слушателей 
указанием на высокое значение Псалма, особенно для обличения различных еретиков и, 
во-первых, иудеев: Господь, Которому говорит Бог, есть, вопреки мнениям иудеев, Едино-
родный Сын Божий, и такое объяснение не разногласит с основным учением Ветхого Завета; 
заповедь о почитании единого Бога дана ради немощи иудеев; пророчества о Христе, как 
исполнившиеся, служат неопровержимым доказательством истинности Ветхого Завета, в 
который веруют иудеи. Во-вторых, Псалом служит обличением Павла Самосатского, Ария, 
Маркиана.“ Това същностно значение на псалма и за православието му е отредило подоба-
ващо място и в богослужението на празника Рождество Христово (Алилуя, пети глас), вж. 
Наумов, А. За функционалната част на библейската картотека. – Palaeobulgarica 3 (984), 74-77.
8  В тези дискусии евреите се позовават на текста от Второзаконие 6:4: „Слушай, Израилю; 
Иехова нашият Бог е един Господ“, като питат християните как могат да наричат Христос 
Бог, когато Светото Писание ясно казва, че има само един Бог. Християнският отговор 
най-често са два пасажа от Стария Завет, доказващи, че Христос е Син Божи – Пс. 09: и 
Пс. 2:7, вж. Corrigan, K. Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters. Cambridge, 
992, 44, 80, и цитираната там литература.
9  Dufrenne, S. Tableaux synoptiques de 5 psautiers médiévaux à illustrations intégrales issues 
du texte. Paris, 978.

Съпрестолие, стенопис от църквата  
„Св. Никола Дзодза“ в Костур, Гърция, 
ХІV в. (по Sarigiannidou, Ch. Τhe church 
of Hagios Nikolaos tou Tzotza in Kastoria. 
Kastoria, 2015)
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не седи на трона на Отца, а е изправен до него0. От края на ХІІ в. датира 
друго такова изображение от fol. 30v на Бенаки Псалтир 34:3, вече ди-
ректно свързано с пс. 09, чийто текст то е предназначено да илюстрира. 
И накрая стигаме до известния пример от Мюнхенския сръбски псалтир 
от ХІV в. – Cod. Slav. 4, в който за илюстрация на Пс. 09: на fol. 46v е 
избран троичният вариант Съпрестолие2.

Въпросът е, дали посочените изображения могат да се разглеждат 
като предшественици на типа Съпрестолие, който познаваме по памет-
ниците от ХІV в., и дали те са достатъчно доказателство, че този вариант 
е възникнал автономно във византийската живопис, без влияние от 
западното изкуство. Тезата, към която се придържам на този етап от 
работата, е, че подобно изображение е формирано някъде през ХІІІ в. 
във византийската живопис, като при това може и да е използвана една 
вече утвърдена в западното изкуство схема, която обаче е преработена 
изцяло в контекста на изобразителната традиция, присъща на Византия. 
Основната причина, поради която не може да се говори за директно за-
падно влияние в този случай, е инкорпорирането на Ветхий денми като 
образ на Бог Отец – решение, което е плод на продължителни и очевидно 
последователни търсения, характерни за развитието на византийското 
изкуство, но съвсем неприсъщи за Запада. Неприсъщи най-вече поради 
различния възглед за Света Троица, който западните богослови отстояват. 
Както се опитахме да проследим в първата глава на настоящата книга, 
докато византийските богослови акцентират върху различието на трите 
ипостаси, то на Запад се подчертава единосъщието на трите Лица, като 
донякъде се пренебрегват междуипостасните различия. 

Тази разлика е отразена и при вариантите, които зографи и поръ-
чители предпочитат при онагледяването на троичния догмат в образ в 
православното и съответно в западното религиозно изкуство. Доколко 
голяма е разликата в концепциите се вижда например от липсата на 
разпространение във византийското изкуство на типа Света Троица, 
представена от три еднакви мъжки фигури, седящи една до друга, така 
характерен за западната живопис – макар и такива опити да не липсват в 

0  Weitzmann, K. The Miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus Graecus 923. Studies in Byz-
antine Illumination VIII. Princeton, New Jersey, 979; Tsuji, Sh. The Headpiece Miniatures and 
Genealogy Pictures in Paris, gr. 74. – Dumbarton Oaks Papers 29 (975), 79-8.
  Cutler, A. Imagery and Ideology in Byzantine Art. Variorum, 992, 3, fig. 6. Известни са и 
други хоризонтални бинарни варианти, комбиниращи Ветхий денми и Христос, например 
в Paris. gr. 64 от средата на ХІ в. – вж. Tsuji, Sh. The Headpiece..., 83-84. Те обаче имат инди-
кации за връзка не толкова със Света Троица, колкото с темата за единството на божестве-
ната и човешката природа в ипостасата на Сина и за единосъщието на Сина и Отца – Tsuji, 
Sh. The Headpiece..., 83.
2  Един до друг на Небесния престол са изобразени Ветхий денми със свитък в лявата 
ръка и благославящ с дясната и Христос, който държи в лявата си ръка Светия Дух, вж. 
Strzygowski, J. Die Miniaturen des serbischen Psalters der Königl. Hof- und Staatsbibliothek in 
München: nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen Bil-
derredaktion des Psalters untersucht. Wien, 906; Dufrenne S., Radojčić, S., Stichel, R., Ševčenko, 
I. Der serbische Psalter. Wiesbaden, 978.
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православното изкуство, те остават изолирани примери3. Показателно е 
също така и значително по-късното разграничение на двете човешки фи-
гури, представящи Сина и Отца в западния вариант на Съпрестолие, което 
става по-осезаемо едва след ХІІІ в., докато във византийското изкуство 
още в най-ранните антропоморфни варианти на Света Троица образите 
на Сина и Отеца са ясно разграничени с формалните си характеристики, 
които да подчертаят техните свойства – цел, която, както видяхме в пре-
дходните глави, е осъществима именно чрез инкорпорирането на образа 
на Ветхий денми в троичната иконография. От друга страна, трябва да 
се подчертае, че в сравнение със западната живопис на Изток опитите да 
се реши въпросът за изобразяване на трите ипостаси на Света Троица 
именно чрез антропоморфни варианти са може би не по-малко инвен-
тивни, но все пак по-малобройни и въпреки тяхното разпространение за 
православието чак до ХVІІ в. по-безопасният начин да се онагледи тази 
доктрина остава старозаветната сцена Гостоприемство Авраамово, в която 
неканоничната представа за човешкия облик на Бог Отец е избегната.

Към която и теза за произхода на Съпрестолие да се придържаме, 
факт е, че ранните запазени примери от православната живопис датират 
от ХІV в., показвайки една вече развита иконографска схема. Голямата си 
популярност Съпрестолие добива обаче в един по-късен период – от ХVІ в. 
нататък, когато нейното съществуване и разпространение е обосновано 
от комплекс от причини, понякога противоречиво преплетени. От една 
страна, тези изображения са изразители на очевидно продължителна 
догматично-литургична и образна традиция, а от друга – носители на 
едно вече различно възприятие за религиозния образ, при което първич-
но-органичната връзка на образа с богословието започва да отстъпва и 
може да бъде изместена дори от такива „светски“ обстоятелства, каквото 
например е модата при зографите. В поствизантийската епоха богослов-
ският контекст и доктриналният смисъл на Съпрестолие не се променят, 
но онова, което подлежи на някаква промяна, са детайли в изображението, 
в които вече е доловимо определено западно влияние. Накратко ще се спра 
на тези два въпроса – за съдържанието и за формата на Съпрестолие в 
поствизантийското изкуство.

Съдържание 

Докато вариантът Отечество може да бъде свързан с идеята за 
монархията на Отца и за въплъщението на Сина, то композицията Съ-
престолие още с появата си функционира в друг теологичен контекст. 
Това е идеята за Небесното Царство, където Христос седи на Небесния 
трон отдясно на Отца. Според светите отци Христос пребивава в гроба 
само плътски, възкръсва на третия ден и след Възнесението заема своето 
място отдясно на Отца на Небесния престол. В книга четвърта на своето 

3  Вж. например Vat. gr. 62 от ХІІ в. в: Лазарев, В. История византийской живописи. Та-
блицы. Москва, 986, ил. 255.

Съпрестолие, миниатюра към Пс. 109:1, 
Мюнхенски сръбски псалтир – Cod. Slav. 4, 
fol. 146v, ХІV в. (по Dufrenne, S., Radojčić, S., 
Stichel, R., Ševčenko, I. Der serbische Psalter. 
II. Faksimile, Wiesbaden 1983)
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„Точно изложение на православната вяра“ Йоан Дамаскин пояснява, че 
след Възкресението Христос седи отдясно на Отца „и божески и човешки 
желаейки нашето спасение и извършвайки – божески като промисъл 
за всички неща, и като съхранение, и като управление, а човешки като 
помни своите занимания на земята и виждайки и знаейки, че Му се 
покланя всяка твар... А под дясна ръка на Отца разбираме славата и 
честта на Бога, в който Сина Божи, като Бог и като единосъщен с Отца, 
намирайки се прежде вековете, въплъщавайки се в последок дней, пре-
бивава и телесно отдясно на Бога и Отца, тъй като плътта му е просла-
вена заедно с Него.“4 Тези идеи намират израз и в редица богослужебни 
текстове, част от които са свързани например с литургичната практика 
на празниците Възкресение и Възнесение Христово5. 

Един такъв текст е тропарът „Во гробе плотски“ (Ευ ταφω σωματικϖϛ), 
завършващ с думите: „и на престола си бил, Христе, с Отца и Светия 
Дух“6, който първоначално е част от богослужението на Възкресение 
Христово7, а впоследствие – от ХVІ в. нататък, съдейки по запазените 
ръкописи – става част от последованието на Великия вход8. Като че ли 
по-голямото значение, което придобива този текст в богослужението 
от ХІV в. нататък, дава тласък и за неговото визуализиране9. Ранните 
запазени илюстрации на тропара датират от ХVІ в.20 и включват неизменно 

4  Точное изложенiе православной веры. Творение Св. Iоанна Дамаскина. Санкт Петербург, 
894, репринт, Москва, 992, 270-27. Водещият мотив за пребиваването отдясно на Отца 
се основава на Давидовите думи от Пс. 09:: „Рече Господ Господу моему: седи от дясната 
ми страна, докле туря твоите врагове в подножието на нозете Ти“.
5  В първия тропар на първата песен на канона за Възнесение се казва, че Христос се въз-
несъл на небето и седи от дясната страна на Отца. В украинското проповедничество, къ-
дето навлиза силно бароковото влияние, Възнесението на Христос също се свързва често 
с Христовото заемане на Небесния престол. Един показателен, макар и малко по-късен 
пример виждаме и в Меч духовный на Лазар Баранович (Киев, 666).
6  Текстът на тропара гласи: „В гроба телесно, в ада с душа като Бог, в рая с разбойника, 
и на престола си бил, Христе, с Отца и св. Дух“.
7  Taft, R. The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites 
of the Liturgy of St. John Chrysostom. Roma, 978, 248. След промените, които внася Диа-
таксисът на Филотей Кокин в чинопоследованието на литургиите, от средата на ХІV в. 
той е включен в последованието на протезиса и се чете в олтара по време на тази част от 
литургията. Основната студия по въпроса за появата и развитието на този тропар в бого-
служението и за неговото изобразяване принадлежи на Миодраг Маркович, вж. Марковић, 
М. Прилог проучавању утицаја канона Велике суботе на иконографију средњовековног 
сликарства. – Зборник радова Византолошког института 37 (998), 67-83.
8  Марковић, М. Прилог...
9  Андре Грабар споменава за съществуването на подобна по състав композиция в един 
литургичен свитък от Атон – Lavra N 2 от началото на ХІV в., в която са обединени сце-
ните Разпятие, Христос в гроба и Христос с Бог Отец, където последната сцена се отнася 
отново към мотива за мястото на Христос отдясно на Отца, споменаван в молитвата, към 
която се отнася изображението, вж. Grabar, A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et 
ses peintures. – Dumbarton Oaks Papers 8 (954), 6-99.
20  Тропарът „Во гробе плътски“ се илюстрира с четири сцени: Слизане в ада (или Жените 
мироносици на гроба Господен), Христос в гроба (или Оплакването на Христос), Христос 
в Рая и последната, която се отнася до думите: „и на престола си бил, Христе, с Отца и св. 
Дух“, е Съпрестолие. Най-ранните примери са в стенописите от притвора на Грачаница 
от първата половина на ХVІ в., от църквата на Драгалевския манастир, както и в иконата 

Съпрестолие, стенописи от притвора на 
църквата на манастира Грачаница, Косово,  
ХVІ в. (фото И. Ванев)

Съпрестолие, стенопис от притвора на 
църквата „Св. Богородица“ на Драгалевския 
манастир, XVI в. (фото И. Ванев)
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сцената Съпрестолие21. В контекста на същите богословски идеи можем да 
си обясним изобразяването на Съпрестолие непосредствено до сцената 
Възнесение Христово върху сводовете на редица храмове от поствизан-
тийската епоха22. 

от иконостаса на Благовещенския събор в Кремъл (ср. на ХVІ в.), Марковић, М. Прилог 
проучавању...; Тодић, Б. Грачаница. Сликарство. Београд – Прищина (second edition 999, 
25-254, ill. 20); Качалова, И., Маясова, Н., Щенникова, Л. Благовещенский собор москов-
ского Кремля. Москва, 990, 62-63. Иконата от московския катедрален храм е нарисувана 
след 547 г. от псковски майстори, поканени да помогнат при възстановяването на храмо-
вата декорация, унищожена след големия пожар в Москва.
2  В повечето случаи цикълът е изписван в протезиса, например в църквата на манастира 

„Св. Троица“, Плеваля (595) и в Морача (66), вж. Петковић, Ср. Манастир Света Тројица 
код Пљеваља. Београд, 974, 6, 73-74. Освен тези примери можем да споменем и изобра-
женията от протезиса на Николяц (570–580), Добричево (ок. 65), Круп (67), вж. Мар-
ковић, М. Прилог проучавању..., и цитираната литература. Обаче цикълът се среща и в 
стенописната програма на притворите, какъвто е примерът в Грачаница и в църквата „Св. 
Богородица“ на Драгалевския манастир. Причините за промяната в неговото местополо-
жение могат да бъдат изяснени, ако отчетем особеностите в употребата на този тропар 
в православната литургия. Фактът, че тропарът се е четял в протезиса по време на всяка 
литургия, обяснява неговото илюстриране именно в олтарното пространство на храма, а 
разполагането в притвора се обуславя от факта, че съдържанието на тропара е пряко свър-
зано с фунерарната тема, а комеморативните и погребални ритуали се извършват именно в 
нартекса. За илюстрирането на тропара вж. също Пејић, С. Во гробе плотски – аналогност 
и комплементарност речи и слике и место циклуса у простору цркве. – В: Српски језик, 
књижевност, уметност. Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на 
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28 – 29.X.20). Крагујевац, 202, 27-283.
22  Такива примери виждаме най-вече в сръбски паметници, между които църквите „Св. 
Никола“ в Дубочица (565), във Велика Хоча (ок. 577) и църквата на манастира Плеваля 
(592–995), вж. Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патриаршије (557–64). 
Нови Сад, 965. По-подробно за тези примери и за вариантите в Николяц, Добричево и 
Драгалевци вж. Пејић, Св. Во гробе плотски..., 27-283. Показателно е, че в паметник, съз-
даден в по-ранен период на същите територии, изглежда, се прави опит да се визуали-

Съпрестолие като илюстрация на 
песнопението „Во гробе плътски...“ върху 
едно от паната на четирисъставната икона 
от Благовещенския събор, Кремъл, Москва, 
ср. XVI в. (по Качалова, И., Маясова, Н., 
Щенникова, Л. Благовещенский собор 
московского Кремля. Москва, 1990), детайл

Долу, ляво
Съпрестолие, илюстрация на песнопението 

„Во гробе плътски...“ в стенописите на 
църквата на манастира Николяц, Черна гора, 
80-те години на XVI в. (фото С. Пеjић)

Съпрестолие, илюстрация на песнопенито  
„Во гробе плътски...“ в стенописите на църквата 
„Успение Богородично“ на манастира Морача, 
Черна гора, сл. 1616 г. (по Пејић, Св. Во гробе 
плотски..., 279, ил. 1б)
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Съпрестолие, стенопис от свода на 
църквата „Св. Никола“ във Велика Хоча, 
Косово, XVI в. (фото И. Ванев) 



07

Глава 2. Образът на Ветхий денми

Друга директна връзка на изображението с химнографията в периода е 
инкорпорирането на Съпрестолие в изобразителния цикъл по Акатист Богоро-
дичен, където чрез този антропоморфен вариант на Света Троица се визуализира 
5 строфа, в която се говори за едновременното пребиваване на втората ипостас 
на Света Троица и на небето, и на земята23. Тази особеност отличава цикъла по 
Акатист на Богородица в някои румънски паметници24 и съществуването ѝ е вече 

зират подобни идеи, но все още за целта не се използва този антропоморфен вариант на 
Света Троица. Става въпрос за необичайното решение на горната част на сцената Възне-
сение Христово от свода на църквата „Св. Петър“ в Бело поле (ок. 320), което представя 
Христос в мандорла, възнасян от ангели към очакващия го Ветхий денми, редом с когото 
е изобразен Уготованият престол, а между Христос и Ветхий денми – Свети Дух като гъ-
лъб, вж. Джурич, В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Славянская 
Македония. Москва, 2000, 390-39; Симић, П. Фреска Вазнесења Христовог у Бијелом Пољу 
и њена литургијска подлога. – Zograf 6 (975), 22-25. За иконографските особености на това 
изображение, за произхода на мотива с небесните врати при Възнесението на Христос и 
за връзката на изображението с илюстрациите към 23 псалм в някои псалтири вж. Wessel, 
C. Das Himmelfahrtsbild von Sveti Petar in Bijelo Polje. – Jahrbuch der Österreichischen By-
zantinistik 2 (972), 295-305. През ХVІ–ХVІІ в. обаче визуализирането на идеята за Хри-
стос, седящ отдясно на Отца на Небесния престол, вече се осъществява и чрез варианта 
Съпрестолие. Разширява се и географският ареал, за който е валидна тази особеност, ако 
съдим по примера в олтара на църквата на манастира Драгомирна в Румъния (607–609), 
където връзката между Възнесение Христово и Съпрестолие е експлицитна – вж. Vasiliou, 
A. Monastères de Moldavie XIVe–XVIe siècles. Les Architectures de l’image. Paris, 998.
23  „Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо 
Божественное, непрехождение же местное бысть...“
24  Сред примерите са „Св. Георги“ в Сучава (532–534), църквата на манастира Пробота 
(532), на Хумор (535), Молдовица (537), Сучевица (в олтарната програма от ок. 596), вж. 
Henry, P. Les églises de la Moldavie du Nord, des origines à la fin du XVIe siѐcle. Architecture 

Възнесение Христово, стенопис от свода 
на църквата „Св. Никола“ във Велика 
Хоча, Косово, XVI в. (фото И. Ванев) 

Съпрестолие и Възнесение Христово, 
стенопис от католикона на манастира 
Драгомирна, Румъния, 1607–1609 г.  
(по Vasiliou, A. Monastères de Moldavie  
XIVe–XVIe siècles. Les Architectures  
de l’image. Paris, 1998)
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отбелязано в специализираната литература, като е обяснено най-общо с атонско 
влияние, без да се привеждат каквито и да било доказателства в подкрепа на това 
мнение25. Засега не съм открила по-ранен такъв модел в стенописната програма 
на някой от атонските манастири, което, разбира се, не означава, че такъв липсва. 
Могат да бъдат посочени обаче други подобни на румънските примери, макар и 
по-късни. Това е една критска икона от ХVІІ в. от манастира „Богородица Оди-
гитрия“ до Кенурио на о. Крит, в която при 5 строфа Съпрестолие е вместено в 
небесното сияние в горната част на композицията26. Какви са посоките на влияние 
в случая с румънските примери, остава един все още открит въпрос.

et peinture. Paris, 930; Fabritius, R. Außenmalerei und Liturgie. Die streitbare Orthodoxie im 
Bildprogramm der Moldaukirchen. Düsseldorf, 999, 2-22. В примерите от византийското 
изкуство тя се илюстрира по друг начин, който е близък до илюстрациите на теофаничните 
визии на пророците Исая и Йезекиил, вж. Pätzold, A. Der Akathistos-Hymnos. Die Bilder-
zyklen in der byzantinischen Wandmalerei des 4. Jahrhunderts. Stuttgart, 989. 
25  Henry, P. Les églises...; Vasiliou, A. Monasteres..., 65.
26  Εικόνες της Κρητικής Σχολής: από τον Χάνδακα ως τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Εισ. 
Μ. Χατζηδακης. Ηρακλειον, 993, 476, N 20, и цитираната там по-ранна литература.

Горе, дясно
Съпрестолие като част от 
композицията, визуализираща 
15 строфа на Акатист Богородичен, 
стенописи от фасадата на църквата на 
манастира Молдовица, Румъния, 1537 г. 
(фото М. К.)

Детайл от иконата със Съпрестолие 
като част от композицията, 
визуализираща 15 строфа на Акатист 
Богородичен, икона от манастира 

„Богородица Одигитрия“ до Кенурио 
на о. Крит, ХVІІ в. (по Εικόνες της 
Κρητικής..., N 120)

Икона Акатист Богородичен от 
манастира „Богородица Одигитрия“ до 
Кенурио на о. Крит, ХVІІ в. (по Εικόνες 
της Κρητικής..., N 120)
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Мотивът от Пс. 09: за Сина Божи, който с Възнесението си е издигнал 
човешката природа до небесата, където Той пребивава на трона до Отца, е 
инкорпориран и в Символа на вярата. Вероятно тази литературна основа 
става причина изображения на Съпрестолие още през ХVІ–ХVІІ в. да се 
появява близо до сцените, представящи вселенските събори27, а след това 
и в образното онагледяване на самия Символ на вярата в редица по-късни 
икони и стенописи. Идеята за Небесната Църква и предвечното същест-
вуване на Божието царство, в което Синът заема мястото отдясно на Отца 
на Небесния престол, се повтаря и в други литургични текстове, които 

27  Идентична е комбинацията в стенописите на митрополията в Роман, Румъния, 
създадени през ХVІ в. Точно по време на вселенските събори, свиквани и като реак-
ция на Църквата към разпространението на различни ереси, се препотвърждават и 
формулировките на Символа на вярата, съдържащ и православното учение за Света-
та Троица, една от които гласи: „Вярвям в единия Господ Исус Христос, Божия Син..., 
който възкръсна в третия ден и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца...“ През 
същото столетие обаче върху свода на нартекса на католикона на манастира Суче-
вица, отново в Румъния, сцените по вселенските събори все още са придружени от 
традиционното за православната живопис изображение на Света Троица – староза-
ветната сцена Гостоприемството на Авраам, вж. Henry, P. Les églises... Като показа-
телен пример за възможна връзка със Символа на вярата може да бъде посочена и 
сцената Съпрестолие от галерията на църквата „Рождество Христово“ (649) в Арба-
наси, също заобиколена от изображенията на вселенските събори, което ѝ придава 
доктринален смисъл. Това поместване на Съпрестолие в контекста на вселенските 
събори не е прецедент, ако съдим по наблюденията на Кристофър Уолтър, който спо-
менава непубликувана, запазена фрагментарно икона с Първия вселенски събор от 
Византийския музей в Атина, № 497, включваща изображение на Съпрестолие, вж. 
Walter, C. Pictures as Language. How the Byzantines Exploited Them. London, 2000, 84.

Гостоприемството на Авраам и сцени, 
изобразяващи вселенските събори, стенописи 
от свода на нартекса на католикона на 
манастира Сучевица, Румъния, ок. 1596 г. 
(фото М. К.)

Долу
Съпрестолие и сцени, изобразяващи 
вселенските събори, стенописи от 
галерията на църквата „Рождество 
Христово“ в Арбанаси, 1649 г.  
(фото И. Ванев)
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се отнасят към трите Лица на Света Троица, между които например са 
Epinikios химна и молитвата на Трисагиона. Тези текстове също имат връзка 
с разглежданото от нас изображение28. В добавка следва да отбележим, че 
тясната обвързаност на това изображение с литургията е и причината за 
честото му разполагане на свода в олтарното пространство, място, където 
тези литургични текстове са били произнасяни29.

28  Galavaris, G. An Icon with the “Epinikios” Hymn in the Benaki Museum. – Δελτίον της Χρι-
στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας 0 (980/8), 85-94.
29  От средата на ХVІІ в. в украинските и руските служебници се разширява молитвата 
на анафората „Достойно и праведно есть“, която в редактираните издания започва вече 
с поименно изброяване на ипостасите: „Достойно и праведно есть покланятися Отцу и 
Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельней“. Отбелязвайки тази промяна 

Съпрестолие, критска икона от колекцията 
на музея Бенаки в Атина, ок. 1500 г.  
(по Εικόνες της Κρητικής..., N 194)
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Модели

Ако за възникването на Съпрестолие във византийското изкуство 
идеята за някакво значимо западно влияние е несъстоятелна, то ико-
нографският развой на този вариант в следващия период показва, че 
някакви влияния от западноевропейската живопис вече могат да бъдат 
търсени, макар и не преди средата на ХVІ в. Подобни изображения се 
появяват първоначално главно на територии, в които православните и 
католическите общности съжителстват една с друга, каквито са Крит, 
Кипър, Корфу. В православното изкуство, създавано в тези територии, 
често се промъкват западни иконографски решения и дори стилови 
похвати, характерни за западната живопис. Изглежда, че поне до края 
на ХVІ в. именно тази продукция оказва влияние и върху балканско-
то изкуство чрез разпространението на печатни книги и икони. През 
ХVІІІ в. този фактор на влияние вече е изместен от други проводници 
на западни модели, каквито са украинският и сръбският барок. Тук 
нямаме възможност да разгледаме целия конгломерат от троични 
изображения, разпространени през тези векове, затова накратко ще 
очертаем само основните модели, характерни за балканското изкуство 
през ХVІ–ХVІІ в.

Най-ранните поствизантийски примери на Съпрестолие датират 
от втората половина на ХV в. нататък, дело са на критски зографи и 
изобразяват фронтално седящите фигури на Бог Отец със свитък в 
лявата ръка и Христос от дясната му страна с кодекс в лявата ръка 
и благославящ с дясната, като за разлика от византийските примери 
мястото на Светия Дух в схемата е вече фиксирано – между двете фигу-
ри30. Напълно възможно е подобно уточнение в иконографията, което 
демонстрира по-неутрално отношение към тезите за изхождението 
на Светия Дух, да е настъпило вследствие на оживените дискусии по 
време на Фераро-Флорентинския събор (438–445)3. Критският модел 
очевидно произхожда от познатите от Палеологовото изкуство изобра-
жения и това становище е вече възприето в литературата, макар и без 

в богослужебния текст, Мирослав Тимотиевич обяснява именно с нея поместването на 
Съпрестолие на свода в олтарното пространство на някои сръбски паметници от ХVІІІ в. 
Без да оспорваме тази възможност, ще отбележим, че това местоположение е характерно 
и за по-ранните изображения на Съпрестолие и то е обвързано именно с литургичния 
характер на композицията, вж. Тимотијевић, М. Идејни програм зидног сликарства у ол-
тарском простору манастира Крушедола. – Саопштења XXVI (994), 63-90, 83-85.
30  Сред тези примери са: икона на св. Георги с житийни сцени, в чиято горна част са запа-
зени фрагменти от Съпрестолие от вт. пол. на ХV в., вж. Εικόνες της Κρητικής..., 532; икона 
Света Троица Съпрестолие от музея Бенаки в Атина от ок. 500 г., вж. Εικόνες της Κρητικής..., 
54-543; икона със св. Георги и Съпрестолие от ХV–ХVІ в., вж. Εικόνες της Κρητικής..., 526 и др.
3  За дискусиите по време на Флорентинския събор (438–445) вж. например Gill, J. The 
Council of Florence. Cambridge, 959; Acta Slavica Concilli Florentini: narrationes et documenta. 
Еd. Joannes Krajcar. Roma, 976; Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентий-
ская уния. Посад, 994 (репринт на по-ранното издание архимандрит Амвросий (Погодин). 
Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. Holy Trinity Monastery. Jordanville, N.Y., 963).

Критска икона със св. Георги и Съпрестолие, 
ХV–ХVІ в. (по Εικόνες της Κρητικής..., N 173)
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да са привеждани каквито и да било византийски примери32. Именно 
тези по-ранни изображения обаче са свидетелство, че сцената е била 
разпространена в монументалната живопис от ХІV в. в различни региони 
на Балканите, така че една част от зографите през ХVІ в. са можели да 
следват при работата си именно моделите, познати им от такива памет-
ници. Изглежда, такъв е случаят например със споменатите примери 
на Съпрестолие от притворите на църквите в Студеница и Драгалевци, 
които се отличават с иконографска „архаичност“. Все пак точно ре-
актуализираният от критските зографи Палеологов модел е водещ за 
изкуството на Балканите от ХVІ и ХVІІ в., когато се разпространява 
както в икони33, така и в печатните и ръкописни книги с илюстрации34, 
и в стенописите35. Това изображение все още не е повлияно нито ико-
нографски, нито стилово от западната живопис.

Явно някъде от средата на ХVІ в. нататък се разпространяват и 
вариации на този модел, в които са въведени елементи, характерни за Съ-
престолие от западното изкуство. Сред тези детайли са жезълът в ръката 
на Бог Отец и сферата, която се появява между фигурите на Отца и Сина, 
или отново в ръката на Бог Отец. Сферата се вмъква в композицията на 
Съпрестолие най-напред в някои икони от о-в Корфу36 и си остава характерно 

32  Εικόνες της Κρητικής..., и цитираната в изданието литература.
33  Освен цитираните по-горе икони, могат да се приведат и други примери: критска икона, 
датирана от втората половина на ХVІ в., от частна колекция, вж. Galavaris, G. The Icon in the 
Life of the Church. Leiden, 98, pl. IVc; вероятно на същия зограф принадлежи друга икона 
Съпрестолие от ХVІІ в., вж. Εικόνες της Κρητικής..., 507-508; иконата на сръбския зограф 
Георги Митрофанович от 66 г., вж. Кајмаковић, З. Георгије Митрофановић. Сарајево, 977, 
39. Към тези примери може да бъде прибавена и една арбанашка икона на зограф Христо 
Богородица със светци от началото на ХVІІІ в., днес във Великотърновския исторически 
музей, вж. Попова, Е. Богородица – Хестия. – Проблеми на изкуството  (2002), 4-50, 43, в 
която Съпрестолие е изобразено в горната част и следва същия образец.
34  Сред печатните книги този модел изглежда съществува в Сборника на Яков Крайков, 
печатан във Венеция през 566 г. в печатницата на Винченцо Вукович, вж. Медаковић Д. 
Графика српских штампаних књига XV–XVII века. Београд, 958, 52, табл. LXXX, ; Пет-
ковић, С. Манастир Света Тројица код Пљеваља. Београд, 974, 73-74. За същата компози-
ция в илюстриран ръкопис от периода вж. Момировић, П. Минијатуре великосредишког 
четворојеванђеља. – Zograf 2 (982), 73-78, 77.
35  Може да бъде припомнено например заключението на Сретен Петкович, че изображе-
нието на Съпрестолие от протезиса на църквата „Св. Троица“ в Плеваля е копие на критска 
икона със същата схема и с известно приспособяване за съответното пространство, вж. 
Петковић, Ср. Манастир Света Тројица..., 73. Както подчертава Петкович, влиянието на 
критската иконография върху живописта на църквата „Св. Троица“ в Плеваля е най-ран-
ният известен нему случай, показващ проникване на изкуството на съвременните гръц-
ки майстори на територията на Печката патриаршия след нейното обновяване през 557. 
Зографът поп Страхиня, изписал църквата „Св. Троица“ в Плеваля, повтаря по-късно 
модела на композицията по тропара „Во гробе плотски“ и в Морача (66), вж. Петковић, 
С. Морача. Београд, 986. Същият критски модел е възпроизведен и в църквите „Рождест-
во Христово“ (649) и „Св. Георги“ (709, запазено във фрагментарен вид) в Арбанаси. За 
подробно описание и датировка на стенописите от църквата „Св. Георги“ вж. Корпус на 
стенописите в България от ХVІІІ век. С., 2006. 
36  Βοκοτόπουλος, Π. Εικόνες της Κέρκυρας. Αθήνα, 990, 66, N 4. Вокотопулос посочва още по-
добни примери, все от живописта на Керкира. Към тях ще прибавим и една икона на Мануел 
Занфурнари от края на ХVІ в., отново свързана със същите географски области, вж. Χατζηδά-
κης, Μ. Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (450–830): Tόμος  Αβέρκιος-Ιωσήφ. Αθήνα, 987, 429.

Съпрестолие, икона на зограф Георги 
Митрофанович, 1616 г. (по Ракић, С. Иконе 
Босне и Херцеговине (16–19. виjек).  
Београд, 1998)

Стр. 113
Съпрестолие, стенопис от църквата  

„Св. Георги“ в Арбанаси, 1709 г.  
(фото И. Ванев)
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за живописта на острова иконографско решение. Именно тази адаптация 
на изображението се появява и на Атон през ХVІ в.37, а по-късно добива 
популярност и в балканската живопис38. На Запад обаче по-разпространен 
е вариантът, в който сферата е поместена в ръката на Бог Отец39. 

37  Това изображение на Съпрестолие се намира в слепия купол на вестибюла на трапезария-
та на манастира Дохиар с хипотетична датировка от ХVІ в., вж. Onash, K., Schnieper, A. Icons. 
The Fascination and the Reality. New York, 997, 29. По-уместна за тези стенописи е датировката, 
предложена от Яниас – 676 или 700, вж. Yannias, J. The Refectory Paintings of Mount Athos: An 
Interpretation. – In: The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople. London, 99, 269-302.
38  Виждаме я в паметници от ХVІІ в., дело на линотопски и епирски майстори. В някол-
ко стенописни ансамбъла, между които тези в църквата на манастира „Преображение“ в 
Дриовуно (652) и в църквата на манастира Кастриу до Палеокастро (670), е възпроиз-
веден вариант, в който Бог Отец и Синът седят един до друг върху облаци, а между тях 
е поместена сфера, над която е изписан кръст. При анализа на стенописите от Дриовуно, 
Анастасия Турта отбелязва, че линотопският майстор, изглежда, е познавал критска икона 
с подобно съдържание, чиято схема е повторил и в изписвания от него храм, вж. Τούρτα, 
Α. Οι Ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι: προσέγγιση 
στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι. Αθήνα, 99, 30.
39  Това е типичен елемент още на ранните изображения на Съпрестолие в илюстрираните 
ръкописи от ХІV в., вж. например композицията в The Trés Belles Heures du Duc de Berry, 
c. 380, Museo Civico d’Arte Antica, Turin. Включването на сферата в композицията на Съ-

Съпрестолие, стенопис от църквата на 
манастира „Преображение“ в Дриовуно, 
Гърция, 1652 г. (фото И. Ванев)
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Що се отнася до най-разпространения през ХVІІІ в. модел на Съпрес-
толие, който изобразява Сина, придържащ кръста с дясната си ръка, а Бог 
Отец – с жезъл в ръка, то тук само ще отбележим, че западното влияние 
вече е неоспоримо. Сред основните пътища за проникване на това влияние 
е печатната продукция от периода, започвайки например с илюстрираните 
библии, печатани във Венеция през ХV в., и стигайки до различни гравюри с 
подобни изображения, особено разпространени на Запад през ХVІ–ХVІІ в.40

престолие е особено характерно за италианската живопис от втората половина на ХІV в. 
насетне, вж. Iacobone, P. Mysterium Trinitatis. Dogma e Iconografia nell’Italia medieval. Roma, 
997, 82-83, а се среща и в печатаните във Венеция през ХV в. библии с илюстрации. От-
ново изкуството на критяните е и вероятният медиатор при появата на този елемент и в 
някои примери от балканското изкуство от ХVІІ в. Зографът от църквата „Св. Атанасий“ 
в Арбанаси например използва леко модифициран критски модел, в който сферата е в ръ-
ката на Бог Отец – изображението е публикувано в: Ръцева, Св. Църквата „Св. Атанасий“ 
в Арбанаси и традициите на епирското ателие. Велико Търново, 2005, 45.
40  Имам предвид гравюрите на Съпрестолие в две илюстрирани библии от Венеция – една-
та е печатана от Джовани Росо през 487 г., а другата – от Лукантонио ди Джунта в 490 г., 
вж. Early Bible Illustrations. A Short Study Based on Some 5th and early 6th Century Printed 
Texts. Cambridge, 957, ил. 36, 38, или например една гравюра от La Practique solide du saint 
amour de Dieu, от P. Binet, Paris, 63, вж. Bœspflug, F. Dieu dans l’art. Sollicitudini Nostrae 

Съпрестолие, стенопис от църквата  
„Св. Атанасий“ в Арбанаси, 1667 г.  
(фото И. Ванев)
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Фактът, че тези изображения са толкова разпространени в пост-
византийското изкуство, говори най-вече за съществена промяна във 
възгледа за изобразимостта на Бог Отец. Причините за тази промяна 
са комплексни. В периода ХV–ХVІІІ в. православието на Балканите е 
принудено да оцелява при нови и сложни условия, защитавайки своите 
доктрини под натиска на няколко фактора: мюсюлманските завоеватели 
и тяхната религия, нарастващото влияние на католицизма и появата и 
утвърждаването на протестантството. При тези нови условия Право-
славната църква чрез своите институции и представители е призвана 
не само да съхранява своите традиции, но и активно да ги защитава, 
като приспособява за тези нужди и религиозния образ. Именно сце-
ната Съпрестолие показва най-добре, че такова приспособяване се 
осъществява и при онагледяването на догмата за Светата Троица с цел 
да се покаже на вярващите по по-достъпен начин идеята за мистерията 
и величието на Триединния Бог, дискутирана така софистицирано от 
византийските теолози. Оправданието за този по-либерален подход е 
като че ли най-добре формулирано още от Генадий Схоларий – пър-
вия цариградски патриарх след падането на Константинопол, – който, 
оприличавайки съвременниците си на първите християни, е склонен 
поради тежката им участ да им прости богословската „деградация“ и 
неволните отклонения в обредната чистота. Повече от всякога в тази 
епоха е било необходимо „да се прости малкото, за да се съхрани голя-
мото“4. Може би и затова именно в периода ХVІ–ХVІІ в. антропомор-
фните варианти, сред които и Съпрестолие, успяват да се превърнат 
в подходящите изображения на Света Троица въпреки каноничните 
им „несъответствия“. Може би и поради това санкциите от страна 
на Църквата към този тип изображения са редки, неубедителни като 
обосновка и неефикасни като резултат. 

de Benoît XIV (745) et l’affaire Crescence de Kaufbeuren. Paris, 984, 284. Подобен вариант е 
включен и в Сборника на Винченцо Вукович, отпечатан през 547 г. в неговата печатница 
във Венеция за нуждите на православната общност, вж. Медаковић, Д. Графика српских 
штампаних књига ХV–ХVІІ века. Београд, 958. Не бива да се забравя и значението на така 
популярната в западната живопис композиция Коронацията на Богородица. Появата на 
подобна композиция в православното изкуство през ХVІ в. все още е инцидентно, като 
изображението на фасадата на църквата на манастира Сучевица (ок. 596) в Румъния, за 
което Пол Анри смята, че е повлияно от атонски модели, придали на западната схема сти-
ловите характеристики на православната живопис, вж. Henry, P. Les églises de la Moldavie 
du Nord, des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture et peinture. Paris, 930, 275. Тук отново 
се налага да уточним, че познатите ни такива изображения от атонски манастири датират 
от по-късен период, например Коронацията на Богородица под изображението на химна 

„Достойно ест“ от вътрешния притвор на католикона на манастира Ватопед от 760 г., вж. 
Кукиjарис, С. Представе тропара у поствизантиjском сликарству. – В: Поствизантиjска 
уметност на Балкану. Нови Сад, 2003, 6-64. 
4  Turner, C. The Career of George Gennadius Scholarius. – Byzantion 39 (969), 420-455, 449.

Съпрестолие, гравюри към две 
илюстрирани библии, печатани във 
Венеция: на Джовани Росо от 1487 г. и на 
Лукантонио ди Джунта от 1490 г. (по Early 
Bible Illustrations. A Short Study Based on 
Some 15th and early 16th Century Printed 
Texts. Cambridge, 1957, ил. 36, 38)
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Съпрестолие като част от композицията, 
изобразяваща Коронацията на Богородица, 
стенопис от фасадата на църквата на 
манастира Сучевица, Румъния (фото М. К.)
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През 903 г. британският фолклорист и писател Джордж Абът публи-
кува записките си от работно пътуване на Балканите, където е изпратен от 
Кеймбриджкия университет, за да проучи традициите на местното населе-
ние, 2. С особено оживление Абът разказва за пребиваването си в Мелник, 
който го впечатлява с множеството си църкви и параклиси, чийто точен 
брой не знаели нито каймакаминът, според когото те били колкото звездите 
в небето, нито местните, които твърдо отговаряли със сакралната цифра 703. 
В един от тези параклиси Абът видял любопитна стара икона, представяща 

„Света Троица като човешко тяло с три глави, произлизащи от една шия“ и 
скандализирал съпровождащите го с коментара, че именно това е начинът, 
по който в някои от храмовете в Индия се представя Тримурти – триадата от 
най-почитаните в индуизма богове. Но, както Абът отбелязва с присъщото 
за британците чувство за хумор, собствената му непочтителност била зад-
мината от нечестивостта на водача му, който стигнал дотам, да предположи, 
че това е един добър портрет на Герион – триглавото чудовище, убито от 
Херакъл при десетия му подвиг4. Описаната от британския учен случка е 
добро въведение към проблема за триликите или триглавите изображения 
на Света Троица в православната живопис. Тя е не само още едно свидетел-
ство за съществуването на подобен вид образи на Балканите, но и много 
точна илюстрация на разнородните помисли и асоциации, които такива 
изображения са можели да предизвикват. 

От цялата изобразителна система, онагледяваща идеята за трие-
динния Бог, триликите и триглави образи са, безспорно, най-противо-
речивият вариант. Едновременно с това те са и най-интригуващите за 
съвременния изследовател поради извънредно широкия и разнороден 
контекст, с който могат да бъдат свързвани, и поради множеството съ-
ществени по-глобални въпроси, които тяхното съществуване поставя, 
например тези за характера на религиозността в православния Изток и 
на Запад, както и за контактите и механизмите на влияние между тези 
две зони през вековете. Въпреки очевидната атрактивност на тази тема 
тя е останала недостатъчно проучена, що се отнася до православието и 
създаваното за неговите нужди изкуство, като изследванията, специално 
засягащи проблема, вероятно не превишават броя на пръстите на двете 
ръце. Още в края на XIX в. руският историк на изкуството Николай 
Покровский обръща внимание на подобна необичайна иконография 

 Изследването е осъществено в рамките на научноизследователски проект с тема „Пъ-
тищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в Бълга-
рия“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, 204 г. Вариант на текста е отпечатан в: 
Куюмджиева, М. Триликият ангел и триликият Христос. – В: Laudator temporis acti. Studia 
in memoriam Ioannis A. Bozilov. Т. 2. С; 208, 496-524.
2  Abbott, G. The tale of a tour in Macedonia. London, 903.
3  Ibid., 4-42.
4  “Another chapel on the outskirts of the town contains a curious old icon representing the Holy 
Trinity as a human body with three heads sprouting from one neck. The weaker part of my com-
panions were sorely scandalised, when they heard that this is the form under which the Hindoo 
triad (Trimourti) figures in some of the temples of India. But my own impiety was eclipsed and 
condoned by the opportune irreverence of my cicerone, who went so far as to suggest that it was 
a good portrait of Geryon, the three-headed monster slain by Herakles”, Abbott, G. The tale..., 44.

Триликият ангел и стенописите от 
притвора на католикона на Роженския 
манастир, XVI в. (фото М. К.)
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във връзка с едно любопитно дело за икона с трилик образ, запазе-
но в синодалните архиви от времето на императрица Екатерина II5. 
Неговата работа разглежда пример от XVIII в. – сравнително късен 
период от историята на тези изображения – и вероятно затова остава 
донякъде пренебрегвана от по-нататъшните изследователи на тема-
та. Основната и най-цитирана публикация принадлежи на сръбския 
учен Радослав Груич, който събира известните му изображения от 
иконописта и стенописите на територията на бивша Югославия от 
XIV до XVIII в. и предлага типология, като ги разделя на „ангелски“ 
и такива „в човешки вид“ с чертите на зрял човек или на Христос6. 
Както личи още от заглавието на статията, Груич, подобно на Джордж 
Абът, не се въздържа от сравнението с представянето на Тримурти 
в индуизма, но за него това са формални сходства, а причините за 
появата на тези изображения в сръбската живопис той обяснява с 
реакция срещу богомилската ерес, поставяща под съмнение еди-
носъщността на Бог Отец, Сина и Светия Дух7. Статията на Груич 
и до днес остава основополагаща по въпроса за триликите образи. 
Предложената от него типология и тезата му, че триликите и триг-
лавите варианти вероятно възникват в православната живопис на 
основата на мотива с тримата странници, посетили старозаветния 
Авраам, са приети в повечето по-сетнешни публикации, свързани с 
темата. За отбелязване е фактът, че всички тези по-нови изследвания 
не са посветени специално на триликите образи и техните автори се 
спират на проблема по повод на конкретни сходни примери и в кон-
текста на по-общи проучвания. Критично отношение към статията на 
Груич се среща значително по-рядко в специализираната литература. 
Пример за това е Сретен Петкович, който, добавяйки нов материал, 
подлага на преосмисляне хипотезата за връзки с богомилската ерес, 
като подчертава, че преобладаващият брой изображения датират от 
XVII–XVIII в., когато проблемът с богомилството вече не е така ак-
туален за Църквата8. Според Петкович триликите образи по-скоро са 
показателни за желанието на зографите да онагледят единосъщието 
и еднаквостта на Светата Троица за неуките вярващи и се появяват 
най-вече в малки селски храмове при наличието на една недостатъчно 
образована в богословско отношение среда9. Този тип изображения 
се споменават и в други по-общи изследвания0, а от различен ъгъл, 

5  Покровский, Н. Объ иконѣ Св. Троицы съ тремя лицами и четырьмя глазами (по доку-
ментамъ синодальнаго архива). – В: Записки Императорского Русского Археологического 
Общества. Новая серия. 886–902. Т. 3, вып. 2. Санкт-Петербург: Типография Император-
ской академии наук, 887, 85-93.
6  Grujić, R. Ikonografski motiv sličan induskom Trimurtiu u staroj srpskoj likovnoj umetnosti. 

– Tkalčićev zbornik I. Zagreb, 955, 99-07.
7  Ibid., 06-07.
8  Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије: 557–64. Београд, 965, 73-75.
9  Пак там, 75. 
0  Кајмаковић, З. Зидно сликарство у Босни и Херцеговини. Сарајево, 97; Παλιούρας, Α. 
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по повод на конкретни примери, на тях по-подробно се спират Лилия 
Евсеева, Георги Геров2 и Мелина Паисиду3. Най-новото проучване 
по темата принадлежи на сръбския учен Драган Войводич, който раз-
глежда особеностите на триглавото изображение на ангел в апсидата 
на пещерната църква „Успение Богородично“ – скит на Дечанския 
манастир в скалите по течението на р. Бистрица, – като допълва и 
систематизира известните изображения и доразвива тезата на Груич 
за сцената Гостоприемството на Авраам като възможен прототип за 
този трилик вариант4.

Прегледът на литературата показва, че изображението на ангел с 
три глави или с три лица е сравнително по-задълбочено проучено, но на 
триликите варианти с човешки или с Христови черти е обърнато по-малко 
внимание. Въз основа на един повторен преглед на познатия изобразителен 
материал в настоящия текст ще се опитаме да представим по-обобщена 
картина на развитието на този тип изображения, която да позволи да се 
очертаят по-прецизно механизмите на тяхното възникване и разпрос-
транение в православната живопис. Тази задача е донякъде улеснена от 
сериозните темпове, с които през последните десетилетия се публикуват 
паметници от поствизантийската епоха, а и от факта, че развитието на 
типа в западното изкуство е по-добре проучено. Всичко това дава въз-
можност за сравнителен анализ, който да изведе характерни за източното 
православие и за Запада особености във визуализирането на възгледа за 
Триединния Бог, и е повод за още един поглед към темата за значението на 
късносредновековните зографи като фактор за проникването на западни 
модели в изкуството на православните народи.

Появата на триликите и триглави изображения на Бога в източнопра-
вославното изкуство поставя пред изследователите въпроса доколко тези 
образи са собствена инвенция или следват чужд, в случая западен модел. 
Тук мненията не са единодушни, но за да пристъпим към осветляването 
на този проблем, е необходимо да се обърнем към изобразителния мате-
риал на Запад и към резултатите от неговото проучване. Факт е, че през 
последните десетилетия същият този западен материал е обект на сериозен 
анализ и познанието за него е напреднало значително от времето, когато 
са изказвани цитираните и до днес хипотези на специалистите по темата 

Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη. Αθήνα, 
985, 20-22; Garidis, M. La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance 
(450–600) et dans les pays sous domination étrangère. Athènes, 989, 205-206; Spatharakis, I. 
Byzantine Wall Paintings of Crete. Rethymnon province. Vol. . London, 999, 205. 
  Евсеева, Л. Две символические композиции в росписи XIV в. монастыря Зарзма. – Ви-
зантийский временник 43 (982), 34-46.
2  Геров, Г., Пенкова, Б., Божинов, Р. Стенописите на Роженския манастир. С., 993, 36 и илю-
страцията с бележките на стр. 39.
3  Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα στον Άγιο Γεώργιο της Ομορφοκκλησιάς. Καστο-
ριάς. – In: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα. Θεσσαλονίκη, 200, 373-394.
4  Војводић, Д. Скит Успења Богородичиног у Белаjи. – В: Поповић, Д., Тодић, Б., Војводић, Д. 
Дечанска пустиња. Скитови и келије манастира Дечана. Београд, 20, 57-29, 79-87.
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в православието, т.е. на базата на този напредък вече е възможно да се из-
каже едно по-добре обосновано становище за отношението Запад–Изток 
в контекста на тази проблематика. Нататък ще се спра по-конкретно на 
генезиса на различните варианти на този тип в западната живопис във връз-
ка с техните паралели в православния материал, но още тук е необходимо 
да се отбележат някои основни особености и разлики при сравнението на 
ситуацията в католическа Европа преди и по време на Реформацията с тази 
във Византия и съответно на Балканите в т.нар. поствизантийски период. 

В западноевропейската живопис подобни изображения се поя-
вяват през XIII в. в илюстрираните ръкописи, като през XIV в. про-
никват във всички форми на изкуството и се разпростират в широк 
географски ареал5. В изкуството на византийската културна общност 
най-ранните запазени примери датират от самия край на XIII в. и 
до средата на XVI в. те остават изключителна рядкост. С други думи, 
западните варианти донякъде предшестват триликите и триглави 
образи в православното изкуство и докато разликата в хронологията 
не е толкова осезаема, то разликата в мащаба на разпространението 
е очевидна. На пръв поглед това обстоятелство води до естественото 
предположение, че подобна иконография възниква във Византия под 
западно влияние. Дали обаче това е така? Въпреки някои формални 
прилики в особеностите на тези изображения, богословският контекст 
и духовният климат по времето на появата на тази иконография на 
Запад и в източноправославния свят не са толкова сходни.

Преди да преминем към тези прилики и отлики, няма как да не 
бъдат споменати разнородните хипотези за произхода на този мотив в 
християнското изкуство под влиянието на някои езически представи за 
облика на различни божества6. Те несъмнено имат своето място в това 
тематично поле, тъй като очертават един глобален културен феномен: 
споделянето на общ прототип в различни по характер, произход и време 
религиозни системи и наблюденията върху него дават ценни сведения от 
антропологическа и културологическа гледна точка. В случая с предпо-
лагаемите връзки между християнските образи от периода XIII–XIX в. и 
триглавите образи на богинята Хеката, на Хермес, на Тракийския конник 
или на келтския бог Лугус например по-скоро става въпрос за възможност 

5  За началото на тази иконография и за погрешно окачествяваните като изображения на 
Света Троица по-ранни триглави и трилики образи вж. Boespflug, F. Le Diable et la Trinité 
tricéphales. À propos d’une pseudo-“vision de la Trinité“ advenue à un novice de saint Norbert 
de Xanten. – Revue des Sciences Religieuses 72, 2 (998), 56-75, 68. За западните варианти 
вж. също Hoogewerff, G. Vultus Trifrons Emblema Diabolico. Immagine Improba della Santissi-
ma Trinità. – In: Rendiconti della Pontificia Accademia Romana de Archeologia, ser. III, vol. XIX, 
942–943, 205-245; Iacobone, P. Mysterium trinitatis: Dogma e iconografia nell’Italia medievale. 
Roma, 997, 223-229; Deswarte-Rosa, S. La Trinité trifrons en France dans le sillage de Savonarole. – 
In: Circulation des idées et des pratiques politiques, France et Italie (XIIIe–XVIe siècle). Еds. A. 
Lemonde, I. Taddei. École Française de Rome, 203, 235-248.
6  Pettazzoni, R. The Pagan Origins of the Three-Headed Representation of the Christian Trini-
ty. – Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 9 (946), 35-55; Troescher, G. Dreikopfgott-
heit (und Dreigesicht). – In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. IV (955), 50-52.
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за заимстване на формални особености от оцелели и съществуващи и 
през Средновековието артефакти, обвързани с подобни езически вярва-
ния7. Добре известно е, че интересът към античното наследство никога 
не е изчезвал в елита на обществата както във Византия, така и на Запад, 
така че тази перспектива на изследване на триликите образи не бива да 
бъде пренебрегвана, но изисква много добра аргументация8, която по 
отношение на православния материал засега липсва.

Друг семантичен пласт, който предоставя поле за търсене на въз-
можни взаимодействия, са християнските учения, обявени за еретични от 
Църквата. Появата на триглавите изображения вече е свързвана в науката 
с богомилството, като се изтъква, че идеите на богомилите за триединство-
то са окачествявани от някои техни съвременници като савелиански, а в 
богомилското дуалистично схващане за устройството на света основно 
значение освен Бог Отец и Христос има и Сатаната като по-стария син 
на Бога, формирайки по този начин възгледа за една по-особена троица9. 
Проблемът в тази насока на проучване е невъзможността да бъде изградена 
детайлна картина на потенциалните взаимодействия поради липсата на 
достатъчно надеждни писмени извори за богомилското учение.

7  По въпроса за отношението на християните във Византия към произведенията на ан-
тичната скулптура вж. например Mango, C. Antique Statuary and the Byzantine Beholder. – 
Dumbarton Oaks Papers 7 (963), 55-75; Saradi-Mendelovici, H. Christian Attitudes Toward Pa-
gan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries. – Dumbarton 
Oaks Papers 44 (990), 47-6.
8  Един подходящ пример за това доколко сложен може да бъде контекстът, който спе-
циалистите привличат за обяснението на подобни изображения в епохата на Ренесанса, са 
триглавите образи – човешки и животински, от картината на Тициан „Алегория на благо-
разумието“ от 560–570 г., които изследователите подлагат на различни интерпретации и 
днес. Предложени са хипотези за сложни алюзии с античната концепция за Благоразумието 
с нейния трисъставен образ, съживена в Западното средновековие и обвързана с идеята 
за благоразумието като добродетел, състояща се от памет за миналото, умение да се раз-
пореждаш с настоящето и да предвиждаш бъдещето, което намира израз и в късносред-
новековното изкуство под формата на триглави скулптури – алегории на Благоразумието, 
както и с елино-египетския бог Серапис. Всички тези връзки изглеждат на пръв поглед 
неубедителни, но както показват изследванията, те се оказават действително актуални и за 
средата и времето, в които Тициан създава произведението си – венецианското общество 
през XVI в., вж. Panofsky, E., Saxl, F. A Late-Antique Religious Symbol in Works by Holbein and 
Titian. – The Burlington Magazine for Connoisseurs XLIX (926), 77-8; Panovsky, E. Titian’s 
Allegory of Prudence: A Postscript. – In: Panovsky, E. Meaning in the Visual Arts. Chicago, 982, 
46-68; Cohen, S. Titian’s London Allegory and the three beasts of his selva oscura. – Renaissance 
Studies XIV,  (2000), 46-69; Campbell, E. Old Age and the Politics of Judgment in Titian’s Alle-
gory of Prudence. – Word and Image: A Journal of Verbal/Visual Poetry XIX, 4 (2003), 26-270.
9  След Радослав Груич тази хипотеза се доработва значително от Конрад Онаш, който по-
ставя много по-обосновано въпроса за сложните взаимодействия между еретичните разби-
рания на богомилите, разпространяващи се и извън българската държава след X в., реакци-
ите срещу тях на Църквата във Византия през XI–XII в. и възникването на антропоморфни 
изображения на Света Троица в същия период, вж. Onasch, K. Ketzergeschichtliche Zusam-
menhänge bei der Entstehung des anthropomorphen Dreieinigkeitsbildes der byzantinisch-slavi-
schen Orthodoxie. – Byzantinoslavica XXX/2 (970), 229-243 (за триглавите варианти в този 
контекст вж. стр. 233). Както повечето изследователи на богомилството, и Конрад Онаш 
цитира византийския монах Евтимий Зигавин и неговото „Догматическо всеоръжие“, кое-
то е създадено поради специалната поръка на император Алексий I Комнин (08–8) и от 
което получаваме основните сведения за възгледите и ритуалните практики на богомилите.
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Западните учени също посочват аналогии между триликите и триг-
лави изображения и определени виждания за облика на Сатаната, но в 
по-различен контекст20. Френският историк и богослов Франсоа Бесфлуг, 
вероятно най-добрият познавач на проблематиката на троичните изобра-
жения на Запад, убедително показва, че в западното изкуство преди XIII в. 
многоглавите, триглави или трилики образи все още не са често срещани и в 
преобладаващия си брой служат, за да представят Сатаната, като са породени 
от една много наситена в тази насока литературна традиция2. Изключени-
ята от това общо положение са наистина малко и са свързани например с 
идеите за триадата философски дисциплини етика, логика и физика, част 
от свободните изкуства22. Според Бесфлуг за Западна Европа дванадесето-
то столетие е времето на три синхронни феномена: появата на видения за 
Света Троица, развитие на култа към Света Троица и съответно развитие 
на троичната иконография, като специално възникването на триглавите и 
триликите образи се осъществява по-късно – донякъде като преплитане, 
донякъде като опозиция на образите на Дявола23. Като най-ранен пример 
със сигурно троично съдържание Бесфлуг посочва триглавата фигура, пов-
таряща се в двете композиции, илюстриращи епизода с гостоприемството на 
Авраам в псалтира със сигнатура MS 23 K.26 (fol. 9 и 9b) от колекцията на 
библиотеката на Сейнт Джон Колидж, Кеймбридж, Англия, които датират от 
около 270–280 г.24 От следващото столетие натам примерите се умножават 
значително и се свързват все повече с италианското изкуство от периода25. 

20  Hoogewerff, G. Vultus Trifrons..., 205-245; Baltrusaitis, J. Le Moyen Âge fantastique. Antiquités 
et exotismes dans l’art gothique. Paris, 98, 34-38. 
2  Boespflug, F. Le Diable..., 56-75. Тази традиция включва и средновековния италиански 
поет Данте Алигиери, който описва като триглав демон Луцифер в „Ад“, първата част на 
своята „Божествена комедия“. 
22  Boespflug, F. Le Diable..., 68.
23  Ключов момент в хипотезата на Франсоа Бесфлуг е един епизод от житието на католи-
ческия светец Норберт Ксантенски (080–34), в който се разказва за видението, което 
имал млад монах, комуто по време на нощно бдение се явила триглава фигура, претенди-
раща, че е Света Троица. След първоначалния уплах и респект монахът усетил зловоние 
и осъзнал, че пред него се намирал дяволът, когото успял да прогони с резки думи. Спо-
ред Бесфлуг това е първият фиксиран в западната литература момент, в който дяволът се 
преплита със Света Троица, който предразполага към размисли и за възможни по-сложни 
взаимодействия между иконографията на троичността на Бога и тази на злото.
24  Boespflug, F. Le Diable..., 7-72, вж. дигитализирания ръкопис на следния интернет адрес: 
http://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collections/manuscripts/medieval_manuscripts/med-
man/K_26.htm (последно посетен на 3.2.207).
25  Между тях ще спомена страницата от ръкопис с химнични текстове Pierpont Morgan 
Library MS M. 742, писан и украсен с миниатюри във Флоренция ок. 340 г., на която око-
ло централното поле с фигурата на Христос в слава в четирите ъгъла на листа са разпо-
ложени различни варианти на троични изображения в медальони, като в долния десен 
ъгъл е поместен и триглав образ на Бога, вж. Iacobone, P. Mysterium Trinitatis..., 223, 228-229. 
Същият тип се повтаря в друг ръкопис, произхождащ от територията на Италия (Терамо 
или Болоня) от последната четвърт на XIV в. – Pierpont Morgan Library MS G. 6, fol. 58r. 
А ако съдим по примера от Pierpont Morgan Library Manuscript. M. 769, fol. 042r от ок. 360 
г., произхождащ от Регенсбург, то и на територията на Германия се появяват сходни ин-
терпретации в сцените Гостоприемството на Авраам. Споменатите изображения могат да 
бъдат видени на страницата на проекта за дигитализиране на средновековни ръкописи на 

Триглав крилат образ от сцената Сънят на 
Навуходоносор в църквата „Св. Богородица 
Перивлепта“ в Охрид, Северна Македония, 
1294/95 г. (по Грозданов, Ц. О живопису на 
северном зиду...)

Крилат триглав образ в композицията 
Премъдростта си съгради дом, стенопис в 
католикона на манастира Хилендар на Атон, 
Гърция (по Millet, G. Monuments de l’Athos:  
Les peintures. Paris, 1927)

http://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collections/manuscripts/medieval_manuscripts/medman/K_26.htm
http://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collections/manuscripts/medieval_manuscripts/medman/K_26.htm
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Флоренция е и едно от местата с по-голя-
мо разпространение на тази иконография 
и там се появяват и първите атаки срещу 
подобна визуализация на троичността 
на Господ. В своята “Summa Theologica” 
архиепископът на Флоренция Антонин 
(389–459) обвинява художниците, че 
рисуват неща против вярата, когато 
правят образа на Света Троица като един 
човек с три глави, който по природата си 
е чудовищен26. Това е само началото на 
една мощна вълна на противопоставяне 
срещу „чудовищните трицефали“ от 
страна на представителите на Католи-
ческата църква, която допълнително се 
подхранва през следващите столетия 
от подигравките на протестантите, на-
ричащи подобни образи „католически 
цербери“. Тези негативни конотации са 
причина Католическата църква в лицето 
на най-висшите си клирици да прави 

нееднократни опити да забрани създаването и разпространението на такъв 
тип образи в изкуството: през 628 г. това прави папа Урбан VIII, а папа 
Бенедикт XIV подновява забраната през 745 г.27

Всичко това очертава най-общо картината на Запад, която коренно 
се отличава от онова, което виждаме в православния Изток. Връщайки се 
към проблема за генезиса на тези изображения в православното изкуство, 
трябва да отбележим, че най-ранните запазени такива образи датират от 
края на XIII и от XIV в.: това са примерите от църквата „Св. Богородица 
Перивлепта“ в Охрид 294/9528, от католикона на манастира Хилендар на 
Атон от 38–32 г. (стенописите са подновени в началото на XIX в.)29, от 
католикона на манастира Зарзма в Грузия от средата на XIV в.30 и от църква-

библиотека Пирпонт Морган в Ню Йорк: http://corsair.themorgan.org. За останалите при-
мери от ръкописи и стенописи, произхождащи от територията на Италия – Флоренция, 
Неапол, Сиена и др., вж. Iacobone, P. Mysterium Trinitatis..., 220-229.
26  Hallebeek, J. Papal Prohibitions Midway Between Rigor and Laxity. On the Issue of Depicting 
the Holy Trinity. – In: Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious Identity. Еds. W. Van 
Asselt, P. Van Geest, D. Müller, T. Salemink. Brill, Leiden, 2007, 353-386.
27  Hallebeek, J. Papal Prohibitions..., 353-386.
28  Petković, V. La peinture serbe du Moyen Âge, II. Beograd, 934, pl. CXXII; Grujić, R. Ikono-
grafski motiv...; Војводић, Д. Скит Успења..., 80; Грозданов, Ц. О живопису на северном зиду 
нартекса. Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду. – Zograf 36 (202), 09-4.
29  Образът е репродуциран още в албума със стенописи от атонските църкви на Габриел 
Мийе, вж. Millet, G. Monuments de l’Athos: Les peintures. Paris, 927, Pl. 79.2; за изображението 
по-конкретно вж. Марковић, М. Првобитни живопис главне манастирске цркве. – В: Ма-
настир Хиландар. Ур. Г. Суботић. Београд, 998, 22-242, 239; Војводић, Д. Скит Успења..., 83.
30  Евсеева, Л. Две символические..., 34-36.

Крилатият триглав образ  
от католикона на манастира Хилендар на 
Атон, схема (по Brzozowska, Wisdom Has 
Built Her House..., 58, ил. 1)

Триглав юношески образ от църквата 
„Успение Богородично“ в Матейче, 
Северна Македония, 1356–1360 г., схема 
на композицията (по Евсеева, Л. Две 
символические...)

Триглав образ на Божията Премъдрост 
в дясната страна на композицията 
Премъдростта си съгради храм, Притчи 
Соломонови 9:1, стенописи от католикона  
на манастира Зарзма, Грузия, ср. на XIV в.  
(по Евсеева, Л. Две символические...)

http://corsair.themorgan.org/
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та „Успение Богородично“ в Матейче, Северна Македония3. Някои от тези 
триглави фигури са крилати, други изобразяват Божията премъдрост или 
имат формалните белези на синкретичен образ видение на Бога. Освен по 
самия факт на „триглавостта“ те нямат с какво друго да бъдат приравнени 
към съвременните им западни варианти и тук всяка хипотеза за директно 
западно влияние трябва да бъде много внимателно обоснована, ако изоб-
що бъде предлагана32. Подходът на зографите при предаването на идеята 
за едновременната троичност и единство чрез представянето на главите 
една зад друга, както подчертава и Драган Войводич33, не съвпада с този 
на западните художници, а още Радослав Груич справедливо отбелязва, че 
докато в западното изкуство виждаме трилики и триглави образи с чертите 
на Христос, то в православното те са в облика на ангели34. 

Но онова, което преди всичко трябва да бъде подчертано в случая, е, че 
контекстът е видимо различен от западния и отправната точка за развитието 
на подобна иконография тук е друга. Повечето автори се обединяват около 
тезата на Груич, че триликите образи произхождат от сцената Гостоприем-
ство Авраамово и логичността на подобно предположение не може да се 
отрече35. Едновременно с това обаче има множество съображения, които не 
оправдават такава хипотеза и според мен въпросът за генезиса на тези образи 
във византийското изкуство наистина е по-сложен и все още неразрешен. 
Затова тук ще се опитам да изтъкна доводи в посока на един друг възможен 
прочит на материала.

Най-ранното запазено изображение – това от северната стена на 
притвора в църквата „Богородица Перивлепта“ в Охрид от 294/95 г., е и 
добро начало за подобен подход. Триглавата крилата фигура е включена 
в композицията Сънят на Навуходоносор, като е изобразена да докосва 
главата на спящия цар, а повечето изследователи я тълкуват като предста-
вяща Светата Троица36. Още Лилия Евсеева изтъква, че именно зографите, 
изписали стенописите в охридския храм, са и създателите на тази троична 
иконография във византийското изкуство37. Живописта в църквата е дело 
на гръцките майстори Михаил и Евтихий, произхождащи от Солун, от рода 
Астрапа, и ръководили едно елитно за времето си ателие. Специалистите, 
занимаващи се с изкуството от периода, смятат, че те са притежавали висок 
творчески капацитет, имали са богата богословска култура и са реализирали 
потенциала си в нови иконографски решения38. Висшата класа на визан-

3  Grujić, R. Ikonografski motiv..., 02; Евсеева, Л. Две символические..., 40, 42; Димитрова, Е. 
Манастир Матеjче. Скопjе, 2002, 96-97; Војводић, Д. Скит Успења..., 83.
32  Към такава хипотеза клони Лилия Евсеева, макар и в по-софистициран вариант, вж. 
Евсеева, Л. Две символические..., 4.
33  Војводић, Д. Скит Успења..., 86-87.
34  Grujić, R. Ikonografski motiv..., 03.
35  Војводић, Д. Скит Успења..., 84-85, с доразвитие на хипотезата на Груич.
36  Грозданов, Цв. О живопису..., 09-, с преглед на по-ранната литература.
37  Евсеева, Л. Две символические..., 43.
38  Todić, B. Protaton et la peinture serbe des premières décennies du XIV siècle. – In: L’art de 

Триглавият образ на Бог от Ptolemy Marc. gr.  
Z. 516 (904), ок. 1320–1340, Библиотека Марчиана 
във Венеция (по Lovino, F. Un miniatore  
nella bottega...)
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тийското общество по това време – и в столицата, и в процъфтяващия и 
космополитен Солун – е изживявала нов подем на интереса към познанието, 
наследено от Античността, отразен в литературата и изкуството от края 
на XIII и първата половина на XIV в. Именно поради тези особености на 
духовния климат на епохата и поради елитарния характер на създавано-
то от Михаил и Евтихий изкуство напълно подкрепям наблюдението на 
Драган Войводич, че видът на триглавата крилата фигура от охридската 
църква е вдъхновен от гинекоморфните персонификации на античното 
изкуство39. Една наскоро обнародвана студия може би дава още косвени 
сведения за методите на работа на тези именити зографи. Става въпрос за 
публикацията, посветена на илюстрирания ръкопис Ptolemy Marc. gr. Z. 56 
(904), създаден около 320–340 г., по-късно принадлежал на известния ви-
зантийски богослов, хуманист и папски кардинал Висарион, а днес пазен 
в Библиотека Марчиана във Венеция40. Този енциклопедичен сборник с 
космологични и философски трактати и теории е изпълнен с географски 
карти, музикални диаграми, чертежи на мотора на вселената и устройството 
на съзнанието и по своеобразен начин съчетава науката на класическата 
древност и християнското богословие. На една от страниците на ръко-
писа е поместена персонификация на Премъдростта с одежди, повлияни 
от Античността, но без крила и нимб, а на друга страница е изобразен по 
синкретичен начин „Християнският свят“, увенчан от образа на троичния 
Бог, представен като фигура в бели одежди, която се разтроява от пояса 
нагоре, при което средната глава носи чертите на Ветхий денми, а двете 
странични са с голобради лица, подобни на ангели4. Освен наличието 
на тези изображения онова, което прави ръкописа важен за нас от друга 
гледна точка, е убедителната атрибуция на част от миниатюрите в него на 
Михаил Астрапа или на друг зограф от същото ателие, която се основава на 
приписка от времето на създаване на ръкописа и на сравнение на образите 
в него с произведенията на това ателие42.

Факт е, че триглавият образ от Ptolemy Marc. gr. Z. 56 (904) няма 
директни аналогии в западната живопис, а ако изобщо има западен 
прототип, то той е силно трансформиран и показателно за това е из-
ползването на типично византийската формула на представянето на 

thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle. Belgrade, 987, 
2-3; id. ‘Signatures’ des Peintres Michel Astrapas et Eutychios. Fonction et Signification. – In: 
Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα. Thessaloniki, 200, 643-662; Marković, M. The Painter 
Eutychios – Father of Michael Astrapas and Protomaster of the Frescoes in the Church of the 
Virgin Peribleptos in Ohrid. – Зборник Матице спрске за ликовну уметност 38 (200), 9-34; 
за едно от иконографските решения, типични за продукцията на ателието, вж. Колушева, 
М. Поглед към творческата лаборатория на художниците Михаил и Евтихий (за цикъла 
на Успение Богородично). – Проблеми на изкуството 2 (205), 2-25.
39  Војводић, Д. Скит Успења..., 80-82.
40  Lovino, F. Un miniatore nella bottega degli Astrapas? Alcune osservazioni attorno alle imma-
gini del Tolomeo Marciano gr. Z. 56 (904). – Hortus Artium Medievalium 22 (206), 384-398.
4  Ibid., 39, fig. 0.
42  Ibid., 394-397. На fol. r е поместен следният надпис: “τοῦ αὐτοῦ μαΐστορος τοῦ Ἀστραπὰ 
ἡ Πτολεμαίου βύβλος”.

Детайл от миниатюрата в Ptolemy Marc. gr. Z. 516 
(904), надписът от двете страни на триглавия 
образ: “ Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου Θεότητος”, 
се отнася до седящия в слава на престола на 
Божествеността и е част от ирмос от Канона на 
св. Богородица на Йосиф Химнописец, който се 
чете в съботата на Богородичния Акатист през 
Великия пост; разчитането и идентификацията 
на текстовете на тази страница от ръкописа са 
дело на Цветан Василев, комуто изказвам своята 
дълбока благодарност (по Lovino, F. Un miniatore 
nella bottega...)
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Бог – Ветхий денми. В този смисъл тук по-скоро става въпрос за една 
инвенция на изпълнилия миниатюрата зограф, при това на фона на 
евентуалния досег до елитен тип литература. Образът от ръкописа от 
Марчиана заедно с два други предхождащи го по време, но също уни-
кални троични варианта – Отечество от църквата „Панагия Кубелиди-
ки“43 в Костур и триглавия Ветхий денми със странично разположени 
глави на Емануил и на гълъба на Светия Дух от църквата „Св. Георги“ 
в Оморфоклисия44 до Костур – показва наличието на търсения на нови 
решения за онагледяването на триединността на Бог в края на XIII и 
началото на XIV в., при които за нуждите на една православна среда се 
съчетават и интерпретират елементи и мотиви от различен произход45. 

Не може да се твърди със сигурност, че ателието на Михаил и Евтихий 
изобретява триглавите образи за Византия, но именно в подобна атмосфера 
на нови търсения, в която споменатите зографи са работили, и в паметници, 
повлияни от тяхната продукция, се появяват и триглавите крилати образи 
в композициите, илюстриращи 9 глава от Притчи Соломонови – Премъд-
ростта си съгради дом, които познаваме от стенописите на католикона на 
манастира Хилендар (38–32) и от манастира Преображение в Зарзма, 
Грузия, от средата на XIV в. След статията на Евсеева за грузинския при-
мер няма какво да се добави за богословското обосноваване на троичната 
символика на Премъдростта Божия в тези сцени46. Трябва да имаме пред-
вид обаче, че това изобразително решение е изоставено още след средата 
на XIV в. и в по-късната православна живопис се налагат други модели47.  

43  Stephanou, P. Καστορία. Une édition monumentale et une fresque restée inédite. – Orientalia 
christiana periodica XIX (953), 429-430; Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα στον Άγιο 
Γεώργιο της Ομορφοκκλησιάς. Καστοριάς. – In: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα. Θεσσα-
λονίκη, 200, 373-394; Кисас, С. Оморфоклисија: зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије. 
Београд, 2008, 62, ил. на стр. 46; Kalopissi-Verti, S. Aspects of Byzantine Art after the Recapture 
of Constantinople (26 – c. 300): Reflections of Imperial Policy, Reactions, Confrontation with 
the Latins. – In: Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle – Les programmes picturaux. 
Actes du colloque international organisé à l’École française d’Athènes les 2 – 4 avril 2009. Еds. J-P. 
Caillet, F. Joubert. Paris, 202, 4-64; Bogevska, S. The Holy Trinity in the Diocese of the Arch-
bishopric of Ohrid in the Second Half of the 3th Century. – Patrimonium. MK 0 (202), 43-78.
44  Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη..., 373-394.
45  Историческият контекст, в който са създадени двете изображения от Костур, е очертан 
в Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη..., но е разгледан по-подробно в двете по-късни публикации, 
обнародвани независимо една от друга в една и съща година, вж. Kalopissi-Verti, S. Aspects of 
Byzantine..., 4-64; Bogevska, S. The Holy Trinity..., 43-78. И София Калописи-Верти, и Сашка 
Богевска отчитат западно влияние в композицията от Оморфоклисия, която според тях 
представлява опит да се придаде православно съдържание на сцена, вдъхновена от Запада, 
и отразява религиозната загриженост и чувствителност на поръчителите към проблемите 
на времето в период на интензивни спорове с латините и в регион, който е в засилени 
контакти със западния свят. Привежданите като паралели западни изображения обаче са 
по-късни от това в Оморфоклисия и датират от края на XIV в. Могат да бъдат посочени и 
изображенията от групата кодекси от периода 350–365 г. от един скрипториум в Неапол, в 
три от които образът представя Света Троица в Сътворението, вж. Iacobone, P. Mysterium..., 
222, но и те са по-късни от предполагаемата датировка на живописта в гръцката църква.
46  Евсеева, Л. Две символические..., 36-39.
47  Литературата по въпроса е богата, вж. Brzozowska, Z. Wisdom Has Built Her House (Proverbs 
9, -6). The History of the Notion in Southern and Eastern Slavic Art in the 4th–6th Centuries. – 

Триглав образ на Бог като Ветхий денми със 
странично разположени глави на Емануил и на 
Светия Дух като гълъб, стенопис от църквата 

„Св. Георги“ в Оморфоклисия, до Костур, 
последна четвърт на XIII в. (по Παiσίδου,  
Μ. Η ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα...)
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В този смисъл разтрояването на образа на Премъдростта, просъществува-
ло така краткотрайно, би следвало да се разглежда като отглас на същата 
атмосфера на търсения в посока на най-подходящ вариант, пресъздаващ 
едновременно неразделността и ипостасната природа на Света Троица. 

В същото направление може да се интерпретира и сцената с триглавия 
юноша в църквата „Успение Богородично“ в Матейче от XIV в., която има 
по-различен, визионерски характер, ако съдим по обкръжаващите цен-
тралната фигура небесни сили. Поради тези особености Евсеева свързва 
изображението с парабиблейската литература и разказите за явявания на 
Младенеца Христос сред ангели пред монаси по време на литургия, без да 
обсъжда тази хипотеза по-подробно48. Това поле на възможни допирни 
точки между подобен тип видения и триглавите изображения би следвало 
да се проучи по-добре, тъй като има косвени индикации за такива връзки. 

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of 
the Mediterranean Area and South-East Europe 5 (205), 33-58, и цитираните в изследването 
по-ранни публикации.
48  Евсеева, Л. Две символические..., 42-43.

Детайл от изображението в църквата 
„Св. Георги“ в Оморфоклисия, до 
Костур, последна четвърт на XIII в.  
(по Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη  
Αγία Τριάδα...)
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Тук ще спомена един значително по-късен пример – иконата на триглав 
ангел, озаглавена „Видението на св. Петър Александрийски“, публикувана 
от Никодим Кондаков с датировка XVI в.49 Някои изследователи спомена-
ват за видение на св. Петър Александрийски за Света Троица във вида на 
трилик ангел, разпространено в западната литература през XII–XIII в. и 
според тях по-познато на Изток50; до този момент обаче не съм срещала 
подобен текст в православната книжнина. 

Със сигурност не е случаен фактът, че следващите по хронология 
триглави изображения са именно на ангелски фигури. Сред тях е погръд-
ното изображение на ангел с три глави със самостоятелни нимбове и три 
врата, с един чифт крила, заобиколено от символите на евангелистите 

от църквата „Св. Спас“ в Щип5, което по разположението на главите е 
по-близо до изображението на Света Троица от църквата „Св. Георги“ в с. 
Оморфоклисия от последната четвърт на XIII в.52 Наистина обръщането 

49  Кондаков, Н. Русская икона. II. Москва, 2004 (репринт на едноименния албум от 929 г., 
обнародван в Прага като издание на Seminarium Kondakovianum), № 97. Над ангела, в горното 
поле на иконата, е разположен надпис „Виде Святитель Петр нощию в темнице видение в 
триех лицех в Отчее, и Сыновнее и Святем Дусе, Троицу нераздельно трех преславно славим 
и поклоняемся“, а на страничните полета: „Се внезапу облиста темницу свет велий и узри 
Господа моего Иисуса Христа в образе юноши двенадесятилетия имущаго, лице сияюще паче 
солнце, яко не мощи мне воззрети на неизреченную лица его славу, бе же оболчен в хитон бел: 
но раздран сверху даже до низа, его же обема руками на персях стисная и покрываша наготу 
свою и вопрошаше убо его: кто Ти Спасе ризу раздра; Господь же отвеща: Арий безумный 
раздра ми ю; того не приемлите в общение“. Вж. също Архимандрит Макарий (Веретенни-
ков), Священномученик Петр, архиепископ Александрийский. – Альфа и Омега 8 (998).
50  Iacobone, P. Misterium..., 220; Boespflug, F. Le Diable..., 58.
5  Габелић, С. Сликарство XIV века у Св. Спасу (цркви Вазнесења) у Штипу. – Patrimonium. 
MK 3-6 (2008/9), 97-6, 02-03, ill. 7.
52  Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη...

Икона с триглав ангел от колекцията  
на Руски музей, Санкт Петербург, Русия  
(по Кондаков, Н. Русская икона. II, ил. 97)

Дясно 
Ангел с три глави, стенопис от църквата  
„Св. Спас“ в Щип, Северна Македония, XIV в. 
(по Габелић С., Сликарство XIV века у  
Св. Спасу, ил. 7)

Триглав ангел в стенописите на параклиса 
„Св. Фануриос“ на манастира Валсамонеро, 
Крит, 1431 г. (по Spatharakis, I. Byzantine Wall 
Paintings...)
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на двата лика встрани е характерен похват за западната живопис, което 
вече е отбелязвано в изследванията, но това не означава автоматично, че 
тук става въпрос за западно влияние53. Освен че е обозначен като Света 
Троица образът от църквата „Св. Спас“ в Щип е представен със свитък в 
лявата ръка, в който е поместен текст, свързан с догмата за Триединния 
Бог и отпращащ към характеристиките на ипостасите54.

През XV в. и по-късно са се изобразявали и цели фигури на триглави 
ангели, съдейки по запазените три примера със сходна иконография, въз-
никнали независимо един от друг: в параклиса „Св. Фануриос“ на манастира 
Валсамонеро на Крит, чиито стенописи са от 43 г.55; в дечанския скит „Ус-
пение Богородично“ в Белая, като част от фрагментарно запазения стено-
писен слой от втората четвърт на XV в.56, както и в притвора на Роженския 
манастир в България от XVI в.57 Около тези сцени няма запазени надписи, 

53  Поради очевидната „тромавост“ на рисунъка по-вероятно е зографът да се е опитвал 
да намери сам най-подходящото решение при композирането на образите, ползването 
на готов модел би се отличавало с по-голяма увереност, която е характерна за остана-
лите образи, създадени от този майстор. Изглежда, по същия начин са обърнати двата 
странични лика при триглавия образ от църквата „Св. Никола“ в Рамача, който датира 
от края на XIV или XV в., разположен е високо горе на южната стена на наоса, но е фраг-
ментарно запазен, вж. Војводић, Д. Скит Успења..., 84; изображението се споменава и от 
Йоанис Спатаракис, вж. Spatharakis, I. Byzantine Wall Paintings..., 205, n. 89, като и двамата 
автори приемат датирането на паметника към края на XIV в.; схема на стенописа вж. при 
Андрејић, Ж. Доња Каменица, Каран, Велуће, Рамаћа: цртежи фресака и архитектуре. Рача, 
202, 35-36, авторът смята, че стенописите са създадени през XV в.
54  Војводић, Д. Скит Успења..., 84. Смилка Габелич дава малко по-различно четене на над-
писа, вж. Габелић, С. Сликарство..., 02, като общият смисъл е същият.
55  Spatharakis, I. Byzantine Wall Paintings..., 205, fig. 352; Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη..., 385, 
ill. 5; Војводић, Д. Скит Успења..., 82.
56  Војводић, Д. Скит Успења..., 79-87.
57  Геров, Г., Пенкова, Б., Божинов, Р. Стенописите..., 36, 39.

Ляво
Триглав ангел в стенописите на параклиса 
„Св. Фануриос“ на манастира Валсамонеро, 
схема (по Παiσίδου, Μ. Η ανθρωπόμορφη...)

Триглав ангел в стенописите на скита 
„Успение Богородично“ (или скална църква 
в Белая) в т.нар. Дечанска пустиня, на около 
5 км от Дечанския манастир, Косово, XV в., 
схема (по Војводић, Д. Скит Успења...)
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Триглав ангел в стенописите на 
притвора на Роженския манастир,  
XVI в. (фото М. К.)

които биха изяснили произхода и текстовата основа на подобно иконо- 
графско решение. Възможно е тези изображения, дело на различни зографи, 
да произхождат от един и същ Къснопалеологов прототип, представляващ 
трилик ангел в цял ръст, който се появява във връзка с неидентифициран 
до момента текст от визионерски характер. Критската композиция, пред-
ставяща ангели, прекланящи се и славещи триликия ангел в центъра, като 
че ли най-ясно показва препратки към определено видение за Триединния 
Бог на небесата. Сред познатите ми текстове, разпространени в православна 
среда, най-много пресечни точки с подобна сцена има апокрифното Видение 
на пророк Исая (известно още като Възнесение Исаево или Ascensio Isaiae 
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според латинския превод)58. Макар че в повествованието за пребиваването 
си из седемте небеса Исая не споменава точно трилик образ на Бога, той 
описва Христос и Свети Дух като приели формата на ангели, едновремен-
но бидейки славени от небесните сили и славещи Великата Слава, както 
пророкът нарича Отца59. Сцената в параклиса на манастира Валсамонеро 
включва и изображенията на символите на евангелистите около сиянието 
на триликия ангел, а това отпраща и към видението на пророк Йезекиил 
за Славата Божия (Йез. :-28). Мотивът за Сина Божи като ангел, който 
пребивава на небесата с ангела на Светия Дух и с Бог Отец обаче е харак-
терен именно за Възнесение Исаево. Освен видението за Бог, Син и Свети 
Дух като ангели и образа на Бог Отец в слава Възнесение Исаево съдържа 
много важен от смислова гледна точка сюжет: Бог Отец изпраща своя Син 
да слезе от всички небеса на земята, без да бъде познат, като за целта се 
променя съответно в ангелски и човешки облик, за да извърши мисията 
си на земята и да се възкачи обратно в пълната си слава на седмото небе60. 

58  За възникването, развитието, преводите и преписите на Възнесение Исаево вж. Vaillant, A. 
Un apocryphe pseudo-bogomile: La vision d’Isaïe. – Revue des études slaves 42/-4 (963), 09-22; 
Джамбелука Коссова, А. Наблюдения върху старобългарската традиция на Видение Исайево. 
Съответствия и различия с текстовата традиция на Възнесение Исайево. – Palaeobulgarica/
Старобългаристика 7/2 (983), 66-79; id. Един пренебрегнат ръкопис на Видение Исайево. – 
Palaeobulgarica/Старобългаристика 2/4 (988), 3-25; Милтенова, А. Неофициалната книж-
нина през XIII век в контекста на идейните и литературните тенденции на епохата. – В: 
Търновска книжовна школа. Кн. 4. Културно развитие на българската държава краят на 
XII–XIV в. С., 985, 02-4; Милтенова, А. Видение Исаево. – В: Старобългарска литература. 
Енциклопедичен речник. Велико Търново, 2003, 9-92, за взаимодействието с останалите 
апокрифни текстове, обвързвани с пророк Исая вж. и Biliarsky, I. The Tale of the Prophet 
Isaiah: The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text. Leiden, 203. Вж. също критичното 
издание на Възнесение Исаево, което остана недостъпно за мен: Bettiolo, P., Giambelluca Ko-
ssova, A., Leonardi, G., Norelli, E. and Perrone, L. Ascensio Isaiae. Textus (Corpus Christianorum 
Series Apocryphorum 7). Turnhout, 995.
59  Текста на Видението, публикуван въз основа на български препис от XII в., запазен в 
т.нар. Успенски сборник, вж. у Петканова, Д. Стара българска литература. Апокрифи. С., 
982, „Видение, което видя свети Исая пророк, син Амосов“. За преплитането на юдейска-
та ангелология, християнската пневматология и идеята за Христос ангел във Възнесение 
Исаево вж. Gieschen, Ch. Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence. Leiden, 
998, 229-244, за възможни ранни троични импликации на видените от Исая образи по 
време на пребиваването му в небесата вж. Hannah, D. Isaiah’s Vision in the Ascension of Isaiah 
and the Early Church. – The Journal of Theological Studies 50. (999), 80-0.
60  Ще цитирам текста с известни съкращения по Петканова, Д. Стара българска...: „... и не 
ще те познаят нито ангелите, нито князете на този свят, и ще съдиш княза и неговите ан-
гели, и света, владян от тях, защото се отвърнаха от мене и казаха: „Ние сме и освен нас не 
съществува никой друг. И когато се възнесеш от земята, при това не ще се преобразиш до не-
бесата, но ще възлезеш във велика слава и ще седнеш отдясно ми; и тогава ще ти се поклонят 
князете и силите, и ангелите, и всяко начало небесно и земно, и от преизподнята.“ И чух, че 
велика слава заповядваше това на моя господ. Тогава слезе господ от седмото небе и низлезе 
на шестото небе. И ангелът, който ме наставяше, ми каза: „Разбери, Исае, и виж бъдещото 
му преображение и слизане“... И като слезе на петото небе и се преобрази по образа на анге-
лите там, не го възпяха, нито се поклониха, защото неговият образ беше като техния. Слезе 
и на четвъртото небе и им се яви по техния образ, и не го възпяха, защото беше по техния 
образ... Слезе и към ангелите на този въздух и беше като един от тях и не им даде знамение, 
нито го запитаха. И след това ангелът ми каза: „Разбери, Исае, сине Амосов, защото за това 
съм изпроводен от господа, всичко да ти покажа, което нито някой преди тебе е видял, нито 
след тебе може да види, както ти видя и чу“. И това видях също, как синът човечески, дори 
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В края на пребиваването си на небесата пророк Исая получава видение за 
бъдещото осъществяване на тази заръка. Концептът за слизането на Господ 
на земята в човешки облик и обратното му възкачване на полагаемото му 
се място на небесата има сериозна роля за подчертаването и доказването 
на идеята за божествената природа на Сина Божи, за Божието домострои-
телство и предвечния съвет. Във връзка с това може да се каже, че образът 
на триглавия ангел отпраща към същото смислово поле, ако съдим по 
контекста, в който той се представя, зададен от заобикалящите го сцени в 
стенописните програми на трите споменати по-горе църкви6. Тук не става 
въпрос за директна илюстрация на текста на Възнесение Исаево, а по-скоро 
за образна интерпретация на базата на познаване на мотивите и смисъла 
на този парабиблейски разказ.

Самата идея за ангелския облик на Христос, или „Ангеломорфната 
Христология“, ако използваме термина на отец Жан Даниелу, както вече 
беше отбелязано в първа глава на настоящата книга, е разпространена още в 
ранното християнство62. Тук ще си позволя да повторя, че това е своеобразна 
християнска интерпретация на юдейската ангелология, в която на различни 
мотиви от Стария Завет се придава Христологичен смисъл, както става с 
Ангел на Великия съвет, споменат в Книга на пророк Исая 9:5. „Ангел“ или 
„Ангел на Великия съвет“ е едно от имената, дадени на Христос още в пе-
риода до ІV в., но като че ли популярността на това определение постепенно 
намалява, главно поради активното му използване от последователите на 
различни еретични движения от арианството до богомилството. В гности-
ческите кръгове, за които Книга на пророк Исая и свързаните с нея пара-
библейски текстове имат важно значение, се разпространява разбирането, 
че Синът Божи е ангел по своята природа, на основата на което понякога 
се появява и сливането на образите на архангел Михаил и Христос63. За да 

като поживя всред човеците в света, пак не го познаха. И видях, че възлизаше на твърдта 
и вече не се преобразяваше според техния облик. Видяха го всички ангели, ужасиха се и се 
поклониха, като казваха: „Как се укри всред нас господ и не познахме царя на славата?“ И 
от първото небе възхождаше по-славен, и не се преобразяваше, но всички ангели, и десни, 
и леви, и седящи на средния престол, му се поклониха и го възпяха, като казваха: „Как пре-
мина покрай нас господ и не узнахме и не се поклонихме нему?“ И така възлезе на второто 
и на третото, и на четвъртото, и на петото, и на шестото небе, обаче на всички небеса него-
вата слава се увеличаваше. И когато възлезе на седмото небе, възпяха го всички праведни-
ци, и всички ангели, и всички сили. И тогава го видях, че седна отдясно на великата слава, 
която не можах да видя. И видях духовния ангел, че седеше отляво. И ми каза: „Достатъчно 
ти, Исае, узна от това, което не узна никой от плътските синове, нито око видя, нито ухо чу, 
нито влезе в човешко сърце – това, което бог приготви на ония, които го обичат“. 
6  Spatharakis, I. Byzantine Wall Paintings..., 205; Војводић, Д. Скит Успења..., 79-87; Геров, Г., 
Пенкова, Б., Божинов, Р. Стенописите..., 35-38.
62  Danielou, J. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée. Vol. . Théologie du Judéo-chris-
tianisme. Paris 958, руски превод вж. на www.krotov.info.
63  Trigg, J. The Angel of Great Counsel: Christ and the Angelic Hierarchy in Origen’s Theology. – 
Journal of Theological Studies 42 (99), 35-5; Hannan, D. Michael and Christ: Michael Traditions 
and Angel Christology in Early Christianity. Cambridge, 995, 20. Този възглед се среща по-късно 
и при богомилите, ако съдим по обвиненията на Евтимий Зигабен (ХІІ в.) в неговото „Догма-
тично всеоръжие“ за отъждествяването на Сина Божи с Архангел Михаил на базата на мотива 
Ангел на Великия съвет, вж. Euthymius Zigabenus. Panoplia dogmatica XXVII, cap. 8, PG 30, 320.
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Стенописи в олтарното пространство 
на църквата „Преображение Господне“ 
в Зрзе, Северна Македония  
(фото И. Ванев)
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се предпазят от асоциации с някоя от тези ереси, когато употребяват това 
име, повечето богослови уточняват, че то служи да обозначи най-вече 
Христовата роля на пратеник на Отца, възвестил Божия промисъл за спа-
сението на човечеството, без да определя природата на Сина като ангелска. 
Възгледът за ангелския облик на Христос е подхранван освен от ранната 
екзегетическа традиция и от някои парабиблейски текстове, между които 
особено значимо място заема именно апокрифът за възнесението на пророк 
Исая64. От друга страна, идеята за Христос като Ангел на Великия съвет се 
реактуализира в периода ХІ–ХІV в. и неговото изображение, най-често в 
медальон, заобиколен от небесните сили, се появява в някои паметници на 
късновизантийското изкуство65, макар и без да получи широко разпрос-
транение, а по-скоро като иконографска рядкост. Също такова ограничено 
приложение имат и триглавите ангелски фигури, които е възможно да 
се появяват като образна интерпретация на познати в определени среди 
парабиблейски визионерски текстове.

В този контекст особеностите на трите гореспоменати триглави 
ангелски изображения след средата на XIV в. и до XVI в. свидетелстват за 
развитие по линията на виденията за Славата Божия в посока на подчер-
таване на Божието триединство. Става въпрос за сложна контаминация 
на пророчески видения, познати от библейските текстове, или по-скоро за 
подобни визии в парабиблейската книжнина от типа на Възнесение Исаево. 
Вероятно подобна иконография е създадена в Палеологовата живопис, а 
зографите са продължили да възпроизвеждат схемата и по-късно в право-
славното изкуство. В този смисъл за мен остава малко вероятно триглавите 
ангели да произхождат от композицията Гостоприемството на Авраам, една 
хипотеза, която не е била оспорвана досега в специализираните изследвания.

64  Вж. Gieschen, Ch. Angelomorphic Christology..., 89-99, за Юстин Мъченик, Теофил Ан-
тиохийски, Ириней Лионски, Тертулиан, Климент Александрийски, Евсевий Кесарийски. 
Мотивът за Христос като ангел заема важно място и в магическите практики във Визан-
тия – в „Завета на Соломон“ например Христос като Ангел на Великия съвет е особено 
мощна формула за противодействие на демоните, вж. Hannan, D. Michael and Christ..., 2.
65  Основната студия по въпроса принадлежи на Сирарпи дер Нерсесян, вж. Nersessian, S. Note 
sur quelques images se rattachant au thème du Christ-Ange. – Cahiers archéologique 3 (962), 
209-228. Христос е представен като Ангел на Великия съвет в църквата „Богородица Пе-
ривлепта“ в Охрид, в цял ръст, в сияние, поддържано от ангели, и с текст в свитъка („днес 
спасението дойде в света на онова което е видимо и на невидимото“), взет от началото на 
Второ слово за Възкресение Христово на Григорий Назиански, вж. Nersessian, S. Note..., 25, 
която идентифицира текста, както и Miljković, B. L’illustration de la Deuxième homélie pascale 
de Grégoire le Théologien. – Зборник Радова Византолошког института XLI (2004), 05-2; 
Луковникова, Е. Образ Христа – Ангела Великого Совета из церкви Богородицы Перивлепты 
в Охриде. Развитие иконографии и особенности образа. – В: Искусство христианского мира. 
Сборник статей. Вып. 6. Москва, 2002, 66-80. За други примери в изкуството от периода 
вж. и Galavaris, G. The Illustration of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus. Princeton, 
969, 77-78, където се разглежда подобно изображение от един илюстриран ръкопис със 
словата на Григорий Назиански от ХІV в. – Paris. gr. 543; както и Вълева, Ю. Иконографията 
на Христос Ангел на Великия съвет и българската монументална живопис от XV до XVII 
век. – В: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Изобразително изкуство 
и архитектура. С., 988, 9-00. За развитието на типа в балканското изкуство след XV в. вж. 
Σέμογλου, Α. Χριστός Εμμανουήλ και Χριστός ο της μεγάλης Βουλής Άγγελος. Εικονογραφικοί και 
επιγραφικοί συμφυρμοί στη μεταβυζαντινή ζωγραφική. – Βυζαντινά 30 (200), 379-39.

Триглав ангел, стенопис от олтарното 
пространство на църквата „Преображение 
Господне“ в Зрзе, Северна Македония  
(фото И. Ванев)
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Когато анализира изображението на триглавия ангел от Роженския 
манастир, Георги Геров цитира едно свидетелство на руския учен Павел 
Милюков от началото на XX в. за съществуването на стара икона със 
сходен модел в Мелник66, което до известна степен се покрива и с инфор-
мацията на Джордж Абът, с когото започнахме в началото. Споменавам 
този факт не само поради куриозността на информацията, а заради идеята, 
че, изглежда, в един определен географски ареал на Балканите типът на 
триглавия ангел като изображение на Света Троица е имал своята попу-
лярност в продължение на векове.

Вероятно точно поради предпочитанието към подобна схема в ре-
гиона и именитият зограф Онуфрий – една от емблематичните фигури 
за православното изкуство на Балканите през XVI в. – създава изобра-
жението на ангела с три глави в общ нимб с червен кръст в църквата 

„Преображение Господне“ в Зрзе (паметникът не е точно датиран, има 
предположения за около 535–545 г.)67. За Онуфрий не се е знаело много 
до 80-те години на миналия век, когато Георгиос Голубиас доказва, че 
зографът е грък, който получава образованието си във Венеция68, роден 
в Аргос, Пелопонес, бил протойерей на Елбасан и около средата на XVI в. 
работи на територията на Охридската архиепископия, в днешна Гърция, 
Северна Македония и Албания69. Триглавият ангел на Онуфрий може би 
впечатлява и други зографи от региона, ако съдим по една рисунка с туш 
на трилик образ на гърба на триптиха поменик от Слепченския манастир, 
започнат според Иванка Гергова в периода 532–550 г.70, както и от едно 

66  Вероятно става въпрос за една и съща икона, която е впечатлила и руския учен, и бри-
танския му колега. Милюков пише, че това е стара икона от манастира „Св. Троица“ в Мел-
ник, макар че споменава нещо по-различно от Абът, а именно две лица на едно туловище 
и над тях трета глава в червен конус, като фигурата е с три двойки крила, а от двете страни 
на Света Троица са разположени св. Богородица и св. Йоан Предтеча, вж. Геров, Г., Пенкова, 
Б., Божинов, Р. Стенописите..., 40.
67  Бабић, Б. Фреско-живопис сликара Онуфрија на зидовима цркава прилепског краја. – 
Зборник Матице српске за ликовне уметности 6 (980), 27-280; Расоколска-Николовска, З. 
Творештвото на сликарот Онуфриj Аргитис во Македониjа. – Зборник за средновековна 
уметност 3 (2003), 26-4; Николовски, Д. Царските двери од црквата Св. Никола во Зрзе – 
Прилеп. – Патримониум. МК 3-4, 5-6 (2008/9), 39-50.
68  Тези заключения се основават на нов и по-убедителен прочит на надписа от църквата „Св. 
Апостоли“ в Костур и на проучване на архивите на гръцкото братство към църквата „Св. 
Георги“ във Венеция, вж. Γκολομπίας, Γ. Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγίων Αποστόλων 
Καστοριάς και ο ζωγράφος Ονούφριος. – Μακεδονικά 23 (983), 33-357. 
69  Литературата, посветена на този зограф, е обширна. Тук ще спомена някои от по-но-
вите публикации: Garidis, M. La peinture murale..., 205-206; Drakopoulou, E. Comments on 
the Artistic Interchange Between Conquered Byzantium and Venice as Well as on its Political 
Background. – Zograf 36 (202), 79-88; Roçi, H., Arapi, D. Onofrio e l’atelier di Berat. Influssi 
dell’arte del Rinascimento fiorentino nel tema iconografico della Trinita’ tricefala. – In: Визан-
тија и наследството на Европа: Поврзување на културите. Зборник на трудови од Трети-
от меѓународен симпозиум „Денови на Јустиниjан I“. Скопје, 30-3.0.205. Еd. М. Панов. 
Скопје, 206, 52-60. 
70  Гергова, И. Триптих-поменик от Слепченския манастир „Св. Йоан Предтеча“ (Продром). – 
Palaeobulgarica XXV, 2 (200), 54-68; id. Поменици от Македония в български сбирки. С., 2006, 
2, 37, 4. Като дело на Онуфрий в по-ранната литература са атрибуирани резбованите и 
изписани разпятия за двете църкви на Слепченския манастир – съборната и гробищната. 
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друго триглаво изображение от църквата „Св. Никола“ в Брезова от 30-
те години на XVII в.7

Именно на зографа Онуфрий се дължи проникването в православ-
ната живопис на един друг вариант на триглавата Света Троица – този с 
три глави с чертите на Христос. За разлика от триглавия ангел, този тро-
ен образ на Христос наистина произлиза от западното изкуство. Той се 
появява по-късно, някъде в края на XIV в., като според западните учени 
произлиза от триглавите фигури на изобразения в цял ръст или на престол 
Бог и през XV–XVI в. вече се среща на територията на Италия, Франция и 
Германия в ръкописи, скулптури и стенописи, както и в печатни издания72. 

Според И. Гергова зографът най-вероятно е пребивавал в Слепченския манастир между 
554 и 564 г., като е възможно да е работил и стенописи в манастира или наблизо. Като че 
ли Гергова е склонна да разглежда и тушовата рисунка от гърба на триптиха като принадле-
жаща на Онуфрий, вж. Гергова, И. Поменици..., 4. Допоясно изображение на трилик ангел 
е запазено и в стенописите от 576 г. в наоса на църквата на Темския манастир „Св. Георги“ 
в Източна Сърбия.
7  Станић, Р. Црква Светог Николе y Брезови код Ивањице. – Саопштења XXV (993), 97-
45, 20: „Супротно од површине на којој je насликано Преображење, на унутрашњој повр-
шини лука изнад иконостаса насликана су необична св. Тројица y белом медаљону y виду 
три међусобно спојена анђела. Чак су им и ореоли међусобно стопљени тако да изгледају 
као анђео са три главе. Лево je велика фигура једног пророка који y рукама држи свитак са 
избрисаним текстом. Десно je фигура другог пророка који такође држи свитак истрвеног 
текста“; Војводић, Д. Скит Успења..., 84, където авторът дава още подробности за характери-
стиките на изображението.
72  Iacobone, P. Mysterium..., 223-225; Deswarte-Rosa, S. La Trinité trifrons en France dans le sillage 
de Savonarole. – In: Circulation des idées et des pratiques politiques, France et Italie (XIIIe–XVIe 
siècle). Еds. A. Lemonde, I. Taddei. École Française de Rome, 203, 235-248.

Триглав ангел, стенопис от наоса  
на църквата на Темския манастир  

„Св. Георги“, Сърбия, 1576 г.  
(фото И. Ванев)

Христос с три лица в стенописите в 
олтарното пространство на църквата  

„Св. Никола“ в Шелцан, след 1547 г.  
(по Drakopoulou, E. Comments on  
the Artistic Interchange...)
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Предполага се, че гръцкият зограф Онуфрий се е запознал с този вариант 
по време на обучението си във Венеция или при някое от пътуванията си 
до там по-късно. Има и други мотиви от западната живопис, които той 
използва в работата си, но триглавият Христос е, безспорно, най-ембле-
матичният сред тях. Виждаме го в стенописите в олтарното пространство 
на църквата „Св. Никола“ в Шелцан, в района на Елбасан, Албания, които 
не са точно датирани, но се смята, че вероятно са създадени след 547 г.73 
В сравнение с лика на ангела от Зрзе този образ впечатлява с рафини-
раността си. Като майстор с висока квалификация, Онуфрий имал свое 
ателие и е оказал сериозно влияние на по-късните зографи, работили в 
региона. Специалистите споменават идентично изображение, което е 
използвано като детайл в една икона с образа на Архангел Михаил от 
XVII в., днес в иконната експозиция на Националния музей „Онуфрий“ в 
Берат, Албания74. Зографите Димитриос от Грамоста и Йоанис Скутарис 
използват същия вариант на трилик Христос в апсидата на църквата „Св. 
Апостоли“, Моливдоскепастос, Янина, през 645 г.75 А доколко устойчив 
се оказва мотивът в Корчанско показва триликият Христос в апсидата на 
параклиса „Св. св. Козма и Дамян“ (750) във Виткук, Албания76.

В друг регион на Балканите един друг именит зограф въвежда 
разновидност на триглавия Христос, също произхождаща от западното 
изкуство, при която трите лица се сливат и образът придобива три носа 
и четири очи. Това е поп Страхиня от Будимля, който изобразява по този 
начин Христос с три лица през 63 г. в манастира „Св. Никола“ в Подврх 
до Бело поле77, а подобни образи ще срещнем и по-късно в православните 
храмове по тези земи, като от XVII в. натам може да се каже, че трили-

73  Garidis, M. La peinture murale..., 205-206; Drakopoulou, E. Comments on..., 79-88.
74  Вж. Roçi, H., Arapi, D. Onofrio e l’atelier..., 52-60, и цитирана в статията по-ранна биб-
лиография. 
75  Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του Γράμμου κατά το 6ο και 7ο 
αιώνα: ζωγράφοι από το Λινοτόπι, τη Γράμμοστα, τη Ζέρμα και το Μπουρμπουτσικό. Διδακτορική 
διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 203, Β’ τομος ill. 7, 8. Този вариант се 
разпространява и другаде на Балканите, например в църквата „Св. Никола“ в Бреково до 
Ариле, изглежда, има подобно троично изображение, датиращо от втората четвърт на XVII 
в., вж. http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=507 (последно посетен на 13.12.2017); 
Војводић, Д. Скит Успења..., 80, бел. 55.
76  Kirchhainer, K. Das Ossuarium des Petrus und Paulus Kloster in Vithkuq (Nordepirus) und 
seine Freskendekoration (750). – Μακεδονικά 34 (2004), 49-208, ill. 6; Rousseva, R. Iconographic 
Characteristics of the Churches in Moschopolis and Vithkuqi (Albania). – Μακεδονικά 35 (2006), 
63-9. Изображението на Христос с три лица и шест благославящи ръце от стенописите на 
параклиса „Покров Богородичен“ на манастира Хилендар от 740 г. също се смята за дело на 
майстори от региона на Корча или Мосхополе, за него вж. Ракић, З. Црква Покрова Пресвете 
Богородице у Хиландару. – В: Четврта казивања о Светој Гори. Београд, 2005, 64-24, 79, ил. 
7. По отношение на авторството на тези стенописи са изказани различни предположения: 
че са изработени от корчанските братя зографи Константин и Атанас, вж. Машниќ, М. Непо-
знати икони на браќата Зографи од Корча. – Културно наследство 26-27 (200), 3, или само 
от Константин, вж. Поповска-Коробар, В. Иконописот во Охрид во XVIII век. Скопjе, 2005, 
77; Шево, Л. Мајстори из околине Мосхопоља у српском живопису XVIII вијека. – В: Ниш и 
Византија VIII. Ниш, 200, 40-46.
77  Петковић, С. Зидно сликарство..., 74.

Христос с три лица, детайл от икона 
на Архангел Михаил, Национален музей 

„Онуфрий“ в Берат, Албания, XVII в.  
(по Roçi, H., Arapi, D. Onofrio e l’atelier...)

Трилик Христос, стенопис в апсидата на 
църквата „Св. Апостоли“р Моливдоскепастос, 
Гърция, 1645 г. 
(по Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια...)

file:///M:/My%20Drive/Works/Uslugi/BAN/Margarita%20Kuyumdzhieva/http
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ките образи на Света Троица, разпространени на Балканите, най-често 
представят именно този подход.

Следвайки същия принцип, в една икона от 62 г. на Богородица „Свише 
пророци“ от женския манастир „Агиа Агион“ на о-в Патмос зографът Стаматис 
от Хиос представя триликия Бог този път с чертите на Ветхий денми78, а сходен 
вариант виждаме и в тетрадката с образци на Раду зограф от втората половина 
на XVIII в.79 На територията на Трансилвания в този период е регистриран 
сравнително голям брой подобни примери в стенописни ансамбли, но те остават 
локално явление80.

Това е и изобразителната традиция, на фона на която се появяват и 
двата запазени у нас трилики образа на Бог. Те са част от стенописите от 
възрожденския период в два наши храма: трилик голобрад Христос е пред-
ставен на свода на църквата „Св. Никола“ в с. Гинци, Софийска област8, а 
подобен образ виждаме и в стенописите от свода на църквата на Кладнишкия 
манастир82. Възрожденските стенописи в Гинци покриват слоя от XVII в., 
чието разкриване от реставраторите е започнало отдавна, но се „провлачва“ 
във времето поради липсата на ресурс и интерес към проблема. Доколкото 
може да се прецени от свалените досега фрагменти, на някои места късните 
стенописи повтарят тези от XVII в., но дали това е станало и с образите от 
свода, само времето ще покаже. Каквото и да разкрие бъдещото развитие 
на ситуацията, и сега може да се каже, че примерите в нашите късновъз-
рожденски стенописи приналежат на последната фаза от развитието на 
тази иконография в православното изкуство на XIX в. Ако не подновяват 
модел от по-стария слой на стенописите в Гинци, то тези образи може би са 
повлияни от работата на други зографи на Балканите, където в началото на 
XIX в. все още се срещат икони с подобен сюжет83. За влияние на някакви 
руски трилики варианти у нас и на Балканите е трудно да се говори, въпреки 
че някои автори изказват подобно мнение.

Както справедливо отбелязва Покровский, въпреки свободата в ико-
нографията през XVIII в., която нерядко е довеждала някои неопитни руски 
зографи до нежелателни крайности, и въпреки слабостта на същите тези 

78  Вж. Χατζηδάκης, Μ., Δρακοπούλου, Ε. Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (450–830): τόμος 
2: Καβαλλάρος-Ψαθόπουλος. Αθήνα, 997.
79  Voinescu, T. Radu Zugravul. Bucureşti, 978, 43.
80  Dumitran, A., Cucui, E. Din iconografia crestinismului românesc: “Sfânta Troiþã într-un trup”. – 
Nemus anii II–III (2007/8), nr. 3-6, 38-79.
8  За този паметник и стенописния слой от XVII в. вж. Бакалова, Е. Църквата „Св. Никола“, 
Гинци. – В: Корпус на стенописите от XVII в. в България. Ред. Б. Пенкова, Ц. Кунева. С., 
202, 46-48; за стенописите от XIX в. и техния зограф Теодор вж. Василиев, А. Български 
възрожденски майстори: живописци, резбари, строители. С., 965, 566; Куюмджиев, А. Кос-
вени сведения за предатирането на възрожденските стенописи от наоса на Куриловския 
манастир. – Проблеми на изкуството 4 (206), 44-48.
82  Груева, Б. Стенописната програма в църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотво-
рец“ от манастира край с. Кладница, Пернишко. – Проблеми на изкуството 4 (200), 55-57.
83  Подобен голобрад трилик образ виждаме в една икона на Богородица Знамение от ок. 800 г. 
от Бока Которската школа, приписвана на зографа Василие Рафаилович, вж. Stošić, L. The Bay 
of Cattaro (Kotor) School of Icon-Painting 680–860. – Balcanica XLV (204), 87-202, 92, Fig. 7.

Христос с три лица и четири очи, 
стенопис в манастира „Св. Никола“ в 
Подврх до Бело поле, Черна гора, 1613 г. 
(фото М. К.)

Христос с три лица и четири очи, 
стенопис в манастира „Св. Никола“ в 
Подврх до Бело поле, Черна гора, схема  
(по Петковић, С. Зидно сликарство...)
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зографи към „измислиците на западното художество“, все пак този тип не 
намира благоприятна почва за разпространение в Русия84. Очевидно това се 
дължи на сериозните мерки, които Руската православна църква предприема 
срещу триликите изображения. Те са изрично забранени през 767 г. с решение 
на Светия Синод, разпространено до подведомствените му епархии, с което 
се дават и съответни инструкции на местните представители на Църквата 
да контролират работата на иконописците с цел подобни „непристойни“ 
изображения да не се изписват, а наличните такива да се съберат85, като по 
същество това е указ, който, изглежда, е подновяван периодично поне до 
началото на XX в.86 Това е и причината до нас да са достигнали много малко 

84  Покровский, Н. Объ иконѣ Св. Троицы..., 93.
85  Това решение е провокирано от едно писмо на императрица Екатерина II към оберпро-
курора на Светия Синод, в което тя обяснява как един казански търговец ѝ поднесъл като 
дар икона на Света Троица с три лица и четири очи, която я смутила с необичайния си вид 
и понеже не била срещала подобни образи, императрицата изпраща иконата до Светия 
Синод и моли да я уведомят дали е позволено подобни образи да бъдат изписвани. След 
направени справки синодалната канцелария излиза със заключението, че „такива непри-
стойни изображения“ по подобието на елински богове не е позволено да се изписват и Све-
тият Синод съжалява твърде много, че те се разпространяват между православните, поради 
което се предприемат поредица от мерки, предотвратяващи създаването и продажбата на 
трилики образи, включително и неуспешен опит да се забрани вносът на такива икони от-
вън, тъй като проверките по места установяват наличието на варианти, отпечатани върху 
хартия с явно чуждестранен произход, вж. Покровский, Н. Объ иконѣ Св. Троицы..., 88-9.
86  Булгаков, С. Настольная книга для священно-церковно-служителей: Сборник сведений, 

Стр. 140, долу
Икона на Богородица „Свише пророци“  
от женския манастир „Агиа Агион“  
на о-в Патмос, Гърция, 1612 г.  
(по Χατζηδάκης, Μ., Δρακοπούλου, Ε. 
Έλληνες ζωγράφοι...)

Трилик Ветхий денми, детайл от иконата 
на Богородица „Свише пророци“, 1612 г.  
(по Χατζηδάκης, Μ., Δρακοπούλου,  
Ε. Έλληνες ζωγράφοι...)

Бог Саваот и трилик голобрад Христос, 
стенописи от свода на църквата „Св. Никола“ 
в с. Гинци, XIX в. (фото И. Ванев)

Трилик голобрад Христос, стенопис от 
свода на църквата на Кладнишкия манастир 
(фото И. Ванев)
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примери от територията на Русия, между които освен споменатата по-горе 
икона на триглав ангел, публикувана от Никодим Кондаков, е и една икона 
от 729 г. с трилик образ на Христос с три носа и четири очи от неизвестен 
майстор от Тоболск, Западен Сибир, днес в Свердловския областен музей87.

Както показва прегледът на материала дотук, разпространението на 
триликите образи в Русия определено не отговаря на картината на Балканите, 
като изключим Атон. Френският учен Адолф Наполеон Дидрон, който посе-
тил Атон през 839 г., забелязал само едно такова изображение в стенописи 
от 736 г. в гробищната църква „Св. Георги“, поради което заключава, че за 
православието този начин на представяне на Светата Троица е непознат 88. 
Покровский споделя мнението на Дидрон, като отбелязва по повод атонския 
образ следното: „... като единствен пример, ненамиращ обяснение нито в 
писмените, нито в изобразителните гръцки паметници, при това появил се 
в епоха на забвение на византийската традиция и на склонност на подража-
ване на западни образци, той очевидно не може да бъде признат за „гръцко“ 
произведение в строгия смисъл на тази дума“ и вероятно се появява на 
Атон под влияние на западното изкуство“89. Наистина триликите Христови 
образи на Атон, като тези в стенописите на манастира Хилендар от 740 г. 
и другаде90, са рядкост и са късни като хронология. Те фиксират съществу-
ването на подобна иконография и в това иначе сакрално за православието 
пространство, но определено показват, че в периода XVI–XIX в. не Атон е 
факторът за проникването ѝ в създаваното в православните земи изкуство. 
Всъщност тук се сблъскваме с един от редките за историята на православ-
ното изкуство случаи, когато нито Русия, нито Атон имат първостепенна 
роля за разпространението на определено иконографско решение.

Цялата картина от периода на Късното средновековие до XIX в., която 
се опитахме да изградим по-горе, показва всъщност едно многообразие от 

касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. 
Киев, 93, 746, бел. 4: с решение на Светия Синод от 900 г. „Благочинные и приходские 
священники обязываются наблюдать, чтобы продажа икон на ярмарках и базарах не имела 
соблазнительного характера и чтобы не были допускаемы к продажи иконы неправильного 
письма. В виду предупреждения старообрядцев против икон нового итальянского письма, 
приходские священники имеют наблюдать, чтобы в православных церквах, особенно сре-
ди старообрядческого населения, иконы были письма более соответствующего греческим 
подлинникам; кроме того, приходские священники должны заботиться, чтобы в домах 
прихожан не было икон, писанных неправильно, как например с изображением Святыя 
Троицы в виде одного человека с тремя головами, иконы Троеручицы с тремя естествен-
ными руками вместо привески третьей руки, Креста в виде змея, мученика Христофора 
с песьей головой и тому подобных, и стараться распологать прихожан все таковые иконы, 
как подающие повод сектантам к глумлению над святыней, удалять из домов.“ 
87  Сибирская икона, Омск 999, ил. 9, 58, 248, № 9. 
88  Didron, A. Iconographie chrétienne: Histoire de Dieu. Paris, 843, 584. Изглежда, Дидрон е имал 
предвид изображението на триглава Света Троица с шест ръце от погребалния параклис 
на манастира Григориат на Атон, което по-късните изследователи споменават, поправяй-
ки датирането на 739 г., вж. Προβατάκης, Θ. Το ’Αγιον Πνεύμα εις την ορθόδοξον ζωγραφική. 
Θεσσαλονίκη, 97, 40, както и Valentini, G. Sviluppi teologici nell’arte pittorica dell’Athos. – In: 
Le Millénaire du Mont Athos 963–963. Études et mélanges. Vol. II. Chevetogne, 963, 8-228.
89  Покровский, Н. Объ иконѣ Св. Троицы..., 9-92.
90  Valentini, G. Sviluppi teologici..., 202; Προβατάκης, Θ. Το ’Αγιον Πνεύμα..., 40.
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интерпретации на този модел в живописта на православните народи на 
Балканите. То има и своите по-особени изяви, каквито виждаме например 
в трите икони на зографа Козма Дамянович, изработени за няколко сръбски 
църкви в Северна Хърватия в началото на XVIII в.9, които си остават спе-
цифична интерпретация на темата със собствена комбинация на западни 
и православни елементи, съчетани по уникален начин92. Що се отнася до 
триглавия ангел като способ на изобразяване на Светата Троица, то, изглеж-
да, неговата поява в изкуството на народите от сферата на византийското 
културно влияние от края на XIII в. нататък е по-скоро резултат от собст-
вена инвенция на базата на разбирането за образа на Божията премъдрост 
с неговите Христови и Троични конотации. В този процес е неоправдано 
да се търси директно влияние на съществуващите по това време троични 
изображения на Запад, тъй като триликият или триглав ангел не е разпрос-
транен в западната живопис. И обратно, вариантът с триликия или триглав 
образ на Христос показва друго развитие: западното влияние в случая е 
пряко. Навлизането на този модел в православната живопис на Балканите 
от XVI в. нататък се дължи на зографи, запознати с идентични западни 
образци и възприели ги в своята работа, които, изпълнявайки поръчки на 
различни места, способстват за разпространението на тази иконография 
в по-широк географски ареал.

Все пак в сравнение с останалите варианти за онагледяване на тро-
ичността на Бога в православното изкуство, триликите и триглави изо-
бражения на Триединния Бог не са така многобройни. Основните начини, 
по които православието визуализира догмата за Света Троица в периода 
между X и XIX в. остават други два типа: сцената Гостоприемството на 
Авраам и Светата Троица във варианта Съпрестолие, като може да се каже, 
че вторият доминира в православната живопис след XVIII в. Наличието 
на триликия и триглавия вариант обаче съществено обогатява картината, 
подчертавайки динамиката в развитието на православната троична ико-
нография след XIV в. Често определяни от Църквата като „непристойни“, 
триликите и триглави изображения наистина остават своеобразна форма 
на екзотика, която впечатлява и днес и която същевременно носи позна-
ние за различни страни на разбирането за Божия образ, едновременно на 
Запад и в източноправославната общност, като показва пресечните точки 
и взаимодействия между тези две култури през вековете.

9  Иконите се съхраняват днес в Музея на Сръбската православна църква в Белград, за тях и за 
техния майстор вж. Grujić, R. Ikonografski motiv..., 03; Стошић, Љ. Српска уметност 690–740. 
Београд, 2006, 47-48; Тодић, Б. Српски сликари од XIV до XVIII века: књига I. Београд, 203, 
296-297. В западната живопис с папска тиара в троичните композиции от XIV в. насам се изо-
бразява Бог Отец, вж. Boespflug, F. Dieu en pape: une singularité de l’art religieux de la fin du Moyen 
Âge. – Revue Mabillon/Revue Internationale d’Histoire et de Littérature Religieuses 63 (99), 67-205.
92  Също специфична трактовка на троичността виждаме в изображенията на Христос 
архиерей с три стъпала по два примера от втората половина на XVIII и началото на XIX в., 
вж. Стошић, Љ. Представа Христа Великог Архијереја са три стопала: порекло и значење. – 
Зборник Народног музеја XVII/2 (2004), 79-98.
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Отличителният белег на този антропоморфен вариант при изо-
бразяването на Света Троица е придържаният от Бог Отец разпънат на 
кръста Син Божи. В нашата научна литература няма установен термин за 
обозначаване на подобна композиция, а в чуждестранната изкуствоведска 
литература тя е позната с различни наименования. В западните изслед-
вания нейното обозначение като Престол на благодатта произлиза, от 
една страна, от смисловата връзка с фраза от текста на латинския превод 
на Библията – thronum gratiae, и оттам – Thrône de grâce (фр.), Throne of 
Grace, Throne of Mercy (англ.), или, от друга страна, от превода на Библи-
ята, направен от Мартин Лутер през 534 г. – Gnadenstuhl (нем.)2. Руските 
изследователи възприемат названието Распятие в лоне Отчем3. За целите 
на настоящото проучване използвам българския превод на руския вари-
ант – Разпятие в лоното на Отца.

Всъщност изображенията на Бог Отец, поддържащ разпънатата на 
кръста фигура на Христос и Светия Дух между тях, са може би най-разпрос-
траненият начин на визуализиране на Света Троица в католическата живопис 
още от XIII в. натам4. Впечатляващо е доколко този модел е бил наистина 
предпочитан от художниците на Запад. Ако оставим настрана множеството 
по-ранни примери и се съсредоточим в по-близка до нашето проучване епоха, 
то прави впечатление, че почти всеки от големите майстори на ХV–ХVІ в. е 
правил своя интерпретация на образа на Света Троица именно във вариан-
та Разпятие в лоното на Отца – от Андрея дел Кастаньо, 453 г., Ботичели, 
49–493 г., Дюрер, 5 г., Лукас Кранах, 55 г., Лука Синьорели, 50 г., до Ел 
Греко, 577 г. През целия XVII в., а дори и два века по-късно, западноевропей-
ските художници продължават да прилагат същата схема с малки нюанси. 

Под западно влияние сходна иконографска схема се появява в право-
славното изкуство още в края на XIV в. Това става в паметник от периферна 
за византийския културен ареал област. Става въпрос за Разпятие в лоното 
на Отца, изписано върху източната стена на наоса на църквата „Св. Бого-
родица“ в Рустика (380/8) на о-в Крит5. Изборът именно на този вариант на 
Света Троица в критската църква дава основание на Йоанис Спатаракис да 

  Послание на св. ап. Павел до евреите 4:6. В българския превод според изданието на 
Светия Синод – „престол на благодатта“, вж. БИБЛИЯ сиреч книгите на Свещеното Пи-
сание на Ветхия и Новия Завет. С., 99, 475.
2  Boespflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire et l’essor de son iconographie en Occident de 
l’époque carolingienne au IVe Concile du Latran (25). – Cahiers de civilisation médiéval 37 
(994), 8–240, 202.
3  За преглед на наименованието на сцената вж. и най-новото изследване по темата, об-
хващащо руския материал: Kriza, A. The Russian Gnadenstuhl. – Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 79 (206), 79-30.
4  Boespflug, F., Zaluska, Y. Le dogme trinitaire..., 202-207, Iacobone, P. Mysterium Trinitatis. 
Dogma e Iconografia nell’Italia medieval. Roma, 997, 200-28. За развитието на изображе-
нията на Света Троица на Запад, между които и Thrône de grace, в следващите столетия в 
светлината на данните от историята и богословието по време и след Реформацията вж. 
Boespflug, F. Dieu dans l’art: Sollicitudini Nostrae de Benoit XIV (745) et l’affaire Cresence de 
Kaufbeuren. Paris, 984.
5  Spatharakis, J. Byzantine Wall Paintings of Crete. Rethymnon Provincе. . London, 999, 97-200.

Разпятие в лоното на Отца, атрибуирано на 
Марко Венециано, ок. 1380, част от колекцията 
на Националната галерия в Атина, Гърция 
(© 2015 NATIONAL GALLERY – ALEXANDROS 
SOUTZSOS MUSEUM – EVRIPIDIS KOUTLIDIS 
FOUNDATION, https://www.nationalgallery.gr/
en/all-collections/collection/western-european-
painting/the-holy-trinity.html)

Триптих, Лоренцо Венециано, 1370–1375, част 
от колекцията на Музея Тисен – Борнемиса в 
Мадрид, Испания, в лявото крило на триптиха 
е изобразено Разпятие в лоното на Отца 
(Wikimedia Commons Public domain (https://
commons.wikimedia.org/wiki/ File:25_Lorenzo_
Veneziano._ Triptych._1370-75._Museo_Thyssen-
Bornemisza,_Madrid.jpg)
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предположи, че поръчителят на програмата не е бил православен, а католик, 
за което изследователят привежда и други доводи6. Както изглежда, западният 
модел е възприет най-напред от критските зографи, които го приспособяват за 
изискванията на своите поръчители. Именно с тяхната продукция са свързани 
по-ранните запазени такива изображения, между които е например една икона 
от ХV в., днес изложена в експозицията на Музея на Карловачката митрополия 
в Сремски Карловци, Сърбия7. Както предполага и Спатаракис, въпреки че е 
широко разпространена в немското и френското изкуство, Разпятие в лоното 
на Отца стига до Крит посредством италианската живопис, т.е. критските 
зографи вероятно са познавали създаваните в същия период във Венеция 
преносими олтари и стенописи, включващи и тази схема8. Сред по-късните 
паметници срещаме същата композиция само в две кипърски църкви, пос-
ветени на Светия Кръст – до Агиасмати (494) и до Агиа Ирене (от началото 
на ХVІ в.)9, като кипърските примери следват модела на критските майстори. 

6  Ibid., 205-206.
7  Бранко Чолович приписва иконата на именития критски зограф Ангелос Акотантос, без 
обаче да привежда каквито и да било аргументи в подкрепа на тази хипотеза, вж. Иконо-
пис Книнске Крајине. Аутор каталога и изложбе Бранко Чоловић. Београд, 995, 32, № 28. 
8  Spatharakis, J. Byzantine Wall..., 99.
9  Stylianou, A., Stylianou, J. The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art. Lon-
don, 997, 50, 26.

Разпятие в лоното на Отца, 
част от стенописната програма от източната 
стена на наоса на църквата „Св. Богородица“ 
в Рустика (1380/81), о-в Крит  
(фото М. Колушева) 

Стр. 144
Разпятие в лоното на Отца,  
стенопис от църквата „Рождество Христово“  
в Арбанаси, XVII в. (фото И. Ванев)
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През XVI–XVII в. в руското изкуство от периода се появява вариант 
на Разпятие в лоното на Отца с видими разлики в сравнение с критския 
модел. Той представя Бог Отец с патриаршеска митра, а разпънатият 
Христос – с крила. Тези детайли са нововъведение в познатия от западната 
живопис модел, което се среща първо в продукцията на зографите от Псков. 
Свидетелствата за това не произлизат от сферата на визуалното, тъй като 
такива изображения, датиращи отпреди средата на XVI в., изглежда, не 
са достигнали до нас. Запазени са обаче няколко текста, в които живо се 
обсъждат особеностите и правоверността на близки до нашата компози-
ция образи. Сред тях е посланието на Дмитрий Герасимов, написано по 
повод на една необикновена псковска икона, в която Бог Отец е изрисуван 
с митра и архиерейски одежди, а на кръста е разпънат серафим0. Още в 
писмото на Герасимов, а и в други запазени текстове, споменаващи същата, 
очевидно проблемна за времето си иконография, се изтъква, че разпъна-
тият серафим е чужд на православната традиция детайл, за който няма 
обяснение в Светото Писание. 

0  Дмитрий Герасимов (ок. 465 – сл. 536) е руски книжовник с богата преводаческа практика 
и сериозен опит в областта на дипломацията. В самия край на XV в. Герасимов е в близкото 
обкръжение на новгородския архиепископ Генадий (40–505), участва в създаването на 
първия пълен славянски библейски кодекс, известен като Генадиева Библия, а по-късно е 
помощник на Максим Грък при работата му по превода на Тълковния Псалтир. Посланието 
на Дмитрий Герасимов, в което се коментира необичайната псковска икона, е адресирано до 
дяк Михаил Мунехин и е изпратено неизвестно колко време след пътуването на Герасимов 
до Псков в свитата на новгородския архиепископ Генадий в самия край на XV в. По-късно 
то се разпространява като своеобразен трактат по проблемите на иконописта, като е по-
знато по няколко преписа в ръкописи от XVI–XVII в., в които съпровожда текста на един 
друг коментар на неизвестен автор, отнасящ се до смисъла на образа на Ветхий денми и 
известен под заглавието „О Ветхом деньми“ (в сборник от вт. пол. на XVI в. в ГИМ, Син. 
№ 322) или „Об образе Спасове, иже Ветхий деньми“ (в ръкописи от XVII в. в ГПБ, меж-
ду които Q.I.254, Q.I.26, Q.I.262, Q.I.67), вж. Голейзовский, Н. Два епизода из деятельности 
новгородского архиепископа Геннадия. – Византийский временник 4 (980), 25-40, 36-38. 
Сред разпространените по нашите територии сборници със смесено съдържание, изглежда, 
тази проблематика е била извън интереса или познанията на съставителите и преписвачите.
  В писмото на Дмитрий Герасимов се подчертава, че същото осъдително мнение е изка-
зано и от ерудирания за времето си Максим Грък (470–556), чийто авторитет на познавач 
не само на балканската образна традиция, но и на италианската живопис бил неоспорим. 
Но икона с образа на разпънат серафим с бели криле се споменава неодобрително още в 
посланието на архиепископ Генадий до Нифонт, епископ на Суздал, писано през януари 
488 г. по повод ереста на жидовстващите. През XVI в. известният руски богослов инок Зи-
новий Отенский (†57) също критикува тези нови мотиви в руската иконопис в своя труд 

„Истины показание къ вопросившимъ о новом ученiи“, посветен на опровержението на 
различни постановки на еретика Теодосий Косой, вж. Истины показание къ вопросивши-
мъ о новом ученiи. Сочинение Инока Зиновия [Отенского]. Казань, 863, 975-99. Зиновий 
се спира и на иконите с Бог Отец като Саваот, които някои коментирали като много мъд-
ро съставен образ, а други отказвали да почитат, като казва, че подобни опити са далеч 
от „светата съборна апостолска църква“ и са чужди на благочестивата вяра и мисъл. Той 
порицава и изписването на Христовата душа в облика на серафим и херувим, вж. Истины 
показание..., 987. През 642 г. в Москва е отпечатан сборник, посветен на почитанието на 
иконите, озаглавен „Книга слова избранные святых отец о поклонении и о чести святых 
икон“, в който е включено и извлечение от труда на Зиновий Отенский. Изобщо на въпро-
сите за иконописта в Русия през XVI и XVII в. се отделя голямо внимание, създават се отдел-
ни произведения, посветени на проблема, между които например са „Послание на Иосиф 
Владимиров към Симон Ушаков“ от 657 г. и „Беседа за почитанието на светите икони“ на 

Разпятие в лоното на Отца,  
икона от ХV в., днес изложена в експозицията 
на Музея на Карловачката митрополия в 
Сремски Карловци, Сърбия (фото И. Ванев)
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Изворите оставят впечатление, че разпънатият серафим е изобретение 
на псковските майстори от XV в., днес обаче имаме достатъчно индикации за 
неговия западен произход. Още в началото на миналия век Леонид Мацулевич 
споменава, че източниците на тази енигматична фигура могат да бъдат открити 
в западноевропейската живопис, в която мотивът се появява след 30-те години 
на XIII в. като част от илюстрациите на видението на св. Франциск от Асизи2. 
Става въпрос за знаменития епизод от житието на светеца, в който се разказва 
как след дълъг пост, докато се моли в уединение на планината Алверно, светецът 
видял фигура на разпънат на кръст серафим, след което върху тялото му се 
появили „раните Христови“ – т.нар. стигматизация. Тази случка от живота на 
светеца е уникална не само за католическата религиозна практика, тя възбужда 
множество възражения и спорове и за да илюстрираме нейната популярност 
и ефектно въздействие върху духовния живот на Запад, ще споменем само, че 
в периода между 237 и 29 г. са издадени не по-малко от девет папски були в 
потвърждение на това чудо, а в центъра на дебатите понякога са попадали и 
изображения със същия сюжет3. Псковските майстори от XV в. вероятно са 
познавали някой от вариантите на този широко разпространен в западната 
живопис мотив4 и са го използвали в работата си, комбинирайки по свое усмо-
трение нови по вид, дух и съдържание елементи с наследената от византийското 
изкуство иконография на Божия образ5.

Симеон Полоцки от 677 г., вж. Салтыков, А. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова 
(по „Посланию к Симону Ушакову“). – Труды отдела древнерусской литературы 28 (974), 
27-288; Майков, Л. Симеон Полоцкий о русском иконописании. Санкт Петербург, 889. За 
пръв път в православната традиция проблемите на иконописта и конкретни иконограф-
ски нововъведения, между които и изображението на разпънатия серафим, се обсъждат 
подробно и на църковни събори – на Стоглавия събор от 55 г., на събора от 554 г. и на 
Големия Московски събор от 666/67 г.
2  Мацулевич, Л. Хронология рельефов Дмитровского собора во Владимире Залесском. – В: 
Ежегодник Российского Института истории искусств. Т. ., вып. 2. Петроград, 922, 272-276.
3  За историята на коментарите за видението на св. Франциск в различни текстове и 
съответно тяхното отражение върху визуализацията на този епизод, вж. Davidson, A. 
Miracles of Bodily Transformation, or, How St. Francis Received the Stigmata. – In: Picturing 
Science: Producing Art. Ed. C. Jones and P. Galison. New York, 998, 0-24. Авторът се спира 
на първото житие на светеца от Томазо от Челано, писано в 228/29 г. и първите запазени 
изображения върху два реликвария от Лимож от 230 г., проследява промените при 
Бонавентура (260), който първи свързва разпънатия серафим с Христос, което води и 
до съответните иконографски трансформации в схемата на илюстрациите на видението. 
Именно под влияние на тълкуването на Бонавентура в работите на Джото, между които 
стенописният цикъл от горната църква в Асизи, преносимият олтар за църквата „Св. 
Франциск“ в Пиза, днес в Лувъра, стенописите в капела „Барди“ в църквата „Санта Кроче“ 
във Флоренция, разпънатият серафим се отличава с чертите на Христос.
4  Видението на св. Франциск е част от почти всеки житиен цикъл на светеца, но се включ-
ва понякога и в програмата на различни полиптиси. Между примерите могат да бъдат спо-
менати триптихът на Дучо с Разпятие Христово от 305–308 г. от Кралската колекция в 
Уиндзор, полиптихът на Паоло Венециано от 350 г. от Художествения музей на Академията 
във Венеция или този на Джентиле да Фабиано от 400 г. от пинакотека „Брера“ в Милано. 
Може би обаче псковските майстори не са заели мотива от продукцията на италианските 
майстори, а от някой от по-ранните немски варианти, близък например до изображението на 
разпънатия серафим от видението на св. Франциск върху един от витражите на францискан-
ската църква в Ерфурт, Германия (т.нар. „Църква на Босоногите“), създаден ок. 235–245 г.
5  Псковските иконописци са автори на специфична иконографска схема, в която за първи 
път в православна среда е използван разпънатият серафим и която е известна в специали-

Христос в образ Давидов, икона от 
началото на XVII в., част от колекцията 
на Музея на иконите в Реклингхаузен, 
Германия (по Оnasch, K., Schnieper, A.  
Ikonen: Faszination...) 

Четирисъставната икона от Благовещенския 
събор, Кремъл, Москва, ср. XVI в.  
(по Качалова, И., Маясова, Н., Щенникова, 
Л. Благовещенский собор московского 
Кремля. Москва, 1990)
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Наслагването на множество новосъздадени мотиви върху извест-
ната от западната живопис основна схема се извършва от псковските 
майстори и техните постижения са в основата на интересуващото ни 
иконографско решение, но решителната роля за неговото окончателно 
формиране изиграват поредица драматични събития в Москва. През 
547 г. в града избухва голям пожар и много от храмовете в Кремъл са 
опустошени от огнената стихия. Веднага след това бедствие започват 
мащабни възстановителни работи, за целите на които са мобилизи-
рани сериозни ресурси: от Новгород, Псков, Дмитров, Звенигород в 
Москва се събират древни изображения, а потенциалът на водещите 
майстори от тези градове се използва за създаването на нови декора-
тивни програми. В този творчески „конгломерат“ чрез изкуството на 
отделните художествени центрове в московската живопис се появяват 
множество нови сюжети и иконографски особености, които стават 
образец за руските зографи от средата на XVI в. нататък. Такъв е при-
мерът с изображенията върху т.нар. четиричастна икона, поръчана от 
московския митрополит Макарий (ок. 482–563) и йерей Силвестър на 
група псковски зографи за иконостаса на църквата „Благовещение“ в 
московския Кремъл и изпълнена през 547–55 г.6 

зираната литература с няколко названия, между които „Распятый серафим“, „Душа Христа“. 
Познатият по описание от текстовете от XVI в. образ е запазен върху по-късни икони, между 
които е например една икона от началото XVII в. от Руския музей в Санкт-Петербург, вж. 
Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. . Freiburg, 968, 450. Върху иконата е представен 
Бог като белобрад старец в архиерейски одежди и с корона, пред когото е изписан кръст с 
разпъната младолика фигура с корона и два чифта полуприкриващи я бели криле, всичко 
това поместено в две кръстосващи се четириъгълни сияния, външното от които включва 
и символите на евангелистите в четирите си ъгъла. Отново псковските зографи създават 
и една разновидност на същата композиция, в която върху напречното рамо на кръста те 
изобразяват младолика фигура с корона, в доспехи и с меч в ръка. В руските извори от XVI 
и XVII в. тази фигура се споменава като „Христос в образ Давидов“ или „Ты еси Иерей во 
век“, а нейното съществуване в иконописта е предмет на нееднократни разисквания. До 
нас е достигнал вариант на същата композиция върху икона, датираща от самото начало 
на XVII в., днес в колекцията на Музея на иконите в Реклингхаузен: Оnasch, K., Schnieper, 
A. Ikonen: Faszination und Wirklichkeit. Freiburg, 2004, 39. 
6  Изработването на иконата е поверено на псковските иконописци Останя, Яков, Михайло, 
Якушко и Симеон, които изпълняват поръчката в Псков. Иконата се състои от четири клейма, 
илюстриращи мотиви от различни богослужебни текстове: „И почи Бог в ден седми от делата 
Свои“, „Единороден Син Слово Божие“, „Приидите людие Трисоставному Божеству покло-
нимся“ и „Во гробе плотски“, като тази нова за времето си иконографска програма е дело на 
поръчителите – йерей Силвестър и митрополит Макарий. Освен велик руски книжовник, 
съставител на Великите Чети Минеи, Макарий вероятно е бил и иконописец, за което има 
редица свидетелства, вж. Жарков, Н. К истории московских пожаров 547 года. – Историче-
ский архив 3 (962), 223-226, 225; Голубинский, Е. История Русской Церкви. Т. 2. Москва, 998, 
854. Сложният замисъл е плод на искрено желание да се пресъздаде максимално детайлно 
идеята за Божия промисъл за спасението на човешкия род чрез изкупителната мисия на 
Сина Божи, регламентирайки я в образ посредством директното илюстриране на няколко 
ключови за нея богослужебни текста. Резултатът е впечатляващо образно „многословие“, 
в което присъстват както познати от предходните епохи иконографски решения, така и 
новосъздадени мотиви, понякога оказващи се в противоречие с традицията. Безспорно, 
четиричастната икона е знаково за руската живопис от XVI в. произведение и достатъчен 
довод за това е фактът, че нейните внушения и иконографски нововъведения са обсъж-
дани по време на църковния събор от 554 г. Защитата на иконата и оправданието на осо-

Композицията „И почи Бог в ден седми”, 
клеймо от иконата от иконостаса  
на Благовещенския събор в Москва  
(по Качалова, И., Маясова, Н., Щенникова, 
Л. Благовещенский собор московского 
Кремля. Москва, 1990)

Разпятие в лоното на Отца, част от 
композицията „И почи Бог в ден седми“, 
клеймо от иконата от иконостаса  
на Благовещенския събор в Москва  
(по Качалова, И., Маясова, Н., Щенникова, 
Л. Благовещенский собор московского 
Кремля. Москва, 1990)
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Именно четиричастната икона от иконостаса на Благовещенския събор в 
Москва фиксира следващия етап от развитието на тази специфична иконогра-
фия. Тук разпънатият серафим от разпространените през XV–XVII в. псковски 
варианти за първи път е заменен от образа на Христос, чието тяло върху кръста 
е прикрито от чифт ангелски криле. Както се вижда, върху московската икона 
Разпятие в лоното на Отца е само част от иконографската схема на горната лява 
четвърт, позната на специалистите като „И почи Бог в ден седми“. Наименованието 
произлиза от надписа, обозначаващ сюжетите върху първото клеймо на мос-
ковската икона. По-късно цялото клеймо се изобразява и самостоятелно, върху 
отделни икони със същото название, например върху една строгановска икона 
от края на XVI – началото на XVII в. от колекцията на Третяковската галерия7 
или върху икона от средата на XVII в. от Държавния историко-архитектурен и 
художествен музей резерват „Ипатиевски манастир“, Кострома8. Всички тези 

беностите ѝ от страна на московския митрополит и неговите поддръжници „узаконяват“ 
този нов подход към иконописта и предначертават по-нататъшното развитие на руската 
живопис, вж. Сарабьянов, В. Иконографическое содержание заказных икон митрополи-
та Макария. – Вопросы искусствознания (993), 4, 243-285; Маркина, Н. „Четыречастная“ 
икона в контексте богослужебного чина. – В: Восточнохристиянский храм. Литургия и 
искусство. Санкт Петербург, 994, 270-292; Сарабьянов, В. Символико-аллегорические 
иконы Благовещенского собора и их влияние на искусство XVI века. – В: Благовещенский 
собор Московского Кремля. Материалы и исследования. Москва, 999, 203; Маркина, Н. К 
проблеме изучения иконы „Четырехчастная“: история изучения „Дела дьяка Висковатого“ 
и живописи грозненского времени. – В: Проблемы изучения памятников духовной и ма-
териальной культуры. Вып. II. Материалы научной конференции 99. Москва, 2000, 90-
03; Квливидзе, Н. Западноевропейские источники иконографии „Четырехчастной“ иконы 
из Благовещенского собора. – В: Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, 
Западной Европы. Материалы научной конференции 2008. Москва, 2008, 75-90.
7  София Премудрость Божия. Каталог выставки русской иконописи XIII–XIX веков из 
собраний музеев России. Москва, 2000, 84-85, кат. № 6.
8  Костромская икона XIII–XIX веков: Свод русской иконописи. Съст. Н. Комашко, С. 
Каткова. Москва, 2004, кат. № 82, ил. 30.

„И почи Бог в ден седми“ и Разпятие 
в лоното на Отца като част от 
композицията, строгановска икона от 
края на XVI – началото на XVII в., част 
от колекцията на Третяковската галерия, 
Русия (по София Премудрость Божия. 
Каталог выставки...)

Дясно
„И почи Бог в ден седми“,  
икона от средата на XVII в.  
от Кострома (по Костромская икона 
XIII–XIX веков...)
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примери включват като част от схемата и Разпятие в лоното на Отца, като 
повтарят характерния за четиричастната икона вариант.

В балканската живопис сложната композиция „И почи Бог в 
ден седми“, както и нейният съставен елемент Разпятие в лоното на 
Отца се срещат изключително рядко. Именно вариант на Разпятие 
в лоното на Отца виждаме върху свода в наоса на църквата „Рож-
дество Христово“ в Арбанаси9. Редом с образите на Христос Емануил 
и Пантократор там е разположена една по-сложна композиция, в 
чийто център, оформен от червено ромбовидно сияние, е изобразен 
Бог Отец в облика на Ветхий денми (Стария по дни) – в бели одеж-

9  Необходимо е едно уточнение, свързано с датирането на стенописите от свода на наоса 
в църквата „Рождество Христово“. В днешния си вид храмът представлява сложно архи-
тектурно пространство, чиято строителна история е сравнително добре известна, много 
е направено и за изясняването на етапите на изписването на наоса, притвора, параклиса 
и галерията, осъществявано в продължение почти на едно столетие – от края на XVI до 
началото на 80-те години на XVII в. За повечето от тези дейности свидетелстват дарител-
ски надписи, в които обаче невинаги фигурира конкретна година, а имената на ктитори-
те понякога са умишлено повредени. Тази липса на точни сведения се отнася най-вече до 
най-старата част от храма – наоса, където се намира интересуващото ни изображение 
и където стенописите, изглежда, са били преизписвани или обновявани неколкократно. 
Днес в това пространство са различими два живописни слоя, т.е. на отделни места под 
стенописите, които виждаме понастоящем, са разкрити фрагменти от първоначалната де-
корация на наоса, която датира от края на XVI в., вероятно от 597 г., вж. Kyriakoudis, E. The 
Original Founders’ Inscription and Frescoes in the Church of the Nativity at Arbanasi in Bulgaria. – 
Cyrillomethodianum 8-9 (984–985), 39-33. Точно кога е създаден вторият слой стенописи, 
т.е. сегашната програма в наоса, е, изглежда, все още неразрешен проблем. Любен Прашков, 
който би следвало най-добре да познава реставраторските работи, а оттам и историята на 
живописването на паметника, датира втория слой по технически и стилови белези към 
средата на XVII в., вж. Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. С., 979, 
84. Според неговото мнение непосредствено върху този втори слой през 68 г. е нанесена 
обновяваща живопис, която се придържа стриктно към първоначалната, по отношение на 
рисунък, композиция и колорит – Прашков, Л. Църквата..., 80-82. Годината 68 фигурира 
в ктиторския надпис от западната стена над входа. Надписът от западната стена на наоса е 
свален при почистването на стенописите през 976 г. При свалянето на надписа от 68 г. е 
разкрит по-ранен силно повреден дарителски надпис, вж. Герасимова-Томова, В. Надписите 
към стенописите в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. – В: Прашков, Л. Църк-
вата „Рождество Христово“ в Арбанаси. С., 979, 209. В изследванията на Л. Прашков и В. 
Герасимова-Томова няма изказано становище за неговите палеографски особености, нито 
е правено сравнение с останалия епиграфски материал от тази част на храма – един маркер, 
че изясняването на етапите на изписване на наоса все още се нуждае от прецизиране. Освен 
него в наоса са запазени още два дарителски надписа, които обаче не изясняват ситуаци-
ята, тъй като са без дата. От тях разбираме само, че изписването на свода е осъществено 
със спомоществувателството на почитания господин Христо. Евентуален по-задълбочен 
анализ на палеографските особености на надписите в наоса би предоставил повече аргу-
менти за разрешаването на проблема с точното датиране на стенописите там, още повече 
че специалистите разполагат с богат сравнителен епиграфски материал от останалите части 
на арбанашкия храм. Надписа за изписването на свода в наоса на „Рождество Христово“ 
привеждам според разчитането на Емануел Мутафов, като му благодаря за предоставените 
материали преди тяхното публикуване: „ΑΝΕCΤΟΡΗ[ΘΗ] Υ ΠΑΡ/(ΟΥ)CΑ ΚΑΜΑΡΑ Δ(ΙΑ)/ 
CΗΝΔΡΟΜΗ(C ΚΑΙ)/ ΕΞΩΔΟΥ. ΤΟΥ (ΤΙ)/ΜΟΙΟΤΑΤΟΥ. Κ(ΥΡΙΟΥ)/ ΧΡΙCΤΟ CΤΡΑ[…]“, 
вж. Мутафов, Е. Разчитането на гръцките надписи върху стенописи като инструмент за 
реконструкция на изобразителния език от ХVІІ в. в паметници по българските земи (на-
учен ръкопис, депозиран в НАЦИД, С. 207). Според Е. Мутафов надписът, споменаващ 
изписването на свода в наоса има много близки палеографски особености с двата надписа 
от северната и южната стена на притвора на „Рождество Христово“, отнасящи се до живо-
писването на това пространство на арбанашкия храм през 638 г. 

Разпятие в лоното на Отца,  
детайл от иконата „И почи Бог в ден 
седми“, средата на XVII в., Кострома  
(по Костромская икона XIII–XIX веков...)
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ди, но и с митра на главата, седящ върху богато украсен престол и 
благославящ с двете си ръце. В неговото лоно е поместено разпятие 
с фигурата на Христос, полуприкрита от чифт ангелски криле. Над 
кръста, в четвъртито сияние, е представен Свети Дух в образа на 
гълъб с нимб. Центърът на композицията е заобиколен от различни 
по-малки триъгълни полета с фигури на служещи ангели. В своето 
изследване на стенописите на църквата „Рождество Христово“ в Ар-
банаси, което е и единствената монография за този изключителен за 
нашето художествено наследство паметник, Любен Прашков съвсем 
накратко съобщава за съществуването на сцената. Макар и да не казва 
нищо за иконографските ѝ особености или за нейния смисъл, той е 
единственият, който най-общо посочва вероятна връзка с руски икони, 
разпространени през XVI–XVII в.20 Точното датиране на образа на 
Света Троица в наоса засега остава недокрай изяснено, тъй като не е 
убедително решен въпросът за датирането на стенописите от свода2, 
но неговите прототипи и произход са вече по-ясни.

Освен сцената от наоса на арбанашката църква, засега е известен един 
донякъде подобен пример от църквата „Благовещение“ в манастира Крушедол, 
Сърбия. Стенописът е запазен фрагментарно върху западната фасада на храма 
и датира от 650–664 г. Според първия изследовател, забелязал присъствието 
на композицията в стенописната програма на крушедолския храм – Бодин 
Вуксан, независимо от фрагментарното ѝ състояние, сцената свидетелства 

20  Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. С., 979, 74.
2  Изглежда, Л. Прашков не е достатъчно уверен в становището си за датирането на втория 
слой стенописи в наоса и това колебание проличава например на стр. 59 от тук цитираната 
негова монография за паметника, където авторът първо отбелязва, че през 68 г. е обновена 

„живописта от втората половина на наоса (а вероятно и на източната стена на преддвери-
ето)“ (курсивът в цитата е мой – М. К.), а малко по-надолу на същата страница се колебае 
дали живописта от XVII в. е от „първата половина – 638 г. (според датата в женското отде-
ление), или от 68 г. (според горния надпис)“, вж. Прашков, Л. Църквата..., 59. Хипотезата 
на Прашков остава без коментар в свързаните с паметника по-късни публикации, чиито 
автори смятат, че вторият слой е създаден през 68 г. Нашето изследване се основава до 
голяма степен на иконографските характеристики на едно от изображенията върху сво-
да и въпросът, кога то се е появило в съответното пространство, не е маловажен, поради 
което си позволих да му обърна внимание. Ако приемем съображенията на Прашков, то 
годината 68, в която е направено обновяване на наличната живопис, е всъщност termi-
nus ante quem по отношение на създаването на стенописната програма в наоса. В случай 
че се придържаме към неговата теза, то и интересуващият ни вариант на Света Троица 
датира от времето около средата на XVII в., без да отчитаме неговото по-късно освежава-
не, което, ако се доверим на Прашков, не се е отразило на първоначалната композиция и 
рисунък. Не е ясно защо би се наложило подновяване на стенописите в наоса сравнително 
скоро, но такава практика не е изключение и може да се наблюдава и в други паметници. 
Земетресението в Търновско от 660 г., за което Хитко Вачев предполага, че е нанесло 
поражения върху църквата „Св. Георги“ в Арбанаси, по-вероятно не е сред възможните 
причини, тъй като то, явно, не се е отразило на стенописите в притвора, създадени през 
638 г., или на тези от 642–649 г. в галерията, вж. Вачев, Х. За тълкуването на един надпис 
от църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – В: Палеобалканистика и старобългаристика: първи 
есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов“. Велико Търново, 995, 7-77, 74. 
От друга страна, според Л. Прашков обновяването на стенописите би могло да се обясни 

„със стремежа и възможността църквата да бъде разширена и тотално обновена с еднакви 
за целия интериор стенописи“, вж. Прашков, Л. Църквата..., 54.

Фрагментарно запазена композиция  
„И почи Бог в ден седми“, стенопис  
от фасадата на църквата „Благовещение“  
в манастира Крушедол, Сърбия  
(фото И. Ванев)



53

Глава 2. Образът на Ветхий денми

достатъчно ясно за влияния от руската живопис22. Неотдавна Мирослав Тимо-
тиевич накратко се спря на особеностите на това изображение, уточнявайки 
предложената от Б. Вуксан идентификация23. Като се позовава на една близка 
по детайли рисунка на сцената „И почи Бог в ден седми“, Тимотиевич изказва 
становището, че крушедолският вариант не подновява модела от четиричаст-
ната икона, а следва неговите по-късни интерпретации в руската живопис от 
XVII в.24 Това предположение е основателно и в негова подкрепа може да бъде 
предложен и друг доказателствен материал от сферата на изображенията25, но 

22  Вуксан, Б. „С·å åñòü òýëî ìîå: ñ·ť åñòü êðîâü ìîť“. Спор о времену претварања евхаристич-
ких дарова и његов одраз код срба у ХVІІІ столећу. – Зборник Народног музеја 7 (2004), 
2, 99-26, 2-22, бел. 39. Авторът предполага погрешно, че фрагментите принадлежат на 
сцената Разпятие в лоното на Отца.
23  Тимотијевић, М. Манастир Крушедол. I. Београд, 2008, 254-256, цветна илюстрация на стр. 
247. М. Тимотиевич уточнява, че става въпрос за композицията „И почи Бог в ден седми“.
24  Пак там, 256.
25  Например иконата „И почи Бог в ден седми“ от XVIII в. от колекцията на Държавния 
музей за история на религията в Санкт Петербург, репродуцирана от Олег Тарасов, вж. 
Tarasov, O. Icon and Devotion. Sacred Spaces in Imperial Russia. London, 2002, 35, ill. 65. Ми-

Разпятие в лоното на Отца,  
стенопис от свода в наоса на църквата 

„Рождество Христово“ в Арбанаси, XVII в.  
(фото И. Ванев)
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по-важен за нас е фактът, че в някои от тези по-късни икони, и то именно в онези, 
по които вероятно е създадена и крушедолската композиция, точно елементът 
с придържания от Бог Отец разпънат на кръста Христос липсва, най-вероятно 
той не е бил представен и върху фасадата на крушедолския храм.

Ако се върнем към наоса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, то 
трябва да отбележим, че мотивът с придържащия разпятието Бог Отец, появил 
се за първи път върху клеймото „И почи Бог в ден седми“ от четиричастната 
икона, е изведен като самостоятелно изображение. Дори за руската живопис от 
периода XVI–XVII в. това е изключително рядка практика. Примерите се броят 
на пръсти. Сред тях е изображението върху една от арките на подкуполното 
пространство на църквата „Успение Богородично“ на Свияжския манастир в 
Казанска област26. Както изглежда, през XVII в. този иконографски вариант на 
Света Троица също не е актуален. Значително по-разпространено в периода 
остава изобразяването на Триединния Бог чрез композициите Отечество или 
Съпрестолие. Единичните появи на Разпятие в лоното на Отца в руската 
живопис от XVII в., между които е например една икона от втората половина 
на XVII в. от колекцията на Музея за изобразителни изкуства на Република Ка-
релия, озаглавена „Разпятие на Исус Христос. Отец и Син Слово Божие“, могат 
да се разглеждат като реминисценция на някогашната мода27. В този контекст 
можем да заключим, че сцената от наоса на арбанашката църква определено не 
е свързана с тенденциите в развитието на руската живопис от XVII в., а е отглас 
от постиженията на руските зографи от средата на XVI в. 

Ако приемем, че арбанашката сцена е изписана върху свода на наоса 
някъде в средата на ХVII в., то ще се окаже, че приблизително по същото 
време е живописвана и фасадата на крушедолската църква. Сравнението 
между двата примера обаче показва, че докато крушедолските зографи са 
напълно „в крак с времето си“, прилагайки хронологически близки образци 
от руското изкуство, то в арбанашката църква е отдадено предпочитание 
на отдавна неактуален за руската живопис вариант, чието възобновяване 

рослав Тимотиевич се изказва по-общо, без да посочва в текста конкретен паралел в сте-
нописи от XVII в., а само цитирайки номер на илюстрация от книгата на Вера Брюсова 
за руската живопис от XVII в. Става въпрос за сцена, изградена по мотивите на „И почи 
Бог в ден седми“, с образа на Бог Отец в центъра, но с множество промени в останалите 
детайли, която е част от живописта в олтарното пространство на църквата „Богоявление“ 
в Ярославъл, създадена през 69 г. от майстори от Кострома и Ярославъл, вж. Брюсова, В. 
Русская живопись XVII-го века. Москва, 984, ил. 6. Заедно с иконата от Санкт Петербург 
този пример показва как появилият се върху четиричастната икона от Москва модел се 
доразработва и променя през XVII в., при което постепенно от схемата отпада мотивът с 
Бог Отец, поддържащ пред гърдите си разпятието с Христос.
26  Също от XVI в., от 577 г., датира един сребърен обков на евангелие, върху чиято предна 
страна за централна композиция е избрано не типичното Разпятие Христово, а именно 
Разпятие в лоното на Отца, което обаче не е реплика на модела от четиричастната икона, 
а следва по-ранно възникналите псковски модели, които включват младоликата фигура 
с доспехи и меч върху напречното рамо на кръста. Обковът е изработен от вологодския 
поп Фьодор и се пази в Държавния исторически музей, вж. Православная энциклопедия. 
Москва, Русская православная церковь, 2000, 57.
27  Музеят притежава една от значимите колекции на икони, произхождащи от Северна 
Русия. Каталогът е достъпен в електронен вариант на сайта на музея, вж. http://media.kare-
lia.ru/~art/ catalog/icon/web/grou/ c_.htm (последно посетен на 3.2.207).

http://media.karelia.ru/~art/ catalog/icon/web/grou1/ c1_1.htm
http://media.karelia.ru/~art/ catalog/icon/web/grou1/ c1_1.htm
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в Арбанаси може да се обясни само с особеното пристрастие към подобен 
образ на някоя от фигурите, участвали в съставянето на стенописната про-
грама в наоса. Дали използването на точно този вариант на Света Троица 
е избор на зографа, или решение на поръчителя на стенописите в наоса, 
не би могло да се определи категорично поради факта, че не разполагаме 
с достатъчно данни за нито едно от тези лица28. Логиката подсказва, че е 
по-вероятно причината да не е свързана със зографа, изпълнил живописта 
върху свода, тъй като, ако подобна рядка сцена е била утвърдена част от ре-
пертоара му, то тя би се появила и в друг паметник на балканското изкуство. 
Разбира се, остава хипотетичната възможност стенописите от XVII в. върху 
свода в наоса на църквата „Рождество Христово“ да повтарят образите от 
живописния слой от края на XVI в., а това би било и по-добро обяснение 
за архаичността на използвания модел. За съжаление, днес такава хипотеза 
не може да бъде доказана29. 

Косвен маркер, че това изобразително решение е целенасочен избор 
на съставителя на стенописната програма, е точното в смислово отноше-
ние място или всъщност ключовото значение на точно този вариант на 
Света Троица в цялостната концепция на живописта в наоса на църквата 
„Рождество Христово“. За да поясним това свое становище, трябва да се 
обърнем към смисъла на композицията. За начина, по който най-вероятно 
са я възприемали нейните съвременници, черпим сведения от споменатите 
по-горе запазени руски текстове и коментари от XVI и XVII в.30 Те показват, 

28  Тук отново някакви по-конкретни сведения можем да получим от проучването на епигра-
фиката на паметника. Според Емануел Мутафов поредица грешки в надписите „явно показват, 
че зографите в наоса на „Рождество Христово“ са били или славяни, или албанци, тъй като 
бъркат Θ с Τ в думи като ΠΑΘΕΡΑ[C], ΘΙΟΥΘΟΚΟΥ, Υ ΑΠΟΚΑΤΗΛΗCHC, CΕΒ/ΟΜΕ/ΤΑ. 
Тези надписи са изключително интересни не толкова заради своята неграмотност, а заради 
сложните закономерности в нея. Очевидно е, че зографът или ученикът му, писали надпи-
сите, не са същински гърци, защото изпитват затруднения при писането. Правят например 
правописни грешки като ΑΝΓΓΕΟC вместо АГГАІОС, но това не е фатално дори за худож-
ниците, работили в съвременна Гърция. Очевидно е незнанието на гръцки и от сбърканите 
родове, като например: Η ΠΡΟΔΟCΗC вместо Η ΠΡΟΔΩΣΙΑ, Ο ΠΡΟΦΪΤΟC вместо Ο προ-
φήτης; Ο Μυστικός δείπνος става Ο ΔΗΠΝΗC ΤΟΥ ΜΗCΤΗΚΟΥ, което дори не е на гръцки 
език, защото трябва да се преведе „Вечерят на тайния“ и т.н.“, вж. Мутафов, Е. Разчитането... 
29  Направените многобройни сондажи в наоса на църквата „Рождество Христово“ показват, 
че по-старият живописен слой е наличен в някаква степен по всички стени, с изключение 
на свода, вж. Прашков, Л. Църквата..., 44.
30  Смисълът и възприятието на отделни мотиви от композицията, най-вече на образа на 
Христос с криле, са коментирани още през XVI в. в посланието на Дмитрий Герасимов, от 
което ще си позволим да цитираме отделни части: „Безплотен же, яко же в нашем серд-
це ражаетца слово рожением некоим непостижным и безплотным, и пребывает в сердце 
невидимо. Ражает же ся вторым рожением тесными нашими устнами, тогда всем познано 
бывает (л. 248 об.). От рож(дш)ия же его душа не разлучается, яко да по сугубому слова 
нашего рожению яве познаваем божияго Слова рожение сугубое. Роди бо ся невидимо и 
несказанно и непостижно преж век от Отца, и пребывает неведомо и невидимо, яко по 
души у Отца, дондеж, яко от сердца некоего, отпречистыя Девы нетленно и безболезнено 
родися и в плоти явися нам вторым рожением... А еже на кресте седит – грядет победу 
сътворити на д(и)явола, разрушити крестом имущаго державу. А еже серафим бел – се 
есть святая его душа, бела убо, понеже не сътвори греха, ни обретеся лесть в устех его... 
А еже руце и нозе пригвождени – а о сем ответа не имам: душа убо не пригвождаетца, ни 
держима бывает. Аще бы плотяне руце и нозе были, то подобаше бы им пригвождатися, 

Икона Разпятие на Исус Христос. Отец и 
Син Слово Божие, вт. пол. на XVII в., част 
от колекцията на Музея за изобразителни 
изкуства на република Карелия (по Каталог 
на сайта на музея http://media.karelia.
ru/~art/ catalog/icon/web/grou1/ c1_1.htm)
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че вниманието при този образ е съсредоточено като цяло върху идеята за 
Божието домостроителство: предвечната Божия идея за спасението на човеш-
кия род чрез изкупителната жертва на Божия Син, чието начало е положено 
още със Сътворението на света и се осъществява чрез Въплъщението и 
Възкресението на Христос3. Изглежда, съставителят на програмата в наоса 
на арбанашката църква е бил запознат с това съдържание на изображението 
и при това умело извежда точно идеята за предвечността на Христовата 
жертва на кръста, акцентирайки я чрез композицията Разпятие в лоното 
на Отца, която от своя страна е обградена със сцени от земния път на Сина 
Божи, доминиращи в регистрите по стените на това храмово пространство 
и онагледяващи изпълнението на Божия промисъл32. И докато в руската 
живопис Разпятие в лоното на Отца се появява в контекста на сцени от 
Сътворението на света, в стенописната програма на „Рождество Христово“ 
акцентът се премества от началните етапи на Божието домостроителство 
към неговата кулминация в Христовото разпятие33. 

Въпросът, как точно този изключително рядък за православието 
иконографски вариант на Света Троица попада в Арбанаси, засега остава 

но понеже плот(и)ю пригвоздися Христос бог нашь.“ Текстът е цитиран по Голейзовский, 
Н. Два епизода из деятельности..., 25-40. Повече за богословския контекст на това изо-
бражение и руското общество през XVI в. вж. у Kriza, A. The Russian Gnadenstuhl. – Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes 79 (206), 79-30.
3  Освен цитираната по-горе в текста литература, от особена важност за изясняването на 
тези представи са коментарите точно на това клеймо на четиричастната икона, направени 
от нейните противници в лицето на дяк Висковатий и на нейните протагонисти, предста-
вени от митрополит Макарий, вж. Московские соборы на еретиков XVI-го века. – Чтения 
в Обществе истории и древностей российских (847), кн. 3, отд. II, -30; Розыск, или список 
о богохулных строках и о сомнении святых честных икон дьяка Ивана Михайлова сына 
Висковатого в лето 7062. – Чтения в Обществе истории и древностей российских (858), 
кн. 2. Материалы славянские, -42; Андреев, Н. О „деле дьяка Висковатого“. – Seminarium 
Kondakovianum 5 (932), 9-242. 
32  Специфично приложение, подчинено на различен от характерния за руската живопис 
контекст, наблюдаваме и при композицията от фасадата на крушедолската църква, изписана 
от южната страна на разгърнатия Страшен съд, чиято близост подчертава есхатологичните 
аспекти на идеята за Божия промисъл, който ще бъде завършен с Второто пришествие на 
Сина Божи и със спасението на праведните, вж. Тимотијевић, М. Манастир..., 256.
33  Лекотата, с която стенописната програма в наоса е конструирана около тази богословска 
идея, и предпочитанието към „екзотични“ за Балканите изобразителни решения насочват 
към мисълта, че нейният съставител е високообразован представител на духовната власт. 
Тук можем само да припомним убедителната хипотеза на Хитко Вачев, че в определен пери-
од храмът „Рождество Христово“ в Арбанаси е функционирал като митрополитски, която 
е основана на продължително проучване на архитектурната композиция на църквата, на 
сградите и на некрополите в дворното пространство и на един обобщаващ поглед върху 
характеристиките на храмовата декорация и мебелиар. Неговият цялостен анализ показ-
ва, че освен своята централна епископска катедра в Търново – църквата „Св. ап. Петър 
и Павел“, търновските митрополити имали за своя резиденция и църквата „Рождество 
Христово“ в Арбанаси, вж. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна, 2006; Ва-
чев, Х. Храмът „Рождество Христово“ в Арбанаси. Варна, 2008. Както подчертава авторът, 
високото място на този храм в йерархията се доказва и от направените за него дарения, 
засвидетелствани в седемнадесет ктиторски надписа и два портрета – практика, без ана-
лог в нашата късносредновековна история. По-нататъшните предположения в тази насо-
ка обаче ще граничат със свръхинтерпретация поради недостатъчните данни и най-вече 
поради неяснотата за точното датиране на живописта от наоса на арбанашката църква.
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без конкретен отговор. Тук могат да бъдат само повторени известните 
данни за връзките на представителите на българското духовенство с 
руската православна църква, които се засилват особено след средата на 
ХVІ в. Става въпрос за многократни пътувания на различни български 
духовни лица до Русия през XVI и XVII в., които обикновено имали за 
цел набирането на средства и помощи34. По време на тези посещения 
по-изтъкнатите български духовници понякога са били дарявани и с цър-
ковна утвар, богослужебни книги и икони. Търновските митрополити по 
традиция са поддържали връзки с Руската църква и може би емблемата 
на тези отношения е една от най-ярките фигури в балканската история 
от края на XVI и началото на XVII в. – Дионисий I Рали (580–598), който 
пребивава в Москва повече от девет месеца в състава на патриаршеска 
делегация, съдействайки за издигането на Руската църква в патриарше-
ски ранг, като се среща с царя Федор Иванович (584–598), с патриарха 
Йов (589–605), с болярина Борис Годунов, посещава редица църкви и 
манастири и си тръгва от Русия богато обдарен35. Известно е също така, 
че Арбанаси поддържа контакти с големите духовни центрове на епохата 
и в него често пребивавали духовници от Атон, Цариград и Йерусалим. 
Дори арбанашките търговци имали впечатляващи за времето си контакти 
в цяла Европа, както и в Русия36, а ако имаме предвид, че в данъчни регис-
три от XVII в. сред жителите на селището се посочва и един руснак37, то 
тези факти само разширяват кръга от възможните пътища на проникване 
на този забележителен иконографски сюжет в Арбанаси. От друга страна, 
засиленото руско влияние върху балканската живопис в периода XVI–XVIII 
в. е всъщност глобален процес38, така че появата на специфично руски 
модел в арбанашката църква е само още един показател за характерните 
за епохата художествени тенденции. 

34  Муравьев, А. Сношения России с Востоком по делам церковным. 2. Санкт Петербург, 
860; Снегаров, И. Културни и политически връзки между България и Русия през XV–XVIII 
век. С., 953; Мавродинов, Н. Връзките между българското и руското изкуство. С., 955, 85-86.
35  Тютюнджиев, И. Търновската митрополия през XV–XIX век. Велико Търново, 2007, 7-72.
36  Католическият епископ Антонио Стефани в свой доклад от 685 г., впечатлен, споменава 
широките връзки на арбанашките търговци с Италия, Полша и особено с Русия, вж. Маслев, 
С. Търговията между българските земи и Трансилвания през XVI–XVII век. С., 99, 3.
37  Вж. Мутафов, В. За етническия, социалния и стопанския облик на с. Арбанаси през 
XVII в. – Годишник на музеите в Северна България 5 (979), 83-93, 85.
38  На проблема за конкретните измерения на руското влияние върху балканската живопис 
през XVII в. вече е отделяно внимание, вж. например Grabar, A. L’expansion de la peinture 
russe aux XVI et XVII siècles. – Seminarium Kondakovianum  (940), 65-92; Мавродинов, Н. 
Връзките...; Рогов, А. Связи Руси с балканскими странами в области изобразительного 
искусства в XVI–XVII веках. – Советское славяноведение 3 (976), 57-65, а в последните 
години се работи усилено върху връзките на храмовата декорация в двете румънски кня-
жества – Влашко и Молдова, с руската живопис от периода, вж. например Iancovescu, I. Les 
sources russes et ukrainiennes de la peinture murale au temps de Constantin Brancovan. – Revue 
Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts 45 (2008), 0-6. Тази проблематика е предмет 
на изследване и у нас, макар и най-вече на основата на материала от възрожденското изку-
ство, вж. Генова, Е. Модели и пътища за модернизиране на църковната живопис в българ-
ските земи от втората половина на ХVІІІ и ХІХ век. – Историческо бъдеще 2 (200), 45-74.
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Авраам е сред онези фигури от Стария Завет, чиeто силно присъствие 
в юдаизма се запазва и в християнството, и в исляма, 2. Именно на Авраам 
Бог неколкократно дава своята благословия и обетование за многочис-
лено потомство и собствена земя3. Затова още в юдаизма той е маркер 
за принадлежност към избраните от Бога – именно Авраамовите чеда са 
народът Божи. Впоследствие християните, а по-късно и мюсюлманите 
на свой ред присвояват Авраам като собствен праотец и „баща“, по този 
начин идентифицирайки се с избрания народ и осигурявайки си Божията 
защита4. В християнската литература значимостта на Авраам като отеца 
патриарх се разкрива от обвързването на неговата фигура с началото на 
историята на спасението чрез включването му в родословието на Христос 
в Евангелията на Лука и Матей, но също така и с представата за края на 
човешкия живот, според която съдбата на праведника в отвъдното и в Рая 
е да се завърне именно в лоното на своя праотец Авраам. Като достоен 

¹ Темата е работена в рамките на планов проект „И яви се Господ на Авраама...: Сцената 
Гостоприемството на Авраам в паметниците на територията на България от ХV–ХVІІІ век“ 
в Институт за изследване на изкуствата в периода 2009–20 г., който доразвива идеите от 
дисертационния ми труд, защитен през 2002 г. Вариант на текста е публикуван в Куюмджиева, 
М. Функционална специфика на старозаветните сцени в късносредновековната църковна 
живопис: Гостоприемството на Авраам. – В: От Честния пояс на Богородица до коланчето 
за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка 
Бакалова. С., 200, 67-78.
2  Бадаланова, Ф., Милтенова, А. Апокрифният цикъл за Авраам във фолклора и среднове-
ковните балкански литератури. – В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. 4. С., 
996, 203-25; Badalanova, F. Beneath, Behind and Beyond the Bible: Back to the Oral Tradition 
(The Theologeme of Abraham’s Sacrifice in Bulgarian Folklore). – In: Фолклор, традиции, култура. 
Юбилеен сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 47-67; Sherwood, Y. Binding-Unbinding: 
Divided Responses of Judaism, Christianity, and Islam to the “Sacrifice” of the Abraham’s Beloved 
Son. – Journal of the American Academy of Religion 72 (2004), N 4, 82-86; Квливидзе, Н., Лявдан-
ский, А., Шукуров, Р. и др. Авраам. – В: Православная энциклопедия. Т. І. Москва, 2000, 49-55.
3  Битие 2:2 („и Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича име-
то ти, и ти ще бъдеш благословен“), 2:7 („и яви се Господ на Авраама и му рече: тая земя ще 
дам на потомството ти“), Битие 3:5-7 („защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я 
дам и на потомството ти довека, и ще направя потомството ти като земния пясък: ако ня-
кой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство; стани, изходи тая 
земя надлъж и нашир, защото Аз на тебе ще я дам и на потомството ти завинаги“), Битие 5:5 
(„погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И му рече: толкова ще бъдат 
твоите потомци“), Битие 5:8 („В тоя ден сключи Господ завет с Аврама, като рече: на твое-
то потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река, река Ефрат“), Битие 
7:-0. Библейските текстове в работата са цитирани по синодалния превод на Библията, вж. 
БИБЛИЯ сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет. Издава Светият 
Синод на Българската църква. С., 982.
4  Този топос се постановява още в текстовете на Новия Завет, например в Послание на ап. 
Павел до галатяни 3:7-9, 26, 29: „... ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови. И 
писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благовести 
Авраама: „... в тебе ще бъдат благословени всички народи“. И тъй, ония, които се облягат на 
вярата, биват благословени заедно с верния Авраам... Защото всички сте синове Божии чрез 
вярата в Христа Иисуса... ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание 
наследници.“ За християните като „чеда Авраамови“ и наследници на вечния живот пише и 
Климент Охридски, вж. Климент Охридски, Избрани съчинения. Т. ІІ. С., 972, 74. Този топос 
е структурно съществен за изграждането на идеята за избрания народ като част от владетел-
ската идеология, за примерите от сръбската държава от епохата на Неманичите вж. Мариjа-
новиħ-Душаниħ, См. Владарскa идеологиjа Неманиħа. Дипломатичка студија. Београд, 997.

Гостоприемството на Авраам и стенописите 
от източната стена на старата църква на 
Струпецкия манастир, кр. на XVI в.  
(фото И. Ванев) 
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пример за подражание, гостоприемството на Авраам се подчертава още в 
юдаизма, но Авраам се превръща в нарицателно за това важно качество на 
праведника и в другите монотеистични религии, достатъчно е да споменем 
използвания и днес израз „Авраамов дом“. Готовността да пожертва сина 
си в името на своя Бог превръща Авраам в мощно въздействащ символ 
на безграничната вяра, отново валиден и за християнството, и за исляма.

Всички тези идеи намират визуален израз в средновековното хрис-
тиянско изкуство в съответстващи им образи. Но най-важна за нас в кон-
текста на проблематиката, която разглеждаме тук, е срещата на праотец 
Авраам с трите ангела, описана в 8 глава на книга Битие, и съответно 
сцената Гостоприемството на Авраам. 

При анализа на различни паметници по повод на значението и иконо-
графските особености на Гостоприемството на Авраам във византийската 
живопис вече са изказвани множество становища, които до голяма степен 
са обхванали и функционалните специфики на този образ. Сред първите 
автори, обърнали сериозно внимание на богословския и богослужебен 
контекст на тази композиция, е Николай Малицки с неговата студия от 
928 г. Въпреки някои вече анахронични моменти в нея, тя запазва и днес 
своята актуалност5. Малицки първи сравнява възгледа на западните и 
източните богослови за значението на срещата на Авраам с трите ангела, 
като посочва, че именно различното разбиране на смисъла на този старо-
заветен епизод води до различните иконографски особености на изобра-
жението в западната и във византийската живопис6. Особена заслуга на 
Малицки е използването не само на екзегетиката, но и на химнографията, 
за изясняване на функцията на сцената, при което той убедително показва, 
че в богослужебната поезия от IX в. появата на тримата странници вече 
се възприема като проява на Светата Троица, а това тълкуване на старо-
заветния епизод се отразява и на неговата визуализация7. По-късните 
проучвания, посветени на темата, обогатяват приносите на студията на 
Малицки в различни насоки: допълват интерпретацията на смисъла и 
функцията на сцената (В. Лазарев8), развитието на нейната иконография 
(А. Салтыков9, Е. Смирнова0), както и нейната връзка с еклесиологията и 
хеортологията (Н. Озолин, О. Ульянов2). Прави впечатление, че голяма 

5  Малицкий, Н. К истории композиции ветхозаветной Троицы. – Seminarium Kondako-
vianum 2 (928), 33-45.
6  Пак там, 35-36.
7  Пак там, 39.
8  Лазарев, В. „Троица“ Андрея Рублева. – В: Русская средневековая живопись. Статьи и 
исследования. Москва, 970, 279-29.
9  Салтыков, А. Иконография „Троицы“ Андрея Рублева. – В: Древнерусское искусство 
ХІV–ХV вв. Москва, 984, 77-85.
0  Смирнова, Э. Иконы северо-восточной Руси. Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, 
Москва, Вологодский край, Двина. Середина ХІІІ – середина ХІV века. Москва, 2004, 279-288.
  Озолин, Н. „Троица“ или „Пятидесятница“. – В: Философия русского религиозного ис-
кусства ХVІІ–ХХ вв. Москва, 993, 385-395.
2  Ульянов, О. Филоксения Авраама: библейская святыня и догматический образ. – Бого-
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част от публикациите принадлежат на руски учени, като от значение за 
подобен засилен интерес към темата несъмнено е присъствието в руския 
материал на иконата Света Троица на Андрей Рубльов – едно изображение, 
превърнато от богослови и изкуствоведи във феномен, чиито художестве-
ни качества или изключителни особености може би са преувеличени, но 
и до днес са повод за нови интерпретации3. Заслуга на руската школа е и 
обозначаването на изображенията на Авраамовото гостоприемство като 
Старозаветна Троица – една недостатъчно коректна в терминологично 
отношение практика4. Доминиращото руско присъствие в тази тематична 
област е разнообразено от две публикации на гръцки автори: статията на 
Дула Мурики за установяването на определен иконографски тип на сцената 
в късната Палеологова живопис, който се възпроизвежда в поредица от 
икони5, и изследването на София Калописи-Верти за особеностите на един 
стенописен ансамбъл от ХІІІ в., в което е направен единственият досега 
подробен преглед на разпространението на сцената Гостоприемството на 
Авраам в паметниците на византийската монументална живопис6. Този 
старозаветен епизод е сравнително често визуализиран в православното 
изкуство, появява се в различни по характер и предназначение стенописни 
програми, икони или църковна утвар, при проучването на които много 
други автори също се спират, макар и по-бегло, на някои от особеностите 
на изображението7. Заедно с посочените по-горе студии повечето от тези 
публикации са използвани и в настоящия текст.

По въпроса за ролята на Гостоприемството на Авраам в определена 
изобразителна програма в досегашните изследвания се споменава пре-

словские труды 35 (999), 26-232; Ульянов, О. Влияние Святой горы Афон на особенности 
почитания Святой Троицы при митрополите Киприане (к 600-летию преставления свя-
тителя). – В: Человек верующий в культуре Древней Руси. Материалы международной 
научной конференции 5 – 6 декабря 2005 года. Санкт Петербург, 2005, 88-00.
3  Сред руските богослови е разпространено виждането, че иконата на Андрей Рубльов 
е всемирен символ на Православието и връх на руското изкуство. В трудните за Руската 
църква години от началото на ХХ в., след 97 г., отец Павел Флоренски призовава вярва-
щите да се обърнат именно към тази икона с думите: „Есть Троица Рублева, следовательно, 
есть Бог“, вж. Флоренский, П. Иконостас. Москва, 995, 67. Почитта към създателя на този 
образ намира своя израз в решението на поместния събор на Руската православна църква 
от 988 г., с което Андрей Рубльов е причислен към лика на преподобните.
4  В изкуствоведската литература Старозаветна Троица навлиза с леката ръка на Никодим 
Кондаков, вж. Кондаков, Н. Лицевой иконописный подлинник. Иконография Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Т. . Санкт-Петербург, 905, 77; като понякога премина-
ва и в западната литература като Old Testament Trinity, вж. например Eastern Christianity. 
Еd. M. Angold. Cambridge, 2006; Talbot Rice, D. Icons and Their History. New York, 974, и др.
5  Μουρίκη, Δ. Η παράστασις της Φιλοξενίας του Αβραάµ σε µία εικόνα του Βυζαντινού Μου-
σείου. – Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (962–963), 87-4. 
6  Kalopisi-Verti, S. Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis (244). Iconographi-
sche und stilistische Analyse der Malereien. München, 975.
7  Grabar, A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures. – Dumbarton Oaks 
Papers 8 (954), 6-99; Velmans, T. La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge. Paris, 
977; Мавродинова, Л. Старозаветни лица и събития в средновековната стенна живопис 
по българските земи (ІХ–ХІV век). – Кирило-Методиевски студии 2 (999), 55-28, която 
за първи път събира старозаветните изображения от българските паметници до края на 
ХIV в. и анализира най-общо техните особености.
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димно евхаристийното значение на този старозаветен епизод, най-често 
без тази връзка да се анализира подробно и без да се цитират подкрепя-
щи такава теза извори8. Ако по-внимателно прегледаме публикациите, 
ще видим, че се цитират едни и същи ранни публикации, в които обаче 
като извори се посочва най-често представител на западното богословие, 
какъвто е св. Августин. Необходимо е уточняване на доводите за подобна 
интерпретация и на причините за асоциирането на Гостоприемството на 
Авраам с евхаристията, а след това и изясняване на конкретните смисли, 
които тази старозаветна сцена визуализира в рамките на мащабната за 
християнството тема за жертвата. От друга страна, многообразието на 
запазения материал показва, че Гостоприемството на Авраам, подобно 
на останалите старозаветни епизоди, избрани да бъдат изобразявани в 
християнската живопис, може да бъде носител едновременно на няколко 
богословски идеи. В монументалната живопис именно контекстът от 
изображения, редом с които е представена композицията, извежда във 
всеки индивидуален случай като водещо едно от тези значения. Основна 
задача на настоящата работа е на базата на известния днес материал да 
открие и обособи общовалидни закономерности в приложението на тази 
старозаветна сцена, като използва за отправна точка повтарящия се съ-
провод от други изображения, в чиято устойчивост и смислови връзки се 
търсят конкретните измерения на различните варианти на нейната функ-
ция. Така освен към прецизиране на тезата за евхаристийния смисъл на 
Гостоприемството на Авраам вниманието ще бъде насочено и към други 
богословски идеи, визуализирани чрез същото изображение. 

За целите на настоящото проучване проблемът за значението и 
функцията на сцената е поставен в по-широк контекст; той се разглежда 
като обвързан с цялостното възприятие на този старозаветен сюжет в 
православието, както то се е отразило в литературата – екзегетическа, 
богослужебна, житийна и парабиблейска/апокрифна, или дори в поклон-
ническата практика. Така формулирана, темата на изследването предполага 
фокусиране само върху българската живопис от поствизантийската епоха, 
което бе продиктувано от факта, че този материал не е систематизиран и 
проучен. В процеса на работа този акцент се изгуби поради една основна 
причина: липсата на цялостно изследване на проблема във византийското 
изкуство, без което бе невъзможно да се изведат отликите и характерните 
за поствизантийската живопис промени във функцията на сцената Гос-
топриемството на Авраам. Затова вниманието е съсредоточено главно 
върху общите процеси, при това едновременно към особеностите във 

8  Като пример за тази разпространена практика ще цитирам изследването на Шарън 
Герстел за византийските олтарни програми, което като тематика предполага по-задъл-
бочен подход и изясняване на проблема, но не само не осъществява това предположение, 
което не е толкова осъдително, но дори бива цитирано неизвестно защо в такава връзка 
в по-късни изследвания, вж. Gerstel, Sh. Beholding the Sacred Mysteries: Programs of the Byz-
antine Sanctuary. Seattle/London, 999, 84; Jeffreys, E. Old Testament “History” and the Byzan-
tine Chronicle. – In: The Old Testament in Byzantium. Ed. P. Magdalino, R. Nelson. Washington, 
200, 53-74, 55, n. 7.
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византийското и поствизантийското изкуство, при което изображенията 
в нашите паметници са използвани като илюстрация на тези процеси, 
редом с останалия материал.

Битие 18:1-22: loca sancta, богословска интерпретация, 
богослужебна употреба, парабиблейска литература

С Авраам са свързани няколко свещени места в Светите земи, посе-
щавани от поклонници, изповядващи различни религии. Още от древни 
времена особено почитан е Мамрийският дъб в Хеврон, при който Авраам 
гощава тримата странници. За извършваните на това място езически ри-
туали разказват още Йосиф Флавий и Юлий Африкански, а по-късно Ермий 
Созомен (V в.) споменава как там се събират поклонници – християни и 
иноверци, при което всеки следва свои ритуали9. Евсевий Кесарийски раз-
казва, че на мястото имало и изображение на три фигури, като предполага, 
че средната от тях е Христос20. Това сведение далеч не означава, че става 
въпрос за християнска икона, по-скоро е описано езическо изображение, 
което Евсевий използва, за да покаже доколко невежи са езичниците и 
как само християните имат мъдростта да интерпретират този образ пра-
вилно. Изключителната значимост на Мамре още за ранните християни 
е ознаменувана от издигането на това място на базилика по времето на 
император Константин. Църковният историк от V в. Сократ Схоластик 
разказва, че при Мамрийския дъб са били поставени жертвеници и се 
принасяли езически жертви, което е било и причината император Кон-
стантин да вземе мерки срещу тази практика, като разруши жертвеника 
и построи на същото място християнски храм2. Йероним свидетелства 

9  Малицкий, Н. К истории..., 37-38. Созомен обяснява следното: „Туземцы и отдаленней-
шие жители Палестины, Финикияне, Аравитяне, и теперь еще, во время лета, ежегодно 
совершают там торжественный праздник. К тому времни туда же собираются многие и для 
торговли, продавать и покупать. Этот праздник уважается всеми: и Иудеями, потому что 
они гордятся патриархом Авраамом (как своим родоначальником), и язычниками, пото-
му что на том месте было явление Ангелов, и Христианами, потому что здесь явился пра-
веднику Тот, Кто в последствии пришел на землю для спасения человечества, родившись 
от Девы.“ (Църковна история, Книга 2, Глава 4), вж. Церковная история Эрмия Созомена 
Саламинского. Санкт-Петербург, 85.
20  Eusebius of Caesarea: Demonstratio Evangelica. Tr. W.J. Ferrar. London, 920, Book V.9.7.
2  Подобен е разказът и на Ермий Созомен: „Между тем как все это совершалось по ска-
занному, с свойственным язычникам веселием, приехала туда на богомолье мать Констан-
тиновой супруги и рассказала о том царю. Узнав это, царь сильно винил палестинских 
епископов, что они небрегут о своей обязанности, позволяют осквернять священное ме-
сто нечистыми возлияниями и жертвоприношениями, и выразил свое благочестивое не-
годование в написанном по сему случаю послании к епископу иерусалимскому Макарию, 
к Евсевию Памфилову и к другим палестинским епископам. Он приказал им сойтись с 
епископами финикийскими и, разрушив до основания бывший там прежде жертвенник, 
а статуи предав огню, построить на том месте церковь, достойную древности и святости 
самого места, и впредь заботиться, чтобы оно не осквернялось возлияниями и жертво-
приношениями, чтобы на нем не совершалось ничего, кроме богослужения по правилам 
Церкви. А кто будет замечен в совершении прежних обрядов, о том пусть доносят епи-
скопы: он подвергнется тяжкому наказанию. Приказание, выраженное в этом царском 
послании, начальники и служители Христовы исполнили самым делом“, вж. Церковная 
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как още по Константиново време дървото е било защитено с покрив, но и 
изложено на достъпа на ножовете на християнските поклонници, които си 
отнасяли у дома парчета от него. Описание на Мамрийския дъб оставя и 
руският поклонник игумен Даниил (ХІІ в.)22. 

Мястото се почита от евреи, християни и мюсюлмани, поради което, 
когато през 868 г. Руската духовна мисия в Йерусалим придобива участъка 
земя, на който расте легендарният дъб, мюсюлманската общност реагира 
остро – великият везир Сервер паша обяснява на граф Игнатиев колко е 
важно запазването на статуквото в Светите земи – свещеният дъб да не 
става изключителна собственост на когото и да било, а да принадлежи на 
всички вероизповедания. В началото на миналия век А. Дмитриевский 
описва тридневния празник на Светата Троица в православната колония в 
Йерусалим, на втория ден от който при Мамрийския дъб се извършва тър-
жествено всенощно бдение, в което участват около 300 поклонници и при 
което икона на Света Троица се поставя в основата на дъба, а на сутринта 
се извършва литургия. Дмитриевский споменава и недоброто състояние на 
дървото поради желанието на поклонниците да отнесат части от клоните и 
парчета от кората му като драгоценен материал за направата на сувенири 
и икони23. 

Ранните свидетелства, като това на поклонника от Бордо или на Егерия 
и историка Созомен, споменават и кладенеца, изкопан на същото място от 
Авраам, който преди издигането на Константиновия храм играе важна роля, 
заедно с жертвеника, при ритуалите и празненствата на езичници, християни 
и евреи, които по разказа на Созомен се провеждали един път годишно през 
лятото. Созомен обяснява, че никой всъщност не черпел вода от кладенеца 
на Авраам, защото според езическите практики около него се палели лампи, 
а в него се изливало вино, пускали се хляб, монети или благовония и поради 
всичко това водата, разбира се, едва ли ставала за пиене24.

история..., 85. Проучванията показват, че на мястото вероятно е имало някакъв ранен 
езически култ. Разкопките от 926–928 г. разкриват основи на светилище от времето на 
Ирод Велики, обградено със солидна стена, която обособявала не само дървото, но и кла-
денеца, за който се вярвало, че е изкопан от Авраам, както и жертвеник. Константиновата 
църква била построена в рамките на Иродовото светилище.
22  Вж. „Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли“, чийто текст е поместен на 
сайта на Института за руска литература: http://www.pushkinskijdom.ru. Местоположението 
на дъба е хипотетично – черниговският игумен Даниил, който посетил светите места през 
04–06 г., посочва, че дъбът се намира на запад от Махпела и пътя за Хеврон, и отбелязва, 
че там е указано мястото на шатрата Авраамова, „близо до дъба към изток“.
23  Текстът на проф. Дмитриевский е обнародван на сайта http://www.rusdm.ru/terra.
php?item=. Сред продукцията на палестинските майстори от XIII–XIX в., изглежда, няма 
запазени примери за производство на поклоннически икони с Гостоприемството на Авра-
ам. След като Руската духовна мисия в Йерусалим купува участъка в Хеврон с Мамрийския 
дъб през 868 г. и в началото на ХХ в. провежда събор за набиране на средства, през 907 г. 
започва строителство на православен храм, осветен едва през 925 г. През всичките тези 
години, а и по-късно, в руската мисия се изработвали икони със сюжет Гостоприемство-
то на Авраам, предназначени за поклонниците и снабдени с надпис или печат на гърба, 
удостоверяващ техния произход.
24  Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. Санкт-Петербург, 85.

Мамрийският дъб, 1912 г. (фото Wikipedia, 
Elmendorf, Dwight Lathrop - A camera crusade 
through the Holy Land C. Scribner's Sons New York, 
Public Domain) https://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/5/5a/Avraham_oak_1912.jpg

Матрица от камък с образите на трите ангела 
при Мамре, V в. (по Frazer, M. Syncretistic 
Pilgrim’s Mould from Mamre...)

http://www.pushkinskijdom.ru
http://www.rusdm.ru/terra.php?item=1
http://www.rusdm.ru/terra.php?item=1
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Руските поклонници оставят сведения и за една друга реликва, 
която през XIV–XV в. се намира в сърцето на византийската столица: 
масата, на която Авраам предложил гостоприемството си на ангелите. 
Още през XII в. Антоний от Новгород споменава като местоположение 
на тази реликва олтара на една от църквите на императорския дворец, а 
латинското описание на Константинопол от същото столетие – „Анонимът 
Меркати“ – директно уточнява, че тя се намира в Новата църква25. Според 
Джордж Маджеска, тъй като в нито един от списъците с реликви, които 
кръстоносците изнесли в Западна Европа, не фигурира масата на Авраам, 
то по всяка вероятност тя е останала в Константинопол, като, явно, е била 
преместена в църквата „Св. София“ от императорския дворец през XIV в. 
и е била поставена в югоизточната част на храма, пред съответстващо ѝ 
изображение на Авраамовото гостоприемство. Така я описват и няколко 
от руските пътешественици, посетили византийската столица през XIV 
и XV в.26 Масата очевидно е била каменна, както я описват Стефан от 
Новгород (348/49) и французинът Бертрандон дьо ла Брокиер27. А както 
справедливо отбелязва Василий Пуцко, всички тези поклонници споменават 
артефакт, който трудно може да се приеме днес за автентичния, действи-
телно свързан с личността на старозаветния патриарх28. По-вероятно е 
във византийската столица да се е оказала престолната мраморна маса от 
вече споменатата църква, издигната от император Константин. 

За християнството водеща в образа на старозаветния Авраам е него-
вата роля на баща на избрания народ. Това значение се постановява още в 
текстовете на Новия Завет, например в Послание на ап. Павел до галатяни 
3:7-9, 26, 29: „... ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови. И 
писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, 
отнапред благовести Авраама: „в тебе ще бъдат благословени всички на-
роди“. И тъй, ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно 
с верния Авраам... Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа 
Иисуса... ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обеща-
ние наследници.“29 Този топос е структурно съществен за изграждането на 

25  Majeska, G. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. 
Washington D.C., 984 (Dumbarton Oaks Studies 9), 230; Klein, H. Sacred Relics and Imperial 
Ceremonies at the Great Palace of Constantinople. – In: Visualisierung von Herrschaft Frühmit-
telalterliche Residenzen – Gestalt und Zeremoniell. Internationales Kolloquium 3./4. Juni 2004 
in Istanbul. Istanbul, 2006, 79-99.
26  Сред тях са Стефан от Новгород (348/49), Игнатий от Смоленск; такива сведения съ-
държат и „Анонимно сказание за св. места“, „Хождение дьяка Александра в Царьград“, 
както и „Хождение инока Зосимы“ от 48–42 г., за критично издание на текстовете с 
коментар вж. Majeska, G. Russian...
27  Majeska, G. Russian..., 229.
28  Пуцко, В. Паломнические иконы Святой Троицы в России. – В: Троицкие чтения. Бо-
льшие Вяземы, 2000, 00-2.
29  За християните, като „чеда Авраамови“ и наследници на вечния живот, пише и Климент 
Охридски, вж. Климент Охридски. Избрани съчинения. Т. ІІ. С., 972, 74. Авраам е допир-
ната точка, която свързва исляма с юдаизма и християнството. Мохамед изтъква исляма 
като религия на Авраам, за да легитимира учението си, като в единобожието, изповядва-
но от родоначалника Авраам, той вижда общия източник, способен да направи исляма 
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идеята за избрания народ и се използва както като част от владетелската 
идеология30, така и в контекста на учението на Църквата за спасението на 
праведните, за които Авраам е духовният баща и пример за подражание. 

От своя страна самият епизод с посещението на тримата странници 
при Авраам също се оказва ключов за християнството, най-вече за източ-
ноправославната традиция. Още в ранната светоотеческа литература той е 
предмет на различни интерпретации, които са зададени от характеристи-
ките на текста. В библейския разказ от Битие 8 е посочена веднъж появата 
на Господ (Битие 8:), а веднага след това на трима мъже (Битие 8:2). Към 
тях Авраам се обръща с приветствие в единствено число („Господарю“, 
Битие 8:3) и получава отговори също от едно лице („и един от тях рече“, 
Битие 8:0, „и рече Господ на Авраама“, Битие 8:3), като едновременно 
в разказа се запазва тяхната множественост („те рекоха“, Битие 8:5, „те 
ядоха“, Битие 8:8)3. Тази изменяемост в именуването на Авраамовите 
гости продължава и в следващата глава, когато още в нейното начало те се 
споменават като „два ангела“ (Битие 9:). Изглежда, именно определянето 
на двама от мъжете като ангели оставя въпроса за идентификацията на 
третия отворен, включително за възможността това да е Господ, особено 
след като в текста се посочва, че докато двамата ангели се отправят към 
Содом, Авраам продължава разговора си с Бог (Битие 8:22). При тъл-
куването на този епизод в юдаизма например авторите разграничават 
появата на Господ/Божието присъствие от Битие 8: от непосредствено 
последвалата я поява на тримата Божии пратеници в Битие 8:2, които 
от своя страна единодушно се определят като ангели32. Разграничаването 
на Господ и групата ангели в екзегезата на Битие 8 и 9 обаче въвежда 
друг проблем в тълкуването на епизода при юдаизма – равините следва 
да обяснят използването на обръщението на Авраам в единствено число 
към тримата странника/ангела, и при това се прибягва до различни ре-
шения, например до тезата, че това е обръщение към архангел Михаил, 
като заемащ най-висок ранг сред архангелите33. Независимо от това, че 
в юдейската тълковна традиция съществува разногласие по въпроса за 
това кой от трите ангела с каква мисия е изпратен, най-същественото в 
случая е, че за юдаизма ангелите, явили се пред Авраам, никога не са се 
идентифицирали като образ на Бога.

приемлив за останалите монотеистични религии. В Корана четем, че Авраам не е бил нито 
юдей, нито християнин, той бил мюсюлманин, правоверен, поклонник на единия Бог, а 
най-близо до Авраам са онези, които са негови и на Мохамед последователи и вярват, как-
то и той, че Бог е глава на вярващите (Трета сура на Корана, 606). 
30  Мариjановиħ-Душаниħ, См. Владарскa идеологиjа Неманиħа. Дипломатичка студија. 
Београд, 997.
3  БИБЛИЯ..., 7-8.
32  Вж. прегледа на юдейската екзегетическа традиция по отношение на този старозаветен 
епизод в Grypeou, E., Spurling, H. Abraham’s Angels: Jewish and Christian Exegesis of Genesis 
8-9. – In: The Exegetical Encounter Between Jews and Christians in Late Antiquity. Leiden, 
2009, 8-205, 82-89.
33  Пак там, 85.

Срещата на Авраам с трите ангела, 
миниатюра от ръкопис с текста на 
Осмокнижието Vat. gr. 747, fol. 39r, XI в.  
(по K. Weitzmann and M. Bernabò,  
The Byzantine Octateuchs, Vol. 2, Princeton, 1999)
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Какво е становището на християнските богослови? Нееднозначност-
та на текста, в който се разказва за появата на трите ангела пред Авраам, 
при което те едновременно се споменават като „хора“, „той“ и „Господ“, е 
причина за разпространението още в периода до VI в. на различни интер-
претации на трите фигури в творенията на светите отци. Прокопий от Газа 
обобщава християнските възгледи относно същността на Авраамовите 
гости по следния начин: „... някои смятат, че тримата странници са три 
ангела, или че един от тях е Господ, а другите двама са ангели, а също има 
и такива, които предполагат, че онези (странниците), които са назовавани 
като „Господ“, са тип на светата и единосъщна Троица“34. Това заявление 
всъщност отразява и етапите на развитие на християнското тълкуване на 
този старозаветен епизод в патристиката. 

В хомилиите и екзегетическите произведения на светите отци от 
предиконоборската епоха водещ е Христологичният пласт. Юстин Фи-
лософ, Атанасий Александрийски, Теодорит Кирски или Йоан Златоуст 
например виждат в трите ангела явление на Господ в обкръжението на две 
главни небесни сили или два ангела35. Появата на ангелите в Битие 8:-2 
се разглежда и като епифания на Бога, на която старозаветният праотец 
е свидетел. От това възприятие произлиза разбирането за Авраам като 
боговидец. Той е богоизбраният праведник, комуто в момента на среща-
та с трите ангела е открито цялото познание за Бога и Божия промисъл 
да спаси човечеството чрез въплъщението и жертвата на единородния 
Син. Тази предустановеност на спасението чрез жертвата в старозаветни 
времена е отразена още в евангелския текст в думите на Христос: „Авра-
ам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва... 
истина, истина ви казвам: преди Авраам да е бил, Аз съм“ (Йоан 8:56), а 
идеята е развита в творенията на църковните отци, сред които са Йоан 
Дамаскин: „Синът Божи се открил на праотеца Авраам и му дал знание 
за Отца“, и най-вече Ефрем Сирин, според когото „открил Всевишния на 
Авраам, че и Самият Той ще даде за света Единородния Син, та въплъ-
тявайки се, Бог да спаси рода човешки“36. Що се отнася до богословието, 
именно в тези смислови рамки може да се разбира евхаристичното зна-

34  Коментар върху Битие 8, вж. Patrologiae cursus completus: Series graeca, Vol. 87, ed. Jacques-
Paul Migne, Paris, 863, 364AB.
35  На ранната екзегеза на този старозаветен епизод се спира още Николай Малицки, вж. 
Малицкий, Н. К истории..., 33-45.
36  И в следващите столетия това разбиране продължава да съществува. През ХІV в. напри-
мер Николай Кавасила споменава посвещението на Авраам в бъдещото явяване на Сина 
Божи, когато изяснява третия антифон от Божествената литургия, вж. Николай Кавасила. 
Христос, Церковь, Богородица. Изд-во храма святой мученицы Татианы, Москва, 2002. А 

„императорът-богослов“ Йоан Кантакузин пише: „Хоть и в виде раба предстал Сын Божий 
перед Авраамом, ибо Он явился как человек, но чистая душа праведника опознала в Нем 
Бога, каковым Он и был. Кем же мы можем назвать того, кто явился Аврааму? Богом-От-
цом он не был, ибо явился в виде человека, в каком Бог никогда не являлся пророкам. Не 
был он и ангелом... Выходит, что это был Сын и Слово Божие, являющийся разом Богом 
и человеком. Явление Его в виде человека перед Авраамом предзнаменовало Его будущее 
воплощение.“ (курсивът е мой – М. К.) Текстът е цитиран по Йоан Кантакузин. Диалог с 
иудеем. Слово 4, обнародван в електронен вариант на сайта http://www.biblicalstudies.ru 

Срещата на Авраам с трите ангела, 
миниатюра от ръкопис с текста на 
Осмокнижието Vat. gr. 747, fol. 39r, XI в.  
(по K. Weitzmann and M. Bernabò, The 
Byzantine Octateuchs, Vol. 2, Princeton, 1999)
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чение на епизода с гостоприемството на Авраам. Засега не разполагаме с 
екзегетически текст, който да доказва, че и самата трапеза, приготвена от 
Авраам, се асоциира с тайнството на евхаристията; както ще видим малко 
по-натам в настоящия текст, именно изображенията показват, че такава 
смислова връзка съществува. От друга страна, според светите отци на 
Църквата други са образите от Стария Завет, които са избрани за типове 
на евхаристията като ритуал и на Христовата жертва в исторически план, 
и сред тях, свързани с Авраам, са Посрещането на Авраам от Мелхиседек 
с хляб и вино и преди всичко Жертвоприношението на Авраам – „тип на 
Великата жертва“, поради което именно жертването на Исаак се споменава 
в литургията на св. Василий Велики, а и в тълкованието на Божествената 
литургия на Николай Кавасила (†377)37.

Още в епохата на иконоборството в Христологичния акцент на този 
старозаветен епизод се извежда на преден план ново смислово равнище. 
Разпространява се възгледът, че посещението на трите ангела при Авраам 
всъщност е явяване на трите Лица на Светата Троица. Тази идея съществува 
и при по-ранните богослови – Кирил Александрийски и Максим Изповед-
ник. Около и след IX в., изглежда, тя става водеща. Подобно тълкуване на 
трите ангела прави Теодор Студит в „Слово за събора на небесните сили“38. 
Със същата идея епизодът с явяването на ангелите пред Авраам е използ-
ван и при полемиката на Константин Кирил Философ със сарацините, 
описана в житието на светеца. Всъщност това е и единственият довод от 
Светото Писание, който светецът посочва като доказателство на своята 
теза, че още Авраам, от когото сарацините са наследили обрязването, е 
изповядвал единия Бог в три Лица39. Идеята, че старозаветният Авраам 
е свидетел на явяването на Светата Троица, вече е фиксирана в химног-
рафските произведения от ІХ в., ако съдим по съдържанието на канона на 
Йосиф Песнописец (883) за Неделя на праотците или на троичните канони 
на полунощница, творение на Митрофан Смирнски (средата на IХ в.)40. От 
този период насетне всички тези значения си съжителстват. 

Гостоприемството на Авраам е и топос, срещан в монашеската ли-
тература. Добре известно е, че някои от персонажите от Стария Завет се 
превръщат в модели за подражание на византийските монаси, понеже се 

37  Николай Кавасила. Христос...; Тодић, Б. Грачаница. Сликарство, Београд – Приштина, 
988, 44.
38  „И вообще всякое таинство Божіе на земле совершается черезъ ангеловъ. Такъ, некогда 
Богъ действительно поставилъ херувимовъ, которые бы охраняли древо жизни, сделав-
шееся недоступнымъ для недостойныхъ. Онъ явился Аврааму, пославши къ нему въ об-
разе мужей ликъ изъ трехъ ангеловъ, изображающій трисвятую тайну Троицы, а затемъ 
двухъ изъ этой ангельской троицы открылъ Лоту въ Гоморре и черезъ наказаніе тамош-
нихъ жителей показалъ, что Отецъ не судитъ никого, но судъ весь далъ Сыну, Коему и 
Святый Духъ соприсутствуетъ существенно“, текстът е цитиран по изданието Творенія 
преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита въ русскомъ переводе. Томъ 
второй. Санкт-Петербург, 908, 4-23. 
39  Вж. текста на Пространно житие на Константин-Кирил Философ в: Климент Охридски. 
Събрани съчинения. Т. III. С., 973.
40  Малицкий, Н. К истории..., 39; Kalopisi-Verti, S. Die Kirche..., note 4; Озолин, Н. „Троица“...
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разглеждат като въплъщение на определени ценности, които са съществени 
за монашеския живот. Тази практика е установена още в ранната монашеска 
литература, засвидетелствана например в една антология от V в., в чиито 
текстове с различно авторство точно определени старозаветни фигури 
са избрани за модели поради конкретни техни добродетели, като първи 
между тях се посочва Авраам именно с неговото гостоприемство4. Голяма 
част от този сборник с поучения на египетски и палестински подвижници 
преминава по-късно в състава на Азбучно-Йерусалимския патерик и съ-
ответно е добре познат във византийския културен ареал. Авраамовото 
гостолюбие присъства като пример за съществена за монаха добродетел и 
в друг вид монашеска литература. Въпреки че в типиците старозаветните 
модели са по-редки и там се срещат случаи, в които старозаветният праотец 
е изтъкнат като образец за гостоприемния домакин. При това се търсят и 
други аспекти на това негово качество, посочва се например умението да 
бъдеш гостолюбив и едновременно да спазиш своя пост и въздържание, 
тъй както „Авраам, който е архетип на домакина... не се е хранил със своите 

4  Вж. Krueger, D. The Old Testament and Monasticism. – In: The Old Testament in Byzantium. 
Ed. P. Magdalino, R. Nelson. Washington, 200, 99-22, 20, 203; става въпрос за Apophthegmata 
partum, познат в славянския свят под различни заглавия: „Достопаметни сказания за под-
вижничеството на светите и блажени отци“ или „Изречения на египетските отци“. 

Срещата на Авраам с трите ангела и 
Гостоприемството на Авраам, стенописи 
от южната стена на централния кораб на 
църквата „Св. София“ в Охрид, XI в.  
(фото И. Ванев)
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гости“42. Видните представители на монашеството в техните жития също се 
сравняват с Авраам именно заради неговото гостолюбие. Най-показателният 
пример е житието на основателя на Великата лавра св. Атанасий (†00) във 
варианта му от XII в., в което се казва, че светецът притежавал умереността 
на Йосиф, искреността на Яков и гостоприемството на Авраам и бил велик 
водач като Моисей и неговия наследник Иисус Навин43.

В богослужебната книжнина са вплетени по-малки или по-големи 
части от избрани старозаветни текстове, които функционират подобно 
на библейските цитати. Цял корпус от подобни „цитати“ е разпръснат в 
различните литургии. По същия начин единството между Стария и Новия 
Завет намира израз в църковната поезия, главно в каноните и ирмосите, 
в които се споменават много от личностите на Стария Завет, като точно 
тези текстове са особено показателни за християнската интерпретация на 
старозаветните персонажи и за основните смислови равнища, на които 
функционират тези образи. 

Епизодът с Авраамовото гостоприемство присъства в богослужебната 
поезия, където в съответствие с жанра е освободен от повествователността 
и е сведен до мотив, който функционира като библейски цитат. Химногра-
фията от периода VIII–IX в. отразява същата промяна по отношение на 
осмислянето на значението на този старозаветен сюжет, която наблюдавахме 
в екзегетиката. Във Великия канон на Андрей Критски (†720)44 и в канона на 
Йоан Дамаскин (680–780)45 за Архангелски събор появилите се пред Авраам 
трима странници са назовани ангели, при което се изтъкват най-вече стран-
нолюбието на праотеца и обетът за появата на негов наследник. Но още през 
следващото столетие в литургичната поезия се въвежда и идеята, че Авраам 
е посрещнал в дома си не ангели, а Триединния Бог, и това е осъществено 
в произведенията на Климент Студит (ок. 860) и Йосиф Песнописец (883), 
които са част от богослужението в Неделя на светите отци и Неделя на 
светите праотци46. Същото разбиране за тримата странници като образ на 
Триединния Бог виждаме и в химнографията през X в., когато Митрофан от 

42  Ibid., 206.
43  Ibid., 209.
44  Велик канон, сряда на първата седмица от Великия пост, трета песен, ирмос: „Излез от 
греха ти. Излез от земята Харан! Иди, моя душо, иди във земята, където извира живот и 
нетление, която Аврам в наследство получи за своята праведност света! Ти чула си, душо, 
как нявга, във древните дни, Аврам по повеля на Бога, замята напусна, в която живели: 
баща му, деди, прадеди!... Бъди като него, о душо, на Бога послушна! Кога патриархът Аврам, 
при Мамврийския дъб, троицата ангели срещна – получи обета: в блажената старост по-
дарък от Бога най-скьп да има: наследник очакван с надежда най-светла.“
45  Канон на събор на св. Архангел Михаил, 8 ноември, втори тропар, седма песен: „Яко 
страннолюбивый древле, Авраам боговидец и Лот славный учредиша ангели, и обретоша 
общение со ангелы зовущее, свят, свят еси, Боже отец наших“.
46  Канон за Неделя на светите отци, втори тропар, първа песен, както и канон за Неделя 
на светите праотци, трети тропар, пета песен: „Древле приемлет Божество едино триипо-
стасное священный Авраам, ныне же сопрестольное Слово Отчее, Божественным Духом 
к детем приходит, славно восхваляемое“; „Видел еси, якоже есть мощно человеку видети, 
Троицу, и тую угостил еси, яко друг присный, преблаженне Аврааме: темже мзду приял 
еси странного гощения, еже быти тебе бесчисленных языков отцу верою“.
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Смирна (90) създава своя Канон на Пресветата и Живоначална Троица, в 
чиито тропари вплита епизода с Авраамовото гостолюбие, подчертавайки 
именно неговото значение на предобраз на Светата Троица47. 

Тази промяна в присъствието и значението на мотива със срещата 
на Авраам с тримата странници в богослужебната поезия от IX в. вече е 
отбелязвана в руската литература, посветена на сцената Гостоприемството 
на Авраам48. Извън обсега на досегашните публикации обаче е останала 
друга съществена особеност: целият текст от Битие 8:-2 всъщност е 
богослужебно четиво – паримия. Паримиите изпълняват ролята на про-
рочества или предобрази за събитията от празника, за чието последование 
са избрани. Показателен за различното отношение към отделните епизоди 
от старозаветния текст е фактът, че далеч не целият Стар Завет се чете по 
време на богослужение, напротив – за тази цел е обособена само малка 
негова част. Именно конкретният избор в богослужението да се свържат 
точно определени старозаветни и новозаветни събития може да помогне 
на изследователите да потърсят смисловите равнища, на които функцио-
нира старозаветният текст, защото както в екзегетическите постановки 
се изтъква важността на старозаветния слой като всеобхватен символ с 
духовно съдържание, така в богослужението най-изявеният носител на 
това значение са именно паримиите49. Те би трябвало да се възприемат като 
своеобразна среда, от която произхождат важни асоциативни моменти, пред-
известяващи и допълнително осветляващи различни аспекти в значението 
на празника, към който са отнесени. Къде е богослужебното място на текста 
от Битие 8:-2? Последните изследвания на паримийника като структура и 
развитие показват, че епизодът със срещата на Авраам и трите ангела също 
е паримия, и при това единствено за празника Благовещение50. Най-общо 
този факт означава, че сюжетът се схваща като предсказание и предобраз на 
Въплъщението и спасението, което то ще донесе. Същите смислови аспекти 

47  Канон на Светата и Живоначална Троица за Полунощница на Възкресение Христово, 
глас първи, първи тропар на трета песен; глас трети, трети тропар на седма песен; глас 
четвърти, втори тропар на трета песен и др.
48  Малицкий, Н. К истории..., 33-45.
49  Затова изследователите на корпуса от старозаветни богослужебни четива разглеждат 
паримиите като текстови и художествени произведения с алегорично и символично зна-
чение, вж. Jовановић-Стипчевић, Б. Структура, историчност и поетика грчко-словенског 
паримејника. – В: Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методи-
евската традиција во Македонија. Скопје, 988, 57-69; Русек, Й. Старозаветните части в 
триода и значението им за реконструкцията на първоначалния превод на паримейника. – 
Годишник но Софийския университет, Факултет по славянски филологии, 74, 3 (980), 37-
4; Попов, Г. Към въпроса за ветхозаветните текстове в Триода. – Die slavischen Sprachen 28 
(99), 03-20; Атанасова, Д. За някои особености на четивата на библейската книга Съдии 
в състава на минея. – Търновска книжовна школа 6 (994), 34-334. С течение на времето 
паримийникът изгубва своето значение като богослужебна книга. Най-напред на гръцка, 
а по-късно и на славянска почва отделните паримии започват да се включват в състава на 
съответните служби, поместени в различни по тип химнографски сборници – триоди (по-
стен и цветен), различни типове минеи (общ, празничен, всекидневен), както и в требника. 
50  Алексеев, А. Византийско-славянский профитологий (формирование состава). – Труды 
Отдела древнерусской литературы 56 (2004), 46-77.



72

разкриват и песенно-поетичните произведения, изпълнявани в последованието 
на Благовещение. Така например по време на вечернята на този празник в 
стихира на четвърти глас епизодът от Битие 8 е смислово свързан с непороч-
ното зачатие на Богородица чрез сравнението на Божията майка с шатрата, в 
която Авраам някога е приел Бог. А в шеста песен на канона на Благовещение 
се споменава как именно на този ден посредством Богородица се изпълнява 
даденото на старозаветния патриарх обещание, че чрез неговото потомство 
ще бъде благословен човешкият род5.

Контекстът, в който се появява сюжетът с Авраамовото гостолю-
бие в богослужението, очертава най-съществените смислови връзки, в 
рамките на които би следвало да бъдат търсени и основните значения 
на сцената Гостоприемството на Авраам в случаите, когато тя е избрана 
като компонент в стенописната програма на църквите от византийската и 
поствизантийската епоха. Това са връзките с темите за Света Троица и за 
предвечността на Въплъщението, жертвата и Възкресението на Божия Син, 
а съответно и на спасението на човешкия род чрез него, установени още в 
старозаветни времена.

Екзегетическите постановки на светите отци, според които сред анге-
лите, посетили Авраам, е и Божият Син, могат да бъдат съпоставени с една 
друга система от вярвания, паралелно съществуваща с официалната. Още 
в периода до ІV в. в християнския свят се разпространява разбирането за 
Христос като ангел, което произлиза от новата интерпретация на юдейската 
ангелология, при която на различни мотиви от Стария Завет, какъвто е напри-
мер Ангел на Великия съвет, споменат в Книга на пророк Исая 9:5, се придава 
Христологичен смисъл52. Спряхме се по-подробно на възгледа за ангелския 
облик на Христос и неговото отражение в изкуството в предходните глави 
на настоящата книга53. 

От друга страна, самата история на Авраам е била добре позната на 
средновековния вярващ не само от текстовете, произнасяни в храма по време 
на богослужение. Цял цикъл от истории, свързани с Авраам, е разпространен 
в апокрифната литература. Както отбелязва Донка Петканова, този цикъл 
е съставен от различни слова, които се събират и подреждат хронологично 
в сборници със смесено съдържание и които са разпространени, изглежда, 
само сред южните славяни: Слово за Авраам и Сара, Как Сара учеше своя 
мъж Авраам, Слово за Светата Троица, Слово за Измаил, Слово за Исаак, 
Слово за смъртта на Авраам54. Разграничени са две редакции на тази „по-
вест“ за Авраам, които се различават значително в детайлите на различните 
слова. Първата се среща в т.нар. Зографски препис от XV в., Сборник № 326 

5  Заслуга за първото публикуване на тези химнографски текстове има Драган Войводич, 
вж. Војводић, Др. О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке. – 
Zograf 3 (2006/7), 35-52, 4.
52  Danielou, J. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée. Vol. . Théologie du Judéo-chris-
tianisme. Paris, 958. 
53  Вж. литературата, цитирана по въпроса, в предходните глави.
54  Петканова, Д. Стара българска литература. Апокрифи. С., 982, 88-98, 357.
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от XVI в., Панагюрски сборник № 433, а втората се съдържа например в 
Тиквешкия сборник. Отделям внимание на въпроса за тези произведения 
и поради факта, че за телеца, който е само споменат в библейския текст, съ-
ществува кратък разказ в един от апокрифите за Авраам – „Слово за Света 
Троица“: „... когато се канеха да станат от трапезата, дойде кравата, ревяща 
за телето. И Господ благослови костите на телето, то оживя и започна да 
суче от кравата“55. Развитието на мотива с телеца показва, че смисловите 
равнища на епизода с гостоприемството на Авраам, зададени от екзегети-
ката и богослужението, са обогатявани допълнително и извън Църквата, в 
случая с асоциативни връзки с темата за Възкресението.

Гостоприемството на Авраам във византийското 
изкуство: иконографски особености и функция 

Прегледът на изображенията показва, че още в ранните примери на 
Гостоприемството на Авраам средната фигура се отличава по начин, който 
да я асоциира с образа на Сина Божи. Чак до XII в. се срещат варианти, в 
които само средният ангел е обозначен с характерните за Христос одежди, 
кръстат нимб или инициали. По-късно тенденцията се променя в посока 
унифициране на образите на ангелите56 чрез еднакви кръстати нимбове и 
надписи IC XC около всеки от тях, като разликите остават най-вече при 
позицията и жестовете. В този смисъл споровете в руската богословска 
и изкуствоведска литература по въпроса за съотношението на ангелите с 
ипостасите в изображението и проблемът дали средният ангел представя 
Бог Отец или Бог Син, са донякъде излишни. На фона на екзегетическата 
традиция и във връзка с иконографските особености на сцената е по-обос-
нован възгледът, че в преобладаващия брой случаи ангелите изобразяват 
ипостасите по реда им в Символа на вярата, от ляво надясно – Бог Отец, 
Син и Свети Дух. Тези особености са в синхрон с промените в тълкуването 
на епизода с Авраамовото гостолюбие в екзегетиката, намерили отражение 
и в химнографията, които разгледахме по-горе в текста. Същото се отнася 
и до съпровождащите композицията надписи: още в средновизантийския 
период тя се обозначава както като “Αγια Τρίας”, така и като “Η φιλοξενία 
του Αβραάμ”, най-вече в случаите, когато са представени и Авраам, и Сара. 

Освен старозаветния Авраам и неговата съпруга в композицията на 
Гостоприемство Авраамово може да присъства и фигурата на телеца, която, 
противно на мнението на Малицки, е включена в иконографската схема още 
в раннохристиянската живопис57, а в значително по-късна епоха съществу-

55  Пак там, 92. 
56  В някои по-късни паметници, в които се подчертава повече разбирането за този биб-
лейски епизод като визуализация на темата за Света Троица, старата традиция се отразя-
ва в това, че кръстатият нимб на средния ангел съдържа и буквите Ο ѠΝ, преди всичко 
отличаващи Христос (ср. тълкуването на руските книжовници – „отъ небесъ онъ нисше-
лъ“), вж. Малицкий, Н. К истории..., 37.
57  Frazer, M. Syncretistic Pilgrim’s Mould from Mamre. – Gesta 8,  (979), 35-45.



74

ват и примери, при които вниманието към този мотив е по-специално58. 
Друг детайл, който показва вариации, е формата на масата: сигмовидна, 
правоъгълна или кръгла; променят се и броят и видът на предметите върху 
трапезата. По различен начин може да бъде представена и обстановката, 
понякога Мамрийският дъб се превръща в дъбрава, както е и споменато 
в библейския текст, а във фона освен дървото се появяват и сгради, т.е. 
всичко това предполага сравнително голямо разнообразие на компонен-
тите в композицията.

При изследването на особеностите на сцената са правени опити да 
се разграничат и систематизират нейните иконографски варианти, макар 
това да е сложно начинание, което би било смислено най-вече в областта на 
атрибуцията и датирането на произведения на иконописта с този сюжет59. 
Най-значимото постижение в тази насока е изследването на Дула Мурики, 
която посочва формирането на един от вариантите във византийското 
изкуство от последната трета на ХІV в., за който са характерни следните 
детайли: правоъгълна форма на масата, отсъствието на кръстовидни 
нимбове и свитъци при ангелите, благославящият трапезата среден ангел 
с протегната напред ръка, липсата на епизода с телеца, разполагането на 
фигурите на Авраам и Сара (ако са включени в схемата) симетрично от 
двете страни на средния ангел60. 

58  Ивковић, З. Живопис из ХІV века у манастиру Зрзе. – Zograf  (980), 68-82; Тодић, Б. 
Сликарство припрате Зрза и богослужење Страсне седмице. – Zograf 35 (20), 2-222.
59  Салтыков например обособява четири групи, съответстващи на вариантите в разпо-
ложението на ангелите, Авраам и Сара, но неговата систематизация остава донякъде ме-
ханична, вж. Салтыков, А. Иконография... 
60  Сред ранните примери на тази иконография са стенописите в църквата „Богородица 
Перивлепта“ в Мистра, миниатюрата със Света Троица от Cod. Paris. gr. 242, както и сце-
ната от Томичовия псалтир (60-те години на ХІV в.), вж. Μουρίκη, Δ. Ή παράστασις..., 00-2.

Гостоприемството на Авраам, стенопис  
от Токалъ килисе, Кападокия, Х в. (Wikimedia 
Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tokali_kilise_13.jpg, the original image  
is cropped)

Долу
Гостоприемството на Авраам, икона от 
колекцията на музея Бенаки, Атина, ок. 1380 г. 
(по Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, 
Jugoslawien. Eds. Weitzmann K., Chatzidakis M., 
Miatev K., Radojčić S. Sofia und Belgrad, 1972, 78)
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От своя страна Енгелина Смирнова обособява в руското изкуство от 
XIII–XIV в. друг иконографски вариант, отличаващ се по свитъка в ръцете 
на средния ангел и неговата вдигната към гърдите благославяща ръка, 
протегнатите към трапезата благославящи десници на страничните ангели, 
големият размер на масата с различна форма, понякога асиметричното 
разполагане на Авраам и Сара и честото изобразяване на слугата, който 
коли телеца за угощението6.

Специфична иконографска особеност при някои от композициите 
на Гостоприемство Авраамово са вдигнатите криле на средния ангел или 
(по-рядко) на всички ангели. Сред по-ранните примери е сцената от южната 
певница на църквата „Св. Троица“ в Сопочани (60-те години на ХІV в.), 
както и върху иконата от ХІV в. от Успенския събор в Москва. По повод 
на руската икона Енгелина Смирнова отбелязва, че вдигнатите криле се 
срещат често в западноевропейското изкуство от XII–XIII в.62 Мотивът с 
вдигнатите криле, изглежда, е бил разпространен в поствизантийската 
епоха в един определен географски ареал на Балканите, ако съдим по 
примерите от Билинския манастир, църквата „Св. Атанасий“ в Бобошево 
(ок. 656), църквата „Св. Пантелеймон“ във Видин – в наоса и в притвора, 
както и върху едно кръжило със сцената Гостоприемството на Авраам 
от колекцията на Музея на Македония63.

Все пак в поствизантийската живопис най-разпространен остава 
Къснопалеологовият вариант в неговия синтезиран вид, който може би 
е служел за отправна точка на търсенията на Андрей Рубльов и който е 
актуализиран и в работата на Теофан Критянина, съдейки например по 
изображението в диаконикона на манастира Ставроникита64. Основните 
вариации в схемата на сцената от поствизантийската епоха са свързани с 
включването на Авраам и Сара и присъствието на телето. 

Развитието в смисъла на старозаветния епизод в екзегетиката, където 
той функционира първоначално на Христологично ниво, а впоследствие 
придобива и троично значение, може да бъде проследено и в изкуството: 
от сцената Гостоприемството на Авраам в църквата „Санта Мария Ма-
джоре“ в Рим (432–440), където са изобразени трима мъже в бели одежди, 
средният от които в сияние, през стенописите от кападокийската Токалъ 
килисе от Х в., където средната фигура в сцената е всъщност Христос с 
характерните за него одежди и кръстатия нимб и без ангелски крила, но 
цялата композиция е вече обозначена с надпис „Св. Троица“, до Чаръклъ 
килисе (ХІ в.), където и трите ангела са представени с кръстат нимб (ат-
рибут на Сина Божи), а надписът пояснява, че това е Света Троица65. 

6  Смирнова, Э., Иконы..., 284.
62  Пак там, 28.
63  Поповска-Коробар, В. Икони от музејот на Македонија. Скопје, 2004, № 96.
64  Μουρίκη, Δ. Ή παράστασις..., 4.
65  Epstein, A., Schwartzbaum, P. Tokali Kilise. Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine 
Cappadocia. Dumbarton Oaks, 986, 68; Theodore Psalter. Electronic Facsimile. Еd. Ch. Barber. 
University of Illinois Press, 2000.
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От ХІ в. нататък в един продължителен период, или поне до ХVІ в., 
не само Византия, но и целият православен свят предпочита да изобра-
зява Света Троица именно чрез Гостоприемството на Авраам, затова 
и основната богословска идея, която това изображение представя, е 
откровението за Света Троица, за нейното предвечно съществуване, за 
ролята на трите ипостаси на Света Троица в историята на спасението66. 

В средновизантийското изкуство, както и в това от по-късните 
периоди се запазват и евхаристийните нюанси на Гостоприемството на 
Авраам. Те се осмислят не само общо богословски, а все по-отчетливо 
и в литургичен контекст, т.е. акцентът от темата за предвечността на 
въплъщението и жертвата на Сина Божи се измества върху идеята за 
евхаристията като ритуал. Тласък за това развитие дава богословският 
климат – още през IX в. в полемиката срещу юдаизма основният хрис-
тиянски аргумент е идеята за смяната на Стария Завет с Новия, и в част-
ност за превъзходството на християнския ритуал над старите юдейски 
жертвоприношения. Именно в подобен полемичен контекст се търсят 
и причините за появата на сцената Гостоприемството на Авраам във 
византийските псалтири от IX и XI в. като илюстрация на Пс. 49:3-5: 

„Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв? Принеси жертва Богу хвала 
и отдай на Всевишния твоите оброци, и Ме призови в скръбен ден; Аз 
ще те избавя, и ти ще ме прославиш“67. Посочените редове от пс. 49 се 
използват в антиюдейските полемически съчинения, когато се отричат 
старозаветните кръвни жертви и се коментира превъзходството на новия 
тип жертва – евхаристията68. Новата жертва не само е префигурирана 
в историята на старозаветния Авраам, но всъщност самият Христос – 
Синът Божи, се явил на Авраам и му разкрил това тайнство. Този идеен 
контекст обяснява и особеностите на сцената Гостоприемството на 
Авраам в Теодоровия псалтир и Псалтира Барберини от XI в., в които, 
въпреки че сцената е сигнирана като Света Троица, средният ангел 
запазва отличителните за Христос одежди и кръстат нимб, появява се 
благославящият трапезата жест, а значим композиционен елемент е 
групата на Авраам с поднос, Сара и телеца. 

66  И Николай, епископ Метонски, участник в съборите в Константинопол от 56 и 57 г., 
пише: „И Авраам прежде Троице оказывает гостеприимство, и однако же называет Ее в 
единственном числе Господом (Быт. 8); но через это Троица не перестает быть и Троицей“ 
(в „Припоминания из того, что в разных сочинениях написано против латинян о клевете 
их на Святого Духа“). Текстът е цитиран по: Епископ Арсений. Два неизданные произве-
дения Николая епископа Мефонского, писателя XII века. Новгород, 897. И в изкуството 
от ХІV в. връзката между Света Троица и идеята за спасението продължава да бъде визу-
ализирана чрез Гостоприемството на Авраам например в Мюнхенския сръбски псалтир 
и в Томичовия псалтир, в които Гостоприемство Авраамово е илюстрация към началото 
на третия Възкресен тропар: „Поклоним ся Отцу и того Сынови и Святому Духу. Святый 
Троици в едином существе...“, вж. Джурова, А. Томичов псалтир. І. С., 990, 9.
67  Става въпрос за изображенията в Хлудовия псалтир от IX в. и Теодоровия псалтир от 
066 г., вж. Corrigan, K. Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters. Cambridge, 
992, 54, 276-277.
68  Ibid., 54.

Гостоприемството на Авраам, миниатюра 
от Теодоровия псалтир, Британски музей  
Add. 19.352, 1066 г. (по Theodore Psalter. 
Electronic Facsimile. Еd. Ch. Barber.  
University of Illinois Press, 2000)
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От друга страна, „литургизирането“ на сцената е отражение и на 
тенденцията за по-тясно обвързване на изображенията с богослужението 
във византийското изкуство през ХІ–ХІІ в. Като старозаветен тип на Света 
Троица, разглежданата от нас композиция се асоциира по-отчетливо с евха-
ристийното тайнство, извършвано в олтара, и с богослужебните текстове, 
които маркират ролята на Света Троица в това тайнство. Това обогатяване 
на евхаристийния пласт на изображението е и в Йерусалимския литурги-
чен свитък от ХІ в., където трите ангела от сцената Гостоприемството на 
Авраам образуват главната буква Ω, с която започва първата дума на една 
от молитвите на епиклезата69. Произнасянето на молитвата в олтара, както 
и изобщо извършването на анафората, когато многократно се споменава 
Света Троица, са сред основанията сцената Гостоприемството на Авраам 
като тип на Света Троица да се включва в олтарната програма на храмовете 
от ХІ в. насетне70. Когато тя се комбинира в това пространство с „титуляр-
ния“ старозаветен тип на Христовата жертва – Жертвоприношението на 
Авраам, то може да се каже, че темата за евхаристията е особено пълноценно 
визуализирана: Гостоприемството на Авраам представя ритуалния аспект 
на това основно за християнството тайнство, а жертвоприношението на 
праотеца отпраща към историческата жертва на Божия Син7.

В контекста на темата за евхаристийното тайнство в някои паметници 
Гостоприемството на Авраам е съпоставено със сцени, свързани с идеята 

69  Grabar, A. Un rouleau liturgique..., 75, fig. 5. 
70  Сред многобройните примери са стенописите в олтара на църквата „Св. София“ в Ох-
рид от ХІ в., църквата „Св. Спас“ в Нередица от 99 г., църквата „Богородица Перивлепта“ 
в Охрид от 294/95 г., католикона на Хилендарския манастир на Атон от 32 г., Кралева 
църква в Студеница от 39 г., църквата „Богородица Пантанаса“ в Мистра от ок. 428 г. и 
др., вж. Kalopisi-Verti, S. Die Kirche..., 42-43; 7-72. 
7  Например в църквата „Св. София“ в Охрид, ХІ в., църквата „Св. Спас“ в Нередица 99 г., 
или в Грачаница, 32 г. В Оморфи еклисия, Атина от началото на ХІІІ в. Гостоприемство-
то на Авраам директно е съпоставено със сцената Причастието на апостолите, същата 
комбинация от образи виждаме в стенописите от XIV в. църквата на манастира Зрзе, вж. 
Ивковић, З. Живопис из ХІV века у манастиру Зрзе...; Тодић, Б. Сликарство припрате Зрза ...

Гостоприемството на Авраам и 
Жертвоприношението на Авраам като  
част от стенописната програма на южната 
стена на олтарното пространство в църквата 

„Св. София“ в Охрид (фото И. Ванев)  
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за Божията Премъдрост. Тази възможна връзка коментира първи Светозар 
Радойчич по повод програмата на църквата „Св. Троица“ в Сопочани (60-
те години на XIII в.), където Света Троица е изобразена в южната певница 
близо до сцената Дванайсетгодишният Христос проповядва в храма72, а 
неговата идея е разработена от Бранислав Тодич при анализа на връзката 
между Гостоприемството на Авраам и Премъдростта си съгради храм, 
представени от двете страни на Причастие на апостолите в олтара на 
църквата „Успение Богородично“ в Грачаница, 320 г. 73 Акцентът в двете 
сходни по композиция и пропорции старозаветни сцени са масите, които 
подчертават мотива за божествената трапеза на Божията Премъдрост и за 
духовната ангелска храна, на която се наслаждават праведните, като всичко 
това осмисля новозаветното тайнство на евхаристията, представено чрез 
Причастието на апостолите. 

Още от средновизантийската епоха виждаме и друг устойчив съ-
провод74 – на Гостоприемството на Авраам от сцената Тримата еврейски 
отроци в огнената пещ, при който старозаветните сцени взаимно допъл-
ват съдържателните си аспекти, отпращайки към вложения в храмовата 
украса богословски замисъл75. При това съпоставяне Гостоприемството 
на Авраам активира троичния съдържателен пласт в сцената с еврейските 
отроци, познат от химнографските текстове, в които тримата отроци от 
Книга на пророк Даниил се разбират като образ на Триединния Бог76. В 
един от ирмосите за празника Въздвижение на Честния кръст тримата 
отроци се уподобяват на Светата Троица: „Благословите, отроцы, Троицы 
равночисленнии, Содетеля Отца Бога, пойте снизшедшее Слово и огнь в 
росу претворшее, и превозносите всем жизнь подавающего Духа Всесвятаго 
во веки“, а подобен по значение е и друг ирмос: „Пещь отроцы огнепальну 
древле росоточащу показаша, единаго Бога воспевающе и глаголюще: пре-
возносимый отцев Бог и препрославлен“77. В омилетиката съществува и 
разновидност на връзката между двата епизода в Христологичен контекст, 
такъв например е подходът в текста на Кирил Туровски (ХІІ в.) „Слово в 

72  Radojčić, S. La Table de la Sagesse dans la littérature et l’art serbe depuis le début du XIIIe jusqu’au 
début du XIVe siècles. – Зборник Радова Византолошког института 6 (975), 25-224, 29-220.
73  Тодић, Б. Грачаница...
74  В настоящия текст не се спирам на изобразителните цикли по чудесата и деянията на 
архангелите, в които и трите гореспоменати старозаветни сцени присъстват почти неизмен-
но, вж. Κουκιάρης, Σ. Τα θαύματα-εμφανίσεις των αγγέλων και αρχαγγέλων στη μεταβυζαντινή 
τέχνη. Αθήνα, 2006; Габелић, См. Циклус Арханђела у византијској уметности. Београд, 99; 
Bakalova, E. A Cycle of the Holy Archangels in a Thirteenth-Century Rock-Cut Chapel Near 
Ivanovo. – In: Byzantine East, Latin West. Art Historical Studies in Honour of Kurt Weitzmann. 
Princeton, 995, 25-29.
75  Могат да бъдат приведени множество примери, между които ще спомена църквата „Св. 
София“ в Охрид, ХІ в., църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид, 294/95 г., църква-
та „Св. Атанасий“ в Лешак, 350 г., където сцените са разположени в певниците, църквата 

„Богородица Перивлепта“ в Мистра и др. 
76  Archontopoulos, Th. Les Trois Hébreux dans la fournaise dans une icône du Musée Byzantin 
d’Athènes (XVe–XVIe siècle) N 7706, T. 2505. Etude iconographiquе. – Cahiers Balkaniques  
(987), 2-40, 24.
77  Осмогласникъ содержащый разная пенiя. С., 858.

Стр. 179
Сцените Гостоприемството на Авраам  
и Причастието на апостолите като част 
от стенописната програма на източната 
стена на притвора в църквата на манастира 
Зрзе, Северна Македония, XIV в.  
(фото И. Ванев)  
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новую неделю по Пасце“, в което тримата странници се разбират от автора 
като Христос и два ангела, а ангелът от епизода с тримата отроци – отново 
като образ на Сина Божи78.

От своя страна самото изображение и контекстът на дадената декора-
тивна програма, в която то се инкорпорира, могат да дадат данни за други 
интерпретативни нива на този старозаветен епизод в средновековната 
екзегетика. Така изобразителният материал показва, че в многослойната 
символика на Гостоприемството на Авраам се съдържа и един пласт на 
обща идейна връзка с Богородица79. Най-общо тази връзка функционира 
в контекста на темата за Света Троица и историята на спасението – то е 
дарено от Сина Божи, който е „бил и преди Авраам“, а се е въплътил чрез 
Богородица. Тя е визуализирана например в наоса на църквата „Св. Бого-
родица“ до Краниди в Арголис (244), където срещу Гостоприемството на 
Авраам е разположена Богородица Кириотиса, придружена с надпис „тази, 
която е родила единия от Света Троица“80. Взаимоотношението между Света 
Троица и Богородица е отчетливо формулирано и в последованието на чина 
Издигане на панагия. Когато изяснява значението на този ритуал, Симеон 
Солунски (†429) споменава, че панагията се принася на „съществуващия 
в Троицата един Бог наш в името на Богородица, защото посредством нея 
и Божественото рождение чрез нея сме познали Троицата“8. Тази връзка 
намира израз още в паметниците от средновизантийския период нататък, 
виждаме я и в украсата на панагиари с различна датировка82, едната стра-
на на които е украсена с образа на Богородица, а другата – със сцената 
Гостоприемството на Авраам. Тя показва доколко важен за разбирането 
на механизмите, чрез които функционира старозаветната сцена, е не само 
екзегетическият, но и литургичният контекст.

В този смисъл ще добавим, че Гостоприемството на Авраам е из-
ползвано и по-рано във византийското изкуство в много близък идеен 

78  Лазарев, В. Мозаики Софии Киевской. Москва, 960, 48.
79  При анализа на една двустранна варовикова матрица за отпечатване върху обредни 
хлябове от V в. с изображения на Гостоприемството на Авраам и на женска фигура на 
трон – част от „сувенирите“, придобивани от поклонниците при посещението на различ-
ни свещени места, Маргарет Фрейзър посочва вероятна връзка между Богородица и Гос-
топриемството на Авраам още през този ранен период, вж. Frazer, M. Syncretistic Pilgrim’s 
Mould from Mamre.  – Gesta 8,  (979), 35-45.
80  Вж. Kalopisi-Verti, S. Die Kirche..., 45. Възможно е подобен характер да има и връзката 
между Гостоприемство Авраамово и изображението на Богородица на трон под него в 
Богородичния параклис на манастира „Св. Йоан Богослов“ на Патмос, кр. на XII в., вж. 
Orlandos, A. Fresques byzantines du monastère de Patmos. – Cahiers archéologiques 2 (962), 
285-303, 286, 294, fig. 7. Връзка на Гостоприемство Авраамово с Богородична сцена – Успение 
Богородично, и съответно с темата за Въплъщението отбелязва и Лиляна Мавродинова 
в стенописите от западната стена на наоса в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във 
Велико Търново от 230 г., вж. Мавродинова, Л. Старозаветни..., 76.
8  Епископ Вениамин. Новая..., 472-473; Yiannias, J. The Elevation of the Panaghia. – Dumbar-
ton Oaks Papers 26 (972), 223-236, 227-228.
82  Първи на тази връзка по повод декорацията на панагиарите се спира Николай Малицки, 
вж. Малицкий, Н. К истории...; за един пример от края на ХV в. вж. Χατζηδάκης, Μ. Εικόνες 
της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Αθήνα, 977, 64, fig. 22, вж. 
също Drpić, I. Notes on Byzantine Panagiaria. − Zograf 35 (20), 5-62.
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контекст – във връзка с темата за Христовото въплъщение. Сред примерите 
е изображението от Елмалъ килисе в Кападокия (90–200), изместено 
върху северната стена на наоса до Рождество Христово като старозаветно 
предизвестие за идването на Сина Божи. В Каранлък килисе (200–20) 
сцената е изписана в погребалния параклис до самото Благовещение със 
значението на старозаветен тип на новозаветното събитие: на Сара е 
благовестено идването на Исаак при посещението на трите ангела, така 
и Богородица получава благата вест, че ще роди Сина Божи. Тези връзки 
между изображенията, изглежда, не са случайни и са напълно обясними от 
факта, че епизодът с Авраамовото гостолюбие е паримия за Благовещение, 
а в химнографските творби на този празник темите за Въплъщението, 
Авраам и Богородица са тясно преплетени. 

Прегледът на различните примери, не само в монументалната живо-
пис, но и в другите видове средновековно изкуство, несъмнено разкрива 
многофункционалността на Гостоприемството на Авраам. Освен връзката 
с най-съществените за християнството богословски теми във византий-

Гостоприемството на Авраам,  
стенопис в апсидата на Богородичния 
параклис на католикона на манастира  

„Св. Йоан Богослов“ на Патмос, Гърция,  
кр. на ХІІ в. (по Chatzidakis, M. Byzantine  
Art in Greece: Patmos. Athens, 1990)



82

ското изкуство се проявяват и други аспекти на това изображение, каквато 
е например неговата роля на свидетелство за легитимност на определена 
власт, както и на медиатор за осигуряване на Божията защита. Тази функция 
излиза на преден план в случаите, когато Гостоприемството на Авраам 
се появява до ктиторски образи или, като предпочитание на ктитора, се 
включва по специфични причини в дадена декорация. Тук ще спомена 
два примера, които представят различни аспекти на „идеологическия“ 
контекст, в който функционира тази старозаветна сцена: програмата на 
погребалния параклис на Джурджеви Ступови до Нови Пазар (282/83) 
и илюстрираният ръкопис със словата на император Йоан Кантакузин – 
Cod. Paris. gr. 242 (347–354). 

В параклиса от кулата при входа на манастира Джурджеви Ступови, 
върху четирите повърхности на оребрения свод са представени интрони-
зации на сръбски владетели, изписани по модела на вселенските събори83, 
а в долния регистър по всички стени е разгърната процесията с ктиторски 
портрети на Неманичите. Единствената друга сцена в програмата на парак-
лиса е Гостоприемството на Авраам, изобразена върху южната стена над 
ктиторските портрети. Още Воислав Джурич отбелязва, че старозаветната 
сцена е органично вписана в идеята за приемствеността в свещената власт 
на Неманичите и е „тясно свързана с издигането на сръбските владетели 
на престола“, защото може да бъде интерпретирана като илюстрация на 

83  В източната част е изписан като великосхимник Симеон Неманя, който предава властта 
на сина си Стефан, от южната страна – интронизацията на крал Урош I, от запад – крал 
Драгутин получава архиерейската благословия, върху северната страна – крал Драгутин 
предава престола на своя брат Милутин, вж. Джурич, В. Византийские фрески. Средневе-
ковая Сербия, Далмация, славянская Македония. Москва, 2000, 26-27. 

Бронзов панагиар, Музей за приложни 
изкуства, Белград, Сърбия, XV в.  
(по Drpić, I. Notes on Byzantine Panagiaria. − 
Zograf 35, 2011, 51-62, фото Rajko Karišić)
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Символа на вярата, който сръбските крале, подобно на византийските 
императори, произнасяли в чина Венчание на царство84. Несъмнено в тази 
стенописна програма, изградена изцяло в династично-идеологически дух, 
представената чрез композицията Гостоприемството на Авраам Света 
Троица служи като знак за богоизбраността и Божието покровителство 
над сръбската династия. 

Вторият пример извежда от идеологическия контекст друг нюанс. На 
лист 23 от ръкописа Cod. Paris. gr. 242 е поместен двоен портрет на Йоан 
Кантакузин, представящ византийския владетел едновременно като импе-
ратор и като монах85. В императорския си облик Кантакузин е изобразен с 
всички регалии на властта и е означен съответстващо „Йоан... император 
на ромеите... Палеологос Ангелос Кантакузенос“, а като монах, той сочи с 
десница към Гостоприемството на Авраам, изписано над двойния портрет, 
и държи в лявата си ръка свитък с първите думи на своя трактат срещу 
исляма, към чието начало се отнася и цялата миниатюра. Старозаветна-
та сцена тук е лишена от всякакви детайли, като прави впечатление, че 
само в нимба на средния ангел е вписан кръст. Обозначаването по този 
начин на присъствието на Божия Син в Светата Троица отново напомня 
за Христологичното тълкуване на епизода и според изследователите има 
своето теологично обяснение в темата на словото, към което се отнася 
изображението – дебата с мюсюлманите86. Очевидно целенасочено е 
избран основен за християнството мотив от живота на Авраам, когото 
и мюсюлманите възприемат за свой родоначалник, при това, чрез иден-
тифицирането на средния ангел с Христос в образа на Света Троица се 
демонстрира правоверното тълкуване на сюжета с явяването на трите 
ангела пред Авраам87. 

84  Джурич, В. Византийские..., 27.
85  Spatharakis, I. The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts. Leiden, 976, 35-36; Belting, 
H. Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft. Heidelberg, 970, 85; Guran, 
P. Jean VI Cantacuzène, l’hésychasme et l’empire. Les miniatures du codex Parisinus graecus 
242. – In: L’empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine. 
Bucharest, 200, 73-2. 
86  Guran, P. Jean VI..., 73-2.
87  Според Ото Демус и Херберт Кеслер в сходен апологетично-полемичен контекст 
функционира цикълът на Авраам в атриума на църквата „Сан Марко“ във Венеция. Ста-
розаветният наратив в това пространство се отличава със специфична Христологична 
интерпретация, ясно изразена в един надпис от челото на една от поддържащите арки, 
който експлицитно казва, че в Авраам е обозначен Христос. Типологичната връзка Авра-
ам–Христос в случая обаче е специална, тъй като акцентира върху идеята за избрания 
народ, който вече не е еврейският. Според авторите на студията този антиюдейски нюанс 
следва да бъде разбиран в контекста на религиозната пропаганда срещу евреите, широко 
разпространена в Средновековието и добила особена острота през XII–XIII в. Сериоз-
но влияние в периода има Йоаким от Фиоре, в чийто Adversus Judeos е силно подчертана 
идеята за окончателното покръстване на евреите преди края на света. Сред епизодите от 
живота на Авраам Йоаким посочва именно срещата на патриарха с трите ангела като де-
монстрация, че една от централните концепции на християнството – догматът за Светата 
Троица – е била вече част от еврейските свещени книги и така на евреите още от онези 
времена е било предначертано да бъдат покръстени, вж. Demus, O., Kessler, H. The Mosaic 
Decoration of San Marco. Venice, 988, 55-57.

Гостоприемството на Авраам  
в миниатюрата на fol. 123 в ръкописа 
със словата на Йоан Кантакузин от 
Националната библиотека в Париж, Cod. 
Paris. gr. 1242, XIV в. (Wikimedia Commons, 
Public Domain https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/74/Meister_der_Schrif-
ten_des_Johannes_VI._Cantacuzemos_ 
001.jpg)
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Гостоприемството на Авраам в поствизантийската 
живопис: приемственост и промяна

В паметниците от поствизантийската епоха сцената Гостоприемство 
Авраамово запазва значението си на предобраз на Светата Троица, препра-
щащ към богословските идеи за спасението на човешкия род чрез въплъще-
нието и жертвата на Сина Божи, които са предизвестени на Авраам още в 
старозаветните времена. Тези нейни основни семантични пластове отново 
се подчертават и осмислят допълнително чрез комбинирането с две други 
старозаветни композиции: Жертвоприношението на Авраам88 и Тримата 
еврейски отроци89. Поради евхаристийните си конотации сцената продъл-
жава да се включва в олтарната програма на църквите90 и в декорацията на 
манастирските трапезарии9. 

В православното изкуство след ХІV в. обвързаността на тази старо-
заветна сцена с богослужението става експлицитна. В този период нейната 
литургична символика се реинтерпретира и тя се обвързва по нов начин 
с богослужението. Промяната е видима например при визуализацията на 
връзката на Света Троица с Богородица в контекста на темата за Въплъще-
нието. В паметниците от поствизантийската епоха сцената Гостоприемство-
то на Авраам вече съпътства изображенията на Богородични химни. Така 
старозаветният епизод е представен до сцените от Богородичния Акатист 
в църквата „Св. Никола“ на манастира Филантропини, Янина (средата 
на ХVІ в.), както и в притвора на църквата „Св. Пантелеймон“ във Видин 
(средата на ХVІІ в.) или в притвора на църквата на Карлуковския манастир 
(602), а в една икона от Византийския музей в Атина Гостоприемството 
на Авраам е разположено под изображението на друг Богородичен химн –  

„О тебе радуется“92.

88  Сред нашите паметници вж. например църквата на Струпецкия манастир от края на 
ХVІ в., църквата „Св. Атанасий“ в Бобошево от ок. 656 г.
89  В паметниците от поствизантийската епоха комбинирането на двете сцени продължава 
например в стенописите на църквата на манастира „Св. Никола“ на фамилията Филан-
тропини от средата на ХVІ в., църквата „Св. Никола“ в Дубочица, в манастира Ломница, 
в Хопово, 608 г., Йежевица, а сред нашите паметници – в срещуположните странични 
ниши в наоса на църквата на Билинския манастир, както и в църквата „Св. Георги“ във 
Велико Търново.
90  Сред паметниците по нашите територии с това основно значение сцената Гостопри-
емството на Авраам се изобразява в олтара над нишата на протезиса в църквата „Св. 
Георги“ във Велико Търново 66 г., в църквата на Алинския манастир, и извън тях – в 
църквата „Св. Никола“ на манастира Дубочица, 565 г., на манастира Пива в Черна гора 
604–606 г., в параклиса на Тримата йерарси в манастира Варлаам – Метеора, 637 г., в 
някои кипърски църкви. 
9  Пенкова, Б. За модела на стенописната декорация на манастирските трапезарии от ви-
зантийския и поствизантийския художествен кръг. – В: Древнерусское искусство. Балканы. 
Русь. Санкт Петербург, 995, 209-220.
92  Николић, J. Теме посвећене Богородици у нартексу Богородичине цркве у Слимничком 
манастиру. – Zograf 6 (985), 67-72, 72. За по-късните примери на украса на панагиари вж. 
Генова, Е. За някои проблеми на църковната миниатюрна пластика в български музейни 
сбирки. – Проблеми на изкуството  (2006), 43-52, 46.

Стр. 184 
Гостоприемството на Авраам  
от юг и Жертвоприношението на Авраам  
от север върху източната стена на наоса  
на църквата на Струпецкия манастир,  
кр на XVI в. (фото И. Ванев)

Гостоприемството на Авраам  
върху източната стена на наоса на 
църквата „Св. Георги“, Велико Търново, 
1616 г. (фото Н. Харалампиев)
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Новите аспекти във функцията на сцената Гостоприемството на 
Авраам, които се появяват в стенописната програма на храмовете от пост- 
византийския период, се изразяват във връзката на сцената с еклезиоло-
гичната тема. В някои примери от ХVІ–ХVІІ в. този старозаветен епизод 
антиципира предустановеността на Църквата като институция, отново в 
контекста на догмата за Света Троица. Основните показатели за такава 
функция на сцената са два варианта на контекста, в който тя се изобразя-
ва: първият е нейната поява като съпровождаща сцената Петдесетница, а 
вторият – като съпровождаща сцените, представящи вселенските събори.

Първият вариант поставя сложния и все още нерешен въпрос за 
особеностите в почитанието на Света Троица в богослужебната практика. 
Във Византия в последованието на Петдесетница различните химног-
рафски творби разкриват благодатта на Светия Дух и като познание за 
Света Троица, но няма достатъчно данни, че е имало отделно обособен 
празник, на който Църквата чества специално Света Троица. В Русия обаче 
съществува т.нар. Троицин ден, отбелязван в неделята на Петдесетница, 
и днес някои изследователи смятат, че това е руска инвенция, появила 
се след края на ХІV в. и свързана с дейността на преподобния Сергий 
Радонежски (†392) и неговите ученици. Тази теза принадлежи още на 
Павел Флоренски, но в последните десетилетия е подкрепена и развита от 
Николай Озолин и Олег Улянов, които отчитат и възможните византий-
ски предпоставки, оказали влияние за по-голямото внимание към този 
църковен празник в Русия93. И двамата изследователи обаче изместват 
вниманието си от проблема за историческото развитие на празника, а се 
съсредоточават върху въпросите за мястото и важността на иконата със 
сюжет Гостоприемството на Авраам94. Въвеждането ѝ в празничния ред 
на руските иконостаси от поствизантийската епоха95, както и съпоста-
вянето на иконите Гостоприемство Авраамово и Слизането на Свети 
Дух (Петдесетница) като двойка96 – отново върху тези иконостаси – се 

93  Озолин, Н. „Троица“..., 385-395; Ульянов, О. Влияние Святой горы..., 88-00.
94  Още Виктор Лазарев подчертава особената популярност в Русия на иконите със сюжет 
Гостоприемството на Авраам от втората половина на ХІV в. нататък и на темата за Света 
Троица, особено в кръга на Сергий Радонежски, като подчертава и честото посвещение 
на църкви и манастири именно на Света Троица. Той обаче обвързва това необичайно за 
предходните епохи разпространение с борбата на руската църква срещу антитринитар-
ните ереси, които от края на ХІІІ в. умножават последователите си в Русия, вж. Lazarev, V. 
La Trinité d’André Roublev. – Gazette des Beaux Arts 2 (959), 289-300.
95  Според Олег Улянов Гостоприемството на Авраам се появява сред празничните икони 
при митрополит Киприан (†406), по чието време в руското богослужение се осъществяват 
преобразувания – най-вече появата в последованието на анафората на тропара на третия 
час, които дължат своя произход на „тринитарната традиция на атонския исихазъм“, вж. 
Ульянов, О. Влияние Святой горы..., 88-00.
96  За руския материал връзката между двете икони е изяснена в контекста на ролята на 
Светия Дух в историята на Домостроителството. Така в старозаветната сцена ясно се раз-
крива темата за предустановеността на земната Църква и се открива пътят за развитието на 
други еклезиологични теми като Въздвижение на кръста, Намирането на кръста – сцени на 
прослава на реликвите на Новия Завет, отразяващи идеите за тържеството на Църквата, вж. 
Сорокатый, В. Праздничный ряд русского иконостаса. Иконографические программы ХV–
ХVІ веков. – В: Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. Москва, 2000, 465-489.

Гостоприемството на Авраам, стенопис 
от притвора на църквата „Св. Пантелеймон“ 
във Видин, XVII в. (фото М. К.)

Минейна икона за месец юли от манастира 
„Св. Павел“ на Атон, ХVІІ в. (по Vassilaki, M., 
Tavlakis, I., Tsigaridas, E. The Icons..., fig. 76)
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разглеждат като резултат от нововъведението в руското богослужение. 
Негов отглас наблюдаваме и в една икона от манастира „Св. Павел“ на 
Атон, датираща от ХVІІ в., върху която е изписан менолог за месец юли, 
при което до Петдесетница отново е изобразено Гостоприемството 
на Авраам97. Изглежда, че в резултат на руско влияние подобни двойки 
изображения се появяват и в някои паметници на църковната живопис 
на Балканите. Сред примерите са стенописите на църквата на манастира 
Ломница (в Източна Босна, ок. 580), дело на Лонгин – един от най-изя-
вените зографи на територията на Печката патриаршия по онова време; 
в наоса на църквата „Св. Пантелеймон“ във Видин (средата на ХVІІ в.) и, 
най-експлицитно, в наоса на църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси, 667 г., 
и в църквата на арбанашкия манастир „Успение Богородично“, 688 г. В 
посочените храмове на южната стена на наоса сцената Гостоприемството 
на Авраам е изобразена до Петдесетница, като поместването и на двете 
сцени в тази част на наоса е необичайно, а повтарянето на това решение 
е преднамерен избор, който указва определена богословска идея, вложена 
в него. В тези случаи старозаветният епизод антиципира предустанове-
ността на Църквата като институция въз основа на идеята, че срещата на 
Авраам с трите ангела маркира началото на обетованието за спасението на 
човечеството, а Слизането на Светия Дух ознаменува встъпването на Бога 
в Нов Завет с Новия Израил – Църквата – и така мястото на синайския 
закон се заема от благодатта на Светия Дух.

Отново идеята за предустановеността на Христовата църква в 
старозаветни времена, за мисията на тази Църква в света и за продължа-
ването на небесното покровителство в по-нататъшната земна история 

97  Vassilaki, M., Tavlakis, I., Tsigaridas, E. The Icons. The Holy Monastery of Aghiou Pavlou. 
Mount Athos, 999, 45, fig. 76.

Петдесетница и Гостоприемството на Авраам 
в стенописите на църквата на манастира Ломница, 
Босна и Херцеговина, ок. 1580 г.  
(по Ševo, L. Manastir Lomnica. Beograd, 1999)

Долу
Петдесетница и Гостоприемството на 
Авраам, стенописи от наоса на църквата 
„Св. Атанасий“ в Арбанаси (фото И. Ванев)
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са богословската основа, която обуславя изобразяването на сцената Гос-
топриемството на Авраам (като старозаветен тип на Света Троица) до 
вселенските събори. В този контекст сцената присъства в езонартекса на 
католикона на атонския манастир Дохиар (568), в църквата на манастира 
Сучевица (595) и на Митрополията в Роман (вт. пол. на ХVІ в., преизпи-
сани през ХVІІІ в.) на територията на Румъния98, както и в галерията на 
църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси (649), където изображението 
е разположено в източната половина на осмия травей във връзка с образа 

98  Stefanescu, I.D. L’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les 
origines jusqu’au XIXe siècle. Paris, 929, pl. 46, 2; Henry, P. Les églises de la Moldavie du Nord, 
des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture et peinture, Paris, 930, pl. LVII.

Гостоприемството на Авраам  
в галерията на църквата „Рождество 
Христово“ в Арбанаси, 1649 г.  
(фото И. Ванев)
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на Пантократор на свода и с Петия вселенски църковен събор, представен 
в западната половина на същия травей99.

Последният аспект, който ще засегнем в настоящия текст, е друга 
тенденция, свързана с Гостоприемството на Авраам от поствизантий-
ската епоха: все по-честата поява на сюжета върху икони, които в някои 
случаи принадлежат на църкви, посветени на Света Троица. Вероятно 
такава храмова икона е добре известната „Св. Троица“ на зограф Недялко 
от Ловеч, създадена през 597/98 г. за Етрополския манастир „Св. Троица“ 
(Варовитец). Също така с патрона е свързана и иконата, изписана през 
708 г. за патриаршеския манастир „Св. Троица“ до Велико Търново от 
майсторите Коста и Цою, работили през първите десетилетия на XVIIIв. 
в Арбанаси и околностите на Търново. Но освен като патронни изобра-
жения икони с Гостоприемството на Авраам са влизали и в състава на 
иконостасите; сред нашите паметници такъв е примерът с иконата от 
иконостасния комплект от 685 г., за който е изказано предположение, 
че е бил предназначен за църквата „Св. Георги“ във Велико Търново00. 

По отношение на иконописта голямата промяна в поствизантийската 
епоха е появата на Гостоприемството на Авраам и върху кръжила/над-
дверия от иконостаси, които по традиция са декорирани с изображения 
на Недреманное око или Дейсис. Сред примерите са: кръжилото от ико-
ностаса на църквата „Въведение Богородично“ на манастира Пустиня от 
622 г.0, от иконостаса на църквата на манастира Благовещение Каблар-
ско02, кръжилото от колекцията на Музея на Македония, произхождащо 

99  Прашков, Л. Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. С., 979.
00  Косева, Д. Два комплекта икони от 66 и 685 г. за иконостаса на църквата „Св. Георги“ 
във Велико Търново. – Palaeobulgarica 23, 2 (2003), 84-99. Наскоро бе изказано аргументи-
рано становище, че този комплект икони е бил предназначен за друга църква, вж. Колуше-
ва, М. Църквата „Св. Георги“ във Велико Търново и нейните стенописи. Дисертационен 
труд. Институт за изследване на изкуствата, С., 207.
0  Пејић, С. Манастир Пустиња. Београд, 2002, 48.
02  Пак там, 48.

Икона на зограф Недялко от Ловеч, 
1597/98 г. (по Паскалева, К. Икони  
от България. София, 1981)

Кръжило (надвратна икона) с 
Гостоприемството на Авраам, част 
от иконостаса на църквата „Въведение 
Богородично“ на манастира Пустиня, 
Сърбия, 1622 г. (по Пејић С. Манастир 
Пустиња. Београд, 2002, 148)
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от неизвестен иконостас и датирано в първата половина на XVII в.03, 
както и кръжило от 674 г. от иконостаса на старата православна църква 
в Сараево04. За такъв артефакт, съхраняван в Пловдивската митрополия, 
споменава и Иванка Гергова05. 

Единственият изследовател, който обръща внимание на възможните 
причини за изобразяването на Авраамовото гостолюбие върху този елемент 
на иконостаса, е Светлана Пейич. В своето изследване на стенописната 
програма на църквата на манастира Пустиня тя отбелязва особеното място 
на сцената Тайната вечеря на източната стена на храма над иконостаса и 
появата на Гостоприемството на Авраам върху наддверието, разглеждайки 
ги като взаимосвързан проблем06. Тя търси обяснението в особеностите 
на духовния климат на епохата, в която централната богословска тема е 
Христовата жертва и свързаните с нея въпроси, обсъждани многократно в 
различни трактати и в полемиката между представители на православната, 
католическата и протестантската църква.

Несъмнено важността на този епизод от историята на Авраам, за-
дадена в богословските произведения на светите отци на Църквата, се 
утвърждава във византийското изкуство. В православната живопис като 
цяло това е и най-често изобразяваната старозаветна сцена, използвана 
при визуализирането на основните догматични теми и функционира-
ща еднакво успешно както в полето на църковното учение, така и при 
владетелската идеология, превръщайки се в сложен образ с множество 
смислови равнища.

Промяната, която настъпва във функцията на изображението през 
поствизантийската епоха, е новата роля на сцената за представянето на оп-
ределени идеи от православната еклесиология в програмата на православния 
храм, разкрити от нейната връзка с Петдесетница и с евентуалното по-засилено 
почитане на Света Троица на руска почва. От друга страна, след падането на 
Константинопол православната църква на Балканите е принудена да оцелява, 
защитавайки своето учение както от мюсюлманските завоеватели и тяхната 
религия, така и от радикалните промени, които въвежда протестантството 
в отношението към Светото Писание, към екзегетическата традиция и към 
църковната институция. Ключово различие се оказва и протестантското отри-
чане на евхаристията. Като реакция на протестантските идеи през 545–553 г. 
се провежда Трентският събор, на който се обсъждат и въпроси, свързани с 
евхаристията, при което се привеждат редица доводи, утвърждаващи авто-
ритета на католическата традиция. Както справедливо отбелязва Мирослав 
Тимотиевич, „значението, което Трентският събор дава на евхаристията и 
богослужението в духовния живот на католиците, се отразява и на църковната 
реформа в православния свят“07. В отговор на отричането на евхаристията 

03  Поповска-Коробар, В. Икони от музејот на Македонија. Скопје, 2004, № 96.
04  Ракић, З. Радул: српски сликар XVII века. Нови Сад, 998, 65, ил. № 72.
05  Гергова, И. Ранният български иконостас XVI–XVIII век. С., 993, 2.
06  Пејић, С. Манастир..., 48.
07  Тимотијевић, М. Идеjни програм зидног сликарства у олтарском простору манастира 
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от протестантското учение, и в католическия, и в православния свят се поя-
вяват множество трактати в подкрепа на учението за библейския произход 
на литургията и нейния жертвен характер. В новите условия е естествено 
православието да доказва непрекъснато древността на своите доктрини, на 
Божията църква и на нейните тайнства. Едно от необходимите доказателства в 
тази борба са старозаветните сцени, а сред тях Гостоприемството на Авраам 
се оказва особено подходяща, тъй като еднакво успешно визуализира различни 
аспекти на основната догма за Света Троица, на централната за богословието 
през XVI–XVIII в. тема за евхаристията, както и идеята за предустановеността 
на Христовото въплъщение и спасението на човешкия род.

Богословските проблеми от периода на Реформацията на Запад, които 
оказват влияние върху православната живопис, на Балканите остават акту-
ални и през следващата епоха, когато до нашите земи достига влиянието на 
Карловацката митрополия и украинската богослужебна литература. През 
ХVІІІ–ХІХ в. във възрожденската живопис старозаветните сцени с евхари-
стийно съдържание добиват отново актуалност и отново олтарът на възрож-
денските ни църкви е отреден за библейски предобрази на новозаветната 
евхаристийна тема. В стенописите на възрожденските църкви обаче по-често 
се изобразяват Жертвата на Каин, Жертвата на Авел, Жертвоприношението 
на Ной, т.е. избират се по-директни алюзии с евхаристийната тема, докато 
Гостоприемството на Авраам вече губи своето водещо място както по 
отношение на визуализиране на догмата за Света Троица, при което вече 
се предпочитат т.нар. антропоморфни варианти, така и при онагледяването 
на идеите за предвечната жертва на Сина Божи, които се успоредяват вече 
с други старозаветни типове.

Крушедола. – Саопштења ХХVІ (994), 63-90, 63.
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Фактори на влияние върху разпространението 
на антропоморфните варианти на Света Троица: 
богословските спорове през XVI–XVII в.  
и влиянието на протестантството

Очертаните в предходните глави на книгата тенденции в развитието 
на системата от образи на Света Троица са неотделими от особеностите 
на религиозния климат на епохата. По-голямото разпространение на ан-
тропоморфните варианти на Света Троица в поствизантийската епоха – в 
сравнение с византийското изкуство – със сигурност е свързано с духовния 
живот на православната църква през ХVІ–ХVІІ в., а вероятно и със сре-
щата на православието с протестантското учение като част от контекста. В 
тази по-късна епоха по отношение на догматичната тема за Света Троица 
дискусиите продължават, а Реформацията не остава без влияние върху 
религиозния живот на източноправославните народи.

Православието влиза в полемика с протестантството рано. Първата 
среща на новите разбирания с православието виждаме в започналата през 
570 г. кореспонденция с група лутерански богослови, продължила до края 
на десетилетието, която била фокусирана и върху въпроса за филиокве. В 
този обмен на теологични възгледи важна роля имал германският хуманист 
Мартин Крузиус. На константинополския патриарх Йеремия II Транос 
(управлявал с прекъсвания в периода 572–595) е изпратено Аугсбургското 
изповедание, което съдържа основните постановки на протестантското 
учение. Патриарх Йеремия II пише „Три отговора“, в които отвръща на 
питанията на лутеранските теолози и прави критичен анализ на Ауг-
сбургското изповедание в светлината на вековната православна традиция.

Именно през ХVІ в. са много активни и униатските кръгове на 
остров Крит благодарение на факта, че Венецианската република про-
вежда толерантна религиозна политика спрямо гръцкото население 
в нейните колонии. Около 580 г. венецианско-критското общество е 
силно повлияно от конфронтацията между православното и западното 
интерпретиране на въпроса за изхождението на Светия Дух. През това 
десетилетие се разгаря диспут между двама богослови с голям авторитет 
в гръцката православна църква– Гавриил Северос и Максим Маргуниос. 
Възможно е техният спор да е бил провокиран от размяната на писма 
между константинополския патриарх Йеремия II и протестантските 
кръгове от университета в Тюбинген. Знае се също, че Гавриил Северос 
е бил запознат с Аугсбургското изповедание, което му било изпратено 
от Тюбинген през 574 г. като на духовен лидер на гръцката общност във 
Венеция. От своя страна роденият на Крит Максимос Маргуниос учил в 
Университета на Падуа, където е срещал Северос, а по-късно, от 577 г., 
остава в Константинопол, където бил поканен от патриарх Йеремия II. 

  Florovsky, G. An Early Ecumenical Correspondence. – In: World Lutheranism of Today. A 
Tribute to Anders Nygren. Stockholm, 950, 98-, превод на български език във Флоровски, 
Г. Християнство и култура. С., 2006, 67-82.

Света Троица от типа Съпрестолие, 
стенопис от XIX в. в католикона на 
манастира Трескавец, Северна Македония 
(фото И. Ванев)
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В Константинопол Маргуниос реорганизира патриаршеското училище. 
Напълно възможно е тесните контакти с патриарха да са включвали и 
информираност по въпросите от дискусията между гръцките и германски-
те теолози. През 578 г. Максимос Маргуниос е отново в родния си Крит, 
където остава до 584 г. в манастира „Св. Екатерина“ в Кандия. Там през 
583 г. той създава труда си „Три книги за изхождението на Светия Дух“, 
които посвещава на своя покровител патриарх Йеремия II. Подобно на 
представителите на източноправославната църква, на църковния събор 
във Ферара и Флоренция Маргуниос също прави преглед на писанията на 
църковните отци и стига до едно компромисно становище за филиокве. 
Гавриил Северос обаче остро се противопоставя на всякакъв компромис 
на ортодоксалната догма с латинските възгледи. Той известява Маргу-
ниос за своите съображения в една поредица от писма. Споровете между 
двамата продължават до края на 80-те години на ХVІ в. и дори Рим е бил 
в течение на тази кореспонденция.

Следващият период на засилване на православната реакция срещу 
западното християнство е свързан с фигурата на друг константинополски 
патриарх – Кирил Лукарис (†638), за когото до днес са достигнали противо-
речиви исторически данни, формиращи различни оценки у изследователите 
на църковната история. Лукарис пише свое „Изповедание на вярата“, което 
е повлияно от калвинизма, а специално в главата, посветена на Светата 
Троица, изповядва възгледа, че Светият Дух изхожда от Отца чрез Сина. 
Това принуждава авторитетните представители на православието да се 
отграничат от неговите постановки и на институционално равнище това 
става в поредица от църковни събори, осъждащи Лукарисовото изпове-
дание– в Константинопол (638 и 642), Яш (642), както и по-късно на 
поместни събори в Киев и Йерусалим, което очертава една сложна картина 
на взаимоотношения между православни, католици и протестанти. При 
такава ситуация е било изключително важно за представителите на пра-
вославието да уточнят своите позиции, съотнесени към новопоявилото 
се религиозно учение, каквото е било протестантството. 

Изкуството, създавано за нуждите на Църквата, също не може да 
бъде разглеждано като отстранено от богословския „климат“ на епохата, 
но ние разполагаме с малко писмени извори, които да хвърлят светлина 
точно върху тези връзки. Изключително важни и подробни сведения за 
духовната среда, в която се разпространяват антропоморфните изображе-
ния на Света Троица, ни предоставя руската църковна история от периода 
ХVІ–ХVІІ в. След падането на Византия и завладяването на Балканите от 
турците започва бавна преориентация на Русия към западноевропейска-
та културна сфера. Това е началото на навлизането на западни идеи от 
различен характер, чието въздействие върху религиозното изкуство все 
още се състои главно в заимстване на някои иконографски модели, пре-
работвани в духа на местната традиция. Тези влияния навлизат в Русия 
през граничните градове (например Новгород и Псков, които поддържат 
връзки със Запада). През ХVІ в. именно в Русия се разгръщат спорове 
за вероучителната основа на изображенията, за съответствието им с 
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учението на Църквата, така както то е разкрито в творенията на светите 
отци. Никъде другаде въпросът за предназначението на изображенията и 
техните особености не е бил повдиган толкова остро и активно в различни 
литературни произведения и в полемиката по време на църковни събори2. 

През 55 г. в Москва се свиква църковен събор, известен в историята 
като Стоглавия събор. Той е свикан с цел да се внесе ред в различните об-
ласти на църковния живот, между които и изкуството. Някои от правилата 
на Стоглавия събор са определения по конкретни въпроси на иконогра-
фията, други се отнасят до принципите на иконописанието или до самите 
зографи. Например първият въпрос от глава 4 разглежда варианта за изо-
бразяване на Света Троица чрез старозаветната сцена Гостоприемството 
на Авраам. В непосредствена връзка с иконографията на Света Троица е 
въпросът за изобразимостта на Бога, намерил място в глава 43 на съборните 
решения. По време на Стоглавия събор вече съществуват повече варианти 
за изобразяване на Света Троица, между които и антропоморфните Оте-
чество и Съпрестолие, но на самия събор не е поставян пряко въпросът за 
тези антропоморфни варианти. В Русия първият известен пример на Света 
Троица от типа Съпрестолие може да се види върху четиричастната икона 
от Благовещенския събор, нарисувана от псковски майстори, поканени 
да помогнат при възстановяването на храмовата декорация, унищожена 
след големия пожар в Москва през 547 г. Всъщност именно новите икони 
на Благовещенския събор и стенописите в царския дворец са повод две 
години след Стоглавия събор въпросът за изобразяването на Бог Отец и 
за антропоморфните варианти на Света Троица да бъде изключително 
оживено дискутиран. Този проблем е повдигнат от служителя на Службата 
на задграничните мисии Иван Висковатий и е разгледан на събора, сви-
кан в Москва през 553/54 г. по повод ереста на Матвей Башкин. Иконите, 
които смущават Висковатий и предизвикват неговия протест, представят 
някои нови символични композиции, свързани с основните християнски 
догмати или с някои химнографски произведения: по Символа на вяра-
та, Троица в деяния, Предвечния съвет, „Бог си почива на седмия ден...“, 

„Единородний Сине...“, „Придите триипостасному Божеству поклонимся...“, 
„Во гробе плотски...“ Висковатий твърди, че сюжетите на тези икони са 
„измислици“ и „латински мъдрувания“. Един от най-важните аргументи 
на Висковатий е, че „не подобава невидимото Божество да се изобразява“. 
Така онова, което в решенията на Стоглавия събор остава недоизказано 
и неясно, сега недвусмислено се превръща в център на дискусията. Ос-
порваните изображения са защитавани от митрополит Макарий, който се 
позовава на дълъг списък от подобни примери, съществуващи в различни 
храмове. За да обоснове присъствието на Бог Отец в тези изображения, 
Макарий се обръща за подкрепа към присъстващите на събора атонски 
монаси, като подчертава, че в светите храмове на Света гора има множе-
ство такива образи. Основният аргумент в защита на тези изображения, 

2  За приведените по-долу исторически сведения, засягащи църковните събори в Русия, 
съм използвала изследването на Л. Успенски. Богословие на иконата. С., 200.
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който ще бъде привеждан и по-късно, е позоваването на практиката на 
Гръцката църква като на критерий за истинност и основният отправян 
призив е „да се рисуват по древните образци“.

Тъй като съборът е бил свикан, за да се осъдят еретични учения, то 
и случаят на Висковатий се оказва естествено въвлечен. Съборът осъжда 
неговите писания и го обвинява в ерес и непорядъчност, но не дава задо-
волителен отговор на въпросите му и не изяснява убедително поставените 
от него проблеми. Събитията в църковния живот в Русия през ХVІ в., 
както справедливо отбелязва Леонид Успенски, показват постепенно 
отстъпление от православния възглед за иконата и от вероучителните 
основи, формулирани на Шестия и Седмия вселенски събор. Тенденциите 
в изкуството, защитени на събора от 553/54 г., се развиват през следващите 
десетилетия, като постепенно престават да преобразуват чуждите заемки 
в езика на православната традиция, което впоследствие довежда до пряко 
подражание на западни образци. 

На Великия Московски събор (666/67) вече детайлно се обсъжда 
изобразяването на Бог Отец като човек в икони и стенописи и тази прак-
тика се забранява. Съборът разяснява, че написанието на името Саваот, 
което обикновено съпровожда Бог Отец, било то в отделни Негови изо-
бражения, или в троични икони, е неправилно. Наименованието Саваот, 

„иже есть Божество“, означава не „Отец“, а „Господ сил“ и се отнася към 
Светата Троица, т.е. във видението на Исая към славата, обща за трите 
Лица – Отеца, Сина и Светия Дух, явена чрез Този, който станал човек.

Интересен в това отношение е фактът, че в Гръцката църква например 
изображенията на Светата Троица от типа Съпрестолие са забранени от Све-
тия Синод на Константинополската църква едва при патриарх Софоний ІІ 
през 776 г. без каквото и да е богословско обосноваване, само като новост, 
проникнала от „латините“, чужда и неприета от Православната църква.

Разпространението на образа на Бог Отец и свързаните с него троич-
ни икони, както точно отбелязва Л. Ретковская, е предизвикано от „общи 
промени в мирогледа на широки обществени кръгове“3. Тези промени се 
състояли в това, че в църковния светоглед – и оттам в църковното изку-
ство– са прониквали различни влияния от новата, формираща се в Русия 
култура. В богословието, под влияние на католичеството и протестант-
ството, се внедрявали елементи на западната схоластика, а богословските 
светоотечески критерии в осмислянето на образа постепенно отпадали.

Пътища и причини за разпространението на 
антропоморфните варианти на Света Троица

Съществен аспект на настоящото изследване бе проучването на 
пътищата за разпространение на антропоморфните варианти на Света 
Троица и на причините, които обуславят това разпространение. Работа-

3 Ретковская, Л. О появлении и развитии композиции „Отечество“ в русском искусстве 
XIV–XVI веков. – В: Древнерусское искусство XV – начала XVI вв. Москва, 963, 235-262.
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та с конкретните примери и изясняването, където това бе възможно, на 
следваните от зографите модели, очерта няколко насоки. 

Прегледът на запазените изображения показа, че вариантите Съ-
престолие и Разпятие в лоното на Отца се появяват първоначално 
главно на територии, в които православните и католическите общности 
съжителстват една с друга, каквито са Крит и Кипър. В православното 
изкуство, създавано там, често се промъкват западни иконографски ре-
шения и дори стилови похвати, характерни за западната живопис. Тази 
продукция оказва влияние и върху останалите територии с православно 
население чрез разпространението на икони, щампи и печатни книги. Ис-
торическите данни дават представа за различните пътища на проникване 
на тези влияния и съответно на западните модели. По въпроса за пътищата 
на разпространение на Съпрестолие и на Разпятие в лоното на Отца 
посочих влиянието на итало-критската печатна продукция и иконопис. 
Възможно е западните модели на тези антропоморфни варианти да про-
никват и в руското изкуство не чрез преки заемки от западната живопис, 
а под влияние на продукцията на итало-критските ателиета, но също така 
е възможно това влияние да идва от северозападните съседки на Русия. 
От своя страна и влиянието на руската живопис от периода върху някои 
от примерите в поствизантийски паметници е осезаемо.

В резултат на проучването на събрания материал се обоснова тезата, 
че в периода ХV–ХVІІ в. главно в итало-критската и „руската“ продукция 
се съчетават готовите западни схеми с традиционната византийска иконо-
графия, т.е. те играят ролята на своеобразен медиатор. Западното влияние 
върху поствизантийското изкуство на Крит е широко дискутирано в мно-
жество изследвания. Една част от това влияние се изразява в заимстване 
на западни иконографски решения, с които критските зографи очевидно 
са били добре запознати още от ХІV–ХV в. На острова са издигани като-
лически манастири и православните критяни са имали възможност да 
се запознаят с католическото изкуство както чрез изписаната декорация 
на тези паметници, така и чрез преносимите предмети на изкуството. 
Столицата Кандия е превърната в „интернационално“ пристанище, на 
което са пристигали западни творби за венецианците и откъдето други 
са изпращани за Венеция или други италиански градове. Информация за 
критските зографи, които са живели и работили във Венеция, съдържат 
Архивите на гръцката общност във Венеция. Критски художници са при-
емали и изпълнявали поръчки и от гръцки, и от венециански поръчители. 
Тези зографи не само са познавали и прилагали западни иконографски 
модели, но се повлиявали и от италианския живописен стил4.

4  Литературата по въпроса е богата, вж. например Vassilaki, M. The Painter Angelos and 
Icon-Painting in Venetian Crete. Farnham, Ashgate Variorum, 2009; Drandaki, A. Between Byz-
antium and Venice: Icon Painting in Venetian Crete in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. – In: 
The Origins of El Greco: Icon Painting in Venetian Crete, exh. cat., A. Drandaki (ed.). Onassis 
Cultural Center, November 2009 – February 200. New York, 2009, -8.
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От друга страна, събраните сведения са достатъчни, за да заклю-
чим, че причините, които правят възможно разпространението на тези 
изобразителни формули, трябва да се търсят в комплекс от фактори и 
заимстването на западни схеми би следвало да се разглежда само като един 
от аспектите в тази сложна система. В процеса на проучване на материала 
се обособиха и други конкретни причини. Един немаловажен аспект, който 
изяснява разпространението на тези изображения, са популярните в пе-
риода наръчници за работата на зографите. Една от най-често цитираните 
в съвременните изследвания ерминии – дело на Дионисий от Фурна, – като 
създадена в началото на ХVІІІ в., може да се разглежда и като обобщение 
на известните дотогава модели и главно като отражение на решенията в 
художествената практика от периода ХVІІ – началото на ХVІІІ в.5 Както 
препоръчва това ръководство, трите ипостаси се изписват една до друга, 
като Отецът се сигнира с надпис Безначалный Отец Ветхий денми и държи 
свитък с надпис „Из чрева прежде денницы родихъ тя. Седи одесную Мене, 
дондеже положу враги твоя подножие ногъ твоихъ“6. Макар тази ерминия 
да не е единствената, разпространявана в православните земи, и като че 
ли дори не е най-популярна сред зографите, ясно е, че тя фиксира една 
очевидно вече разпространена практика Ветхий денми да не се асоциира 
повече с Христос, а да се свързва с Бог Отец. Същите препоръки дава и 
по-късната ерминия на рода Зографски от 728 г.7

По отношение на причините за разпространението на антропомор-
фните изображения на Света Троица в поствизантийското изкуство могат 
да бъдат посочени и други съображения. Тази поява е обоснована преди 
всичко от едно променено разбиране за значението на старозаветните 
теофании. Вместо като префигурации на Христос и неговото Въплъще-
ние, тези визии се разбирали все по-често като поява на Бог Отец и така 
оправдавали неговото директно изобразяване. Може да бъде подчертан 
като неслучаен фактът, че преобладаващата част от антропоморфните 
варианти на Светата Троица носят иконографските белези, характерни за 
изображенията, илюстриращи именно пророческите визии.

От друга страна, в столетията след падането на Византия настъпват 
и промени на детайли в някои от богослужебните текстове на право-
славната литургия. Възможно е тези промени също да се разглеждат като 
един от факторите, инспириращи появата на антропоморфните варианти 
в православния храм. Става въпрос за едно разширение на молитвата на 
анафората − от средата на ХVІІ в. в украинските и руските служебници се 
разширява молитвата „Достойно и праведно есть“, която в редактираните 

5  Ерминiя или наставление въ живописномъ искусствı, составленное iеромонахомъ и жи-
вописцемъ Дiонисиемъ Фурнографiотомъ 70–733, Труды Киевской Духовной Академии 
за 863 г., репринт, Москва, 993.
6  Ерминiя или наставление..., 44. Друг по-ранен подобен ръкопис, известен като Първи 
Йерусалимски, препоръчва Безначалният Отец (“Ο Αναρχος Πατήρ”) да се изписва в диа-
коникона, вж. Медић, М. Стари сликарски приручници. ІІ. Београд, 2002.
7  Медић, М. Стари сликарски..., 576, 579.
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издания започва вече с поименно изброяване на ипостасите: „Достойно и 
праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице едино-
сущной и нераздельней“8. Споменаването и на трите ипостаси непосред-
ствено преди епиклезата е възможно да е било един от поводите за нейното 
представяне в програмата на олтарното пространство на православния 
храм. От ХVІІІ в. нататък Света Троица във варианта Съпрестолие ще се 
появява все по-често именно в тази част на храма.

Интересен е и фактът, че поне до края на първото хилядолетие съзна-
нието за Христологичното значение на старозаветните префигурации е общо 
и за двете Църкви. След това обаче в западния духовен живот ще започнат 
да се утвърждават различни тенденции, които го отдалечават от православи-
ето и които кулминират в Западноевропейския ренесанс. Западната църква 
развива и едно по-различно отношение и разбиране за предназначението на 
религиозното изкуство. То се осмисля преди всичко като естетически обект с 
педагогическа роля и като едно поле за по-свободна изява на индивидуалността 
на художниците. Но и Западната църква санкционира някои варианти на Света 
Троица в изкуството, които не се вместват дори в нейните по-гъвкави изисква-
ния. Например изображенията на Бог като триглав човек са били забранени и 
определени за еретични от папа Урбан VIII (623–644). Католическата църква 
е била подложена и на атаки срещу самата идея да се изобразява Господ. Ико-
ноборските позиции на представителите на Реформацията са добре известни, 
както е известен и фактът, че у протестантите изображенията на Света Троица 
предизвиквали ирония и сарказъм9. Затова Католическата църква е била при-
нудена да се защитава, като постанови своята позиция за тези изображения. 
Така, от една страна, директните изображения на Бог Отец били защитавани 
от нападките на протестантите, а от друга страна, макар и разрешени, тяхното 
разпространение все пак не било поощрявано0. Най-важен обаче за нас остава 
фактът, че тези изображения са се узаконявали на базата на разбирането, че 
именно Бог Отец се е появявал пред пророците на Стария Завет и видението 
на пророк Даниил за Ветхий денми също се е отнасяло вече към Бог Отец.

8  Вж. Успенский, Н. Анафора: опыт историко-литургического анализа. – Богословские 
труды 3 (975), 40-47, 2, 4-6.
9  Така например Пиер Дюмолен пише в своето произведение „Щит на вярата“, че католи-
ците изписвали стар човек на трон, облечен като папа, от чиято брада виси гълъб и в чи-
ито ръце се намира разпятие, очевидно визирайки изображението Разпятие в лоното на 
Отца, вж. Réau, L. Iconographie de l’Art chrétien. Т. II: Iconographie de la Bible. Paris, 956, 27.
0  Le saint Concile de Trente oecuménique et général, célébré sous Paul III, Jules III, et Pie IV, 
souverains pontifes, traduit par M. l’Abbé Chanut. Paris: S. Mabre-Cramoisy, 674 (Décret De 
l’Invocation de la Vénération et des Reliques, des Saints et des Saintes Images); Hallebeek, J. Pa-
pal Prohibitions Midway Between Rigor and Laxity. On the Issue of Depicting the Holy Trini-
ty. – In: Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious Identity. Еds. W. Van Asselt, P. Van 
Geest, D. Müller, T. Salemink. Brill, Leiden, 2007, 353-386.
  Един пример за подобна постановка, макар и малко по-късен, но показателен за като-
лическата позиция, виждаме в решенията на папа Бенедикт ХIV от 745 г., в които се казва, 
че изображенията на Света Троица са одобрени и като част от тях, изображението на Бога 
Отец във формата на старец, взета от видението на Даниил 7:9, вж. Réau, L. Iconographie..., 
27; Boespflug, F. Dieu dans l’art. Paris, 984. 
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Разпространението на антропоморфните изображения на Бог Отец и 
на Триединния Бог в стенописните програми на православните храмове от 
периода ХVІ–ХVІІ в. отразява една тенденция към илюстративност, която 
десемантизира византийската представа за значението на изображение-
то, главно като посредник за издигане на съзнанието на вярващия към 
изначалното и трансцендентното, като я заменя с директно изобразяване 
на неизобразимото. Става въпрос за постепенното отдалечаване на рели-
гиозния образ от символико-типологичното му разбиране, свойствено на 
византийското богословие, и приемането на един декоративен символизъм, 
близък до западния алегоризъм. При това положение, религиозният образ 
е все повече опосредствана илюстрация на библейски и литургичен текст и 
израз на дидактични идеи, отколкото дълбоко усещане за непроменливото 
вътрешно съдържание на архетипа. Така отслабва Христологичното тълку-
ване на старозаветните богоявления, изоставя се византийската традиция 
и се стига до попадане под влиянието на западни модели. Тенденцията в 
изкуството е всъщност отражение на един глобален процес, характерен за 
православието още през ХVІ–ХVІІ в. 

Всички изображения на Света Троица обаче, независимо от очерта-
ните дотук особености и тенденции в тяхното развитие, имат едно общо 
значение – да представят онзи аспект на божественото, който е невъзможно 
да бъде обхванат от човешкото възприятие в пълнотата си, който изра-
зява едновременно Бог Отец – извънвремевия, вечния, явилия се още на 
старозаветните пророци, и Логоса Христос – въплътилия се Син Божи, 
присъединил се отново към Отца в Царството Небесно след Възкресението 
и Възнесението. В този аспект на Божественото са отразени и иманент-
ността, и трансцендентността на Света Троица. Неслучайно запазените 
изображения на Света Троица обикновено са обградени от различните 
ангелски чинове – сили, власти, престоли, серафими, херувими или ангели, 
чието присъствие подчертава идеята за Небесната Църква и вечното съ-
ществуване на Божието царство, в което Синът седи на престола до Отеца 
и Светия Дух. И неслучайно тези изображения виждаме разположени във 
високите части на почти всеки храм и към тях, търсейки Бог и уповавай-
ки се на Неговата милост и защита, обръщаме взор като вярващи и днес.

Стр. 202
Част от небесните сили около образа на 
Ветхий денми, стенопис от западната стена на 
наоса на църквата „Св. Георги“ в Курбиново, 
Северна Македония, 1191 г. (фото И. Ванев)
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Introduction

The topic of this study is the image of the triune God in art, or the way in 
which Eastern Orthodoxy visualizes the doctrine of the Holy Trinity. The 
Christians think of God in terms of both oneness and differentiation, as God 
is simultaneously one and three, revealed in the profound unity of the con-
substantial God the Father, Son and Holy Spirit – the three hypostases of God 
who, in addition, have mutual interrelations within their oneness. For many 
centuries, the Church has been called upon not only to protect this apparent-
ly difficult for ordinary human perception dogma from heresy, but also to ex-
plain it to believers. Perhaps one of the most persuasive tools the Church uses 
to elevate the believer to God, showing His grandeur, mystery, and beauty, is 
the art which has become an integral part of theology, an expression of faith 
in images. Orthodoxy, and Christianity in general, did not immediately dis-
cover the formula for the image of the triune God. The multiplicity of existing 
pictorial variants shows that, in art and cult practice, the most appropriate 
visual expression of the Holy Trinity doctrine is in fact constantly sought. The 
study seeks to analyze this practice by classifying the pictorial variants of the 
Holy Trinity and examining their genesis, their peculiarities and their func-
tion in the dogmatic-liturgical and historical context of their creation.

At the heart of this research is the problem of the emergence and dissemina-
tion of the direct representation of God the Father in Orthodox art. „Direct 
representation“ means the depiction of this hypostasis of the Holy Trinity in 
human form, rather than its indirect representation through various sym-
bols, such as God’s right hand, for example. The crucial role in this process 
in Byzantine art is given to a special image – the Ancient of Days, which can 
reveal features characteristic for both God the Father and Christ. We see 
direct images of God the Father in the anthropomorphic variants of the Holy 
Trinity, such as the Paternitas, the Synthronoi and the Throne of Mercy, but as 
a single image as well. Although incoherent to the Orthodox concept of God, 
since they are not justified by the patristic tradition that does not exactly 
encourage anthropomorphic depictions of God the Father, these images are 
numerous and generally provoke little reaction and opposition. Similar is the 
case with the three-faced or three-headed images with the features of an angel 
or of Christ which serve as a visual expression of the Trinity doctrine and are 
also discussed in the present text. On the other hand, throughout the period 
between the 9th and 8th centuries, the traditional variant by which the Holy 
Trinity is depicted in Orthodox art is the scene of the Hospitality of Abraham 
where the three angels represent the three hypostases of the Holy Trinity. Be-
cause of its central role in Byzantine and post-Byzantine visual tradition, the 
composition of the Hospitality of Abraham, the development of its iconogra-
phy, semantic levels and function are studied here as well. In other words, the 
present text is an attempt to research the genesis and evolution of the whole 
system of images of the Triune God in Orthodox art, aiming to explain the 
reasons for their appearance and spread.

Част от небесните сили около образа 
на Ветхий денми, стенопис от западната 
стена на наоса на църквата „Св. Георги“ в 
Курбиново, Северна Македония, 1191 г. 
(фото И. Ванев)
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According to the working hypothesis on which this study is based, the rise of 
the image of God the Father in human form and the spread of anthropomor-
phic Trinity depictions, especially in the art of the Orthodox peoples after the 
fall of Byzantium, comes as a result of an ongoing change in the Holy Trinity 
dogma’s perception, which gradually becomes somewhat simpler and closer 
to rational and logical categories of thinking. For the post-Byzantine era, this 
process is generally connected in scholarship with the gradual decline of 
theology which departs from the ontological synthesis of theology and art in 
Byzantium. However, for this later period it may also be related to the desire of 
the Orthodox Church representatives to make more accessible to all believers 
through images those great mystical secrets that the Byzantine theologians 
had discussed intensely and intricately in previous centuries. The new goal is 
imposed because of the new historical conditions. During the 5th-8th cen-
turies, the Orthodox community was forced to uphold its doctrines under 
the pressure of several factors: the Muslim conquerors and their religion, 
the growing influence of Catholicism and the emergence of Protestantism. 
In these new historical circumstances, without changing the essence of the 
Orthodox dogma for the Holy Trinity, we can speak of a significant change in 
its imagery. The change affects not only the art in today’s Bulgarian lands but 
is also observed in the art of other Orthodox communities in the Balkans, as 
well as in Russia. Therefore, it should be seen as a result of a global process, 
not only reflecting trends in the sphere of the religious art, but also illustrating 
certain aspects of the changing mind in the period of the transition from the 
Middle Ages to the early Modern Times.

Certain preliminary terminological clarifications are offered in the introduc-
tion of this book as well. In art history literature, there is still no universally 
accepted unified terminology to designate different anthropomorphic variants 
of the Holy Trinity. Most often they are written about using the general term 
New Testament Trinity, which is perhaps preferable in order to distinguish this 
type of imagery from the Old Testament typological image of the Holy Trinity, 
i.e. the scene of the Hospitality of Abraham. Precision in this case, however, 
demands a clarification of this terminology, since the name New Testament 
Trinity is not sufficiently accurate in the context of Christian theology. It also 
has no basis in the visual arts tradition, where the corresponding names for 
this scene are not defined as „New Testament“, but rather as simply the Holy 
Trinity. In addition, such a title does not differentiate between the various 
anthropomorphic variants. Therefore, in the present text, the names Paternitas, 
Synthronoi and Throne of Mercy are used in accordance with the terminology 
accepted in the German language art history scholarship, as well as in some 
newer Russian and Serbian bibliography.

There is a tendency in older scholarship, and especially in theological studies 
devoted to this subject, to simplify the understanding of these images, pon-
dering more on their adherence to the „canonical forms“ and on the idea that 
they are alien to the Eastern Orthodox spirit and tradition and should be 
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condemned as practice. Yet, this type of Trinity images actually constitute an 
organic part of the same great tradition and they were invented by the medi-
eval painters not by chance. The focus in the present text is put on the visual 
characteristics of these images seen as an expression of certain theological and 
liturgical contexts and on the possible causes that trigger the emergence and 
spread of this iconography. The core material for the research comes from the 
field of wall paintings, as the most „normative“ art media, but the examples 
from illuminated manuscripts, icons, church vessels, gravures, stamps and 
printed books are used as comparative material as well. In terms of chronol-
ogy and geographical frames, the research is centred upon the Eastern Or-
thodox art in the Balkans from the Byzantine and post-Byzantine time, with 
benefit comparisons from Russian and Western art.

Apart from the significance and function of the Trinity imagery, this text aims 
to clarify the question of the influence of Western art upon this type of ico-
nography, which is often simplified or absolutized in scholarship. In this line 
of work, comparative iconographic analysis, applied sequentially to images 
from Orthodox and Western paintings, seeks to confirm or reject the exist-
ence of Western influence, to specify its character in case it is present, iden-
tifying specific Western formulas that have been borrowed or converted into 
Orthodox art, and to reveal the ways of penetration of such Western models. 
In the complex picture of the development of the Eastern Orthodox art in the 
Balkans, and in Russia, this is a difficult task and some individual observations 
are shared here, but in general, the study of this problem is a long-term task, 
and with the rapid pace of the publications on post-Byzantine monuments in 
the Balkans, new perspectives in this scientific field constantly emerge.

For obvious reasons, much of the reflections and conclusions in this text are 
based on what Eastern Orthodox theology has left us as heritage in terms 
of written sources, and more specifically the texts of the Holy Fathers of the 
Church. Anyone who has touched the vast field of patristic works, interpre-
tations, and any other Christian theological literature, accumulated during 
the period between the st and 7th centuries, knows how much is at risk of 
speculating on the information drawn from this massif. Often the modern re-
searcher quotes one and neglects the other, intentionally or out of ignorance, 
thus becoming an „alternative“ theologian, and sometimes his theology has 
little to do with the original perceptions of the authors of these texts of the 
distant past. This is a threatening field for us art historians, as well, as we also 
may refer to this huge „database“ of exegetical and liturgical texts selectively, 
extracting only what would fit into a particular concept, i.e. we subordinate 
selected fragments of the whole to an artificially constructed system of 
contemporary views, with the doomed goal of „restoring“ a meaning that was 
once an original experience and part of a living life, whose essence today is 
alien to us and therefore certainly will continue to slip away. I allow myself to 
share these thoughts here just to state that, aware of the above-mentioned risk 
and respecting the high spiritual status of the researched matter, I have tried 
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in this book to focus more on the facts in the name of a better understanding 
of the context in which the religious image exists in the epochs in question. 
Yet, in the end, each choice of individual facts reflects subjective perspective, 
and in this sense, what is presented here is the result of only one of the many 
possible research strategies.

Chapter I. Doctrinal-liturgical context and pictorial tradition. 

1. Development and characteristics of the Byzantine  
system of God’s images.

2. Angelomorphic and anthropomorphic images  
of the triune God.

This chapter summarizes the observations on the development of the Trinity 
imagery in Byzantine art. It seems that in Byzantine art the visualization of the 
dogma of the Triune God gets a boost after the victory over the iconoclasts. 
In the subsequent theological debates of the 0th century and onwards, the 
themes of the different relations between the hypostases of the Holy Trinity 

– about the monarchy of the Father, from whom the Son was born and from 
whom the Holy Spirit proceeds, and about the consubstantiality of the Son and 
the Father – become more and more relevant. Christology seems to
have evolved into Triadology in a later period as well, when the question of 
who offers and accepts the Eucharistic sacrifice was raised, which was sharply
discussed at the Councils of Constantinople in the 2th century.

Theological disputes give impetus to the search in art for a figurative solution 
that could clearly enough reveal to the believers these basic tenets. Therefore, 
in the period between the 9th and th centuries, because of the theological 
debates, a need to visualize Christology emerged, with its teaching about 
the two inseparable natures in the hypostasis of Christ – divine and human, 
and also about the trinitarian principle, according to which this hypostasis 
interacts with the other two hypostases the Holy Trinity. It is natural that all 
of these theological complexities could not be completely and satisfactorily 
embodied in a single image. The options to represent the divine nature of 
the Son of God which are available in the art of the pre-iconoclast period, for 
example through the image of Christ in mandorla, carried by angels in the 
scene of the Ascension, are already insufficient. That is why a whole system 
of images is born, one part of which is a new interpretation of already known 
earlier models, and another part appears in the Middle Byzantine era as new-
ly developed formulas. All these pictorial decisions are consciously bound by 
the only true image of the Lord – the Son of God – regulated in patristics and 
in the decrees of the Church councils. However, in order to represent through 
this image the ideas of the eternity and „timelessness“ of God, of His being in 
heaven, or of the inward Trinity principles such as the „birth“ of the Son by 
the Father, for example, Christ’s image in art acquires variable characteristics. 
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This polymorphism of the image of Christ is also characteristic of Christian 
art in the West, but in Byzantium, it seems to have its organic roots and more 
sophisticated expression. Generally, this variability manifests itself in two 
main directions – „angelomorphic“, which imparts to Christ the features 
of an angel, and „anthropomorphic“, which alters the age characteristics of 
Christ by introducing the images of the youthful Christ Emmanuel and the 
elder Christ the Ancient of Days. The development of these two groups of im-
ages – angelomorphic and anthropomorphic, is traced together with their use 
in visualizing the dogma of the Triune God in Byzantine art from the th to 
5th centuries and their relations with exegetical, liturgical, parabiblical texts, 
as well as their connection to contemporary theological discussions. The text 
aims to present the sophistication of Homo Byzantinus’ view of his God, and 
to give a glimpse to the complexity of Byzantine thinking about the image in 
art, which appears to be much more an invention and a reinterpretation of 
different traditions than a frozen „canon“.

Chapter II. The image of the Ancient of Days. 

1. The name Ancient of Days: Old Testament text,  
theological interpretation, and liturgical connotations.

2. The image of the Ancient of Days: Emergence,  
iconography and function.

3. The Ancient of Days as God the Father in  
Trinitarian iconography.

4. The Ancient of Days and the concept of God’s  
providence in the history of humankind’s salvation.

5. The Ancient of Days and the concept of the Heavenly 
Kingdom and the Last Judgment.

6. Basic iconographic features of the Ancient of Days.
7. The Ancient of Days – Sabaoth in post-Byzantine painting.

The figure of the white-haired old man from the vision of the prophet Daniel 
– the Ancient of Days, is among the images in Byzantine art, which eloquently 
reflects the concept of Homo Byzantinus for God with all its theological and 
dogmatic complexities. The image of the Ancient of Days in a unique way 
reconciles the contradiction between the patristic view of God the Father 
as unbegotten, ineffable and invisible and the need for visual expression of 
certain theological topics in religious art. It is through the creation of this 
image in Byzantine art, and in the art of Orthodoxy in general, that impor-
tant dogmatic postulates are visualized, such as the idea of   the divine nature 
in the hypostasis of the Son in Christology or of the monarchy of the Father 
in Orthodox Triadology. 

The present text examines first the literary context of the name Ancient of 
Days, on the one hand, as part of the Old Testament text with its theologi-
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cal interpretations, and on the other hand as a self-functioning name with 
certain liturgical connotations. In modern Orthodox theology, it is widely 
believed that the Ancient of Days should in all cases be identified with Christ 
alone and cannot represent God the Father, since the latter is unknowable. A 
closer reading of the patristic texts made in the study shows that this claim is 
untenable. The Ancient of Days is perceived as an image that shows specific 
aspects of the Lord, especially concerning the Father, but also the Son, be it 
their common nature, glory, kingdom of heaven, or the eternal existence of 
the Lord and His wisdom and righteousness, which will be revealed on the 
day of the Last Judgment. 

Based on the critical review of the written sources, the question of the emerg-
ing, iconography and function of the Ancient of Days image in Byzantine art 
is examined. The view is shared that this image is an invention designed at 
the outset to visualize through iconography a specific idea – the one about 
God the Father as a unique source and cause of all from whom the Son is be-
gotten and the Holy Spirit proceeds. At the same time, in the th century, the 
Ancient of Days was equally used in art, already as an expression of the idea 
of the two natures united in the Son of God in Christology, and in the 2th 
century in connection with the problem of   hypostases offering and receiving 
the sacrifice in the Triadology. The appearance and early history of this image 
are directly related to the reaffirmation of certain theological assertions of the 
Eastern Orthodox Church, both as a counterpoint to the West and to mono-
physical statements and, simultaneously, in response to intra-church disputes. 
The various aspects of the meaning and function of the image of the Ancient 
of Days in the art of the Orthodox peoples until the end of the 4th century 
were studied: as an image of God the Father in the iconography of the Holy 
Trinity, in connection with the idea of   God’s providence in the history of 
the salvation of mankind and in the context of the idea of   the Kingdom of 
Heaven and the Second Coming.

The image of the Ancient of Days, signified at the same time as Sabaoth, is a 
feature common in post-Byzantine art mainly in monuments located in the 
territories of Serbia, present-day North Macedonia and in the western parts 
of modern Bulgaria, appearing in Russian art as well. This double denotation 
is a peculiarity noticed by scholars but the question still needs more thorough 
overview. In the present text the attachment of the name Sabaoth to the 
Ancient of Days’ image is first interpreted as a result of a possible blending of 
motifs of the theophanic visions of the prophets Daniel, Isaiah, and Ezekiel, 
thus creating a syncretic image of „God in glory“ in which the addition of the 
signature Sabaoth is a linguistic marker enriching the initial meaning of the 
depiction with certain nuances. Secondly, and not unrelated to the first, it is 
explained with the liturgical basis of the image: the textual part of the litur-
gy-text-image synthesis in this case would correspond to the angelic glorifica-
tion „Holy, Holy, Holy, Lord of hosts“ (Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ), 
an integral element of certain liturgical hymns. Lastly, perhaps most signifi-
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cantly, this double signature raises the question of whether this is evidence of 
a significant shift in the semantics of the image of the Ancient of Days, which 
in the 6th century had already become an implicit image of God the Father, 
somewhat overcoming its ontological connections with the Christology char-
acteristic of the earlier period of its existence, and thus immediately preceding 
the Sabaoth image of Lord, the white-haired elder known to us from the vaults 
of the churches from the period of the National Revival in Bulgaria. 

Apart from the reflections on various aspects of the text-to-image relationship 
in Orthodox art, another important issue is addressed in this text, related 
to the possible model of this contaminated image of the Ancient of Days-Sa-
baoth and its origin. The study of the material in a wide geographical area of   
the Balkans leads to the conclusion that the image of Ancient of Days, referred 
to as Sabaoth, is not an invention of the icon-painters who belonged to the 
so called school of the North-Western Greece (Epirus), neither of the Cretan 
painters, nor of the masters originating from the villages of the mountain 
Grammos (Gramosta and Linotopoi). Apparently, it is a product of a Slavic 
environment. Almost synchronously, the designation of Sabaoth also appears 
on Russian icons and murals, and the hypothesis of a possible Russian influ-
ence, which provoked the appearance of our images, is indeed tempting, but 
the Russian material seems to slightly lag chronologically and has different 
characteristics due to which the search for a more specific possible archetype 
for such an unusual combination of image and text should rather be associat-
ed with the Balkans. A similar specific combination of text and image can be 
seen as early as in the 4th century murals in the narthex of the Pec Patriar-
chy, where over the entrance to the nave of the St. Apostles church a monu-
mental depiction of the Ancient of Days is represented with a scroll in his left 
hand and blessing with the right, and above his shoulders is the inscription 

“Holy, holy, holy, Lord of hosts”. Probably this could be an argument that the 
image of the Ancient of Days signified also as Sabaoth was initially more char-
acteristic to a Balkan Slavic milieu, from where it could penetrate Russian art, 
but still this hypothesis requires further investigation.

Chapter III. The Holy Trinity images of Paternitas type. 

1. The Paternitas image – emergence, iconography,  
and functions.

2. The Paternitas image in post-Byzantine painting.

The Paternitas is the earliest anthropomorphic variant of the Holy Trinity in 
Byzantine art. 
Its development from binary images of God the Father and the Son through 
the Trinity composition is traced in the illuminated manuscripts from the 
th century onward, as well as in the wall paintings, icons and church vessels. 
In previous studies its significance has been commented on in connection 
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with the theological idea of   perichoresis – the mutual immanence of the three 
hypostases of God. Based on the iconographic characteristics of this type, 
another hypothesis is offered here: the image was created to visualize the 
Orthodox idea of   the monarchy of the Father. 

The development of the Paternitas in the painting of the Balkans during the 
period between the 5th - the beginning of the 8th centuries is examined, 
underlying its contradictory character due to the changing location of the 
dove/Holy Spirit in the composition that can be depicted both between 
the images of the Father and the Son, as if proceeding from the Father, and 
in the hands of the Son as if proceeding from Him. Probably the complex 
theological content of the Paternitas and the possibilities for ambiguous 
interpretations of its outcome are the reason for this iconographic variant of 
Holy Trinity to be displaced in the Balkan art created after the 6th century by 
the Synthronoi composition. A glimpse is provided on the development and 
much wider spread of the Paternitas in Russian art from 4th century onward, 
with a critical view on the earlier hypothesis that this broader usage was due 
to the function of the image as a tool in the fight of the Russian Church with 
heresies.

Chapter IV. The Holy Trinity images of Synthronoi type.

1. The genesis of the Synthronoi composition.
2. The meaning of the Synthronoi.
3. The models.

This chapter examines a variant of visualizing the idea of   the Trinity, which 
exists in both Eastern Orthodox and Western art, with similar formal char-
acteristics, but in a different context. It is known in scholarship as Synthronoi 
and represents God the Father and Christ in a human form sitting on the 
heavenly throne next to each other, and the Holy Spirit in the form of a dove. 
The problems discussed in the present text are as follow: what is the origin of 
this image, to what extent and for what period a particular Western influence 
could be considered as a part of its history, what is its significance, what are 
the mechanisms for its distribution, what are its main models? 

The research of the preserved visual material shows that the composition 
was probably formed in the Byzantine painting from the Palaeologan period, 
while a scheme already approved in Western art may have been used, but it 
has been completely reworked in the context of the visual tradition inherent 
in Byzantium. The main reason why one cannot speak of direct Western in-
fluence in this case is the incorporation of the Ancient of Days as an image of 
God the Father – a decision that is a result of long and apparently consistent 
pursuits characteristic of the development of the Byzantine art, but quite not 
typical of the West.
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Ever since its appearance in Byzantine painting, the Synthronoi functions in 
the context of the idea of   the Kingdom of Heaven, where Christ resides on 
the heavenly throne on the right hand of the Father according to the words of 
David in Psalm 09: . This motif is present in many liturgical texts to which 
the Synthronoi is bound, and several of these word-image links are analysed 
precisely: the connection of Synthronoi with certain texts from the liturgy 
on the feasts of the Resurrection and Ascension, which is reflected in the 
murals in the juxtaposition of the Synthronoi to the scene of the Ascension; 
the connection with the troparion “In the tomb bodily” (Άνω σε εν θρόνω και 
κάτω εν τάφω) part of which visualisation is the Synthronoi; the link with the 
5th strophe of the Akathistos of the Virgin Hymn, whose pictorial rendering 
also uses the Syntronoi; as well as the connection with the Orthodox Creed, 
which is revealed in the mural programs of the post-Byzantine churches by 
combining the Synthronoi with the compositions of the Ecumenical Councils, 
and later in its inclusion in the depictions of the Creed itself in a number of 
icons and murals.

While the idea of   a significant Western influence was untenable for the 
emergence of the Synthronoi in Byzantine art, the iconographic development 
of this variant in the next period shows that some influences from Western 
European painting could already be sought, though not before the mid-6th 
century. After the fall of Byzantium, the Synthronoi was spread in the art 
created in territories where Orthodox and Catholic communities coexist 
with one another, such as Crete, Cyprus, Corfu. In the Orthodox art created 
in these territories, Western iconographic solutions and stylistic features 
characteristic of Western painting are often imbued. However, in this case the 
Cretan icon-painters most possibly re-established a Synthronoi model familiar 
to them from the Byzantine art of the Palaeologan period representing the 
front seated figures of God the Father with a scroll in his left hand and Christ 
on his right, with a codex in his left hand and blessing with the right, while 
the placement of the Holy Spirit as a dove in their scheme is already fixed 

– between the two figures, as opposed to Byzantine examples, in which this 
placement may vary.

Precisely this model is preferred by the icon-painters in the Balkans from the 
6th to the 9th centuries and is distributed in various media: icons, murals, 
gravures, stamps and printed books. In addition, it should be pointed out 
that during this period some Synthronoi compositions were probably extant 
in churches with 4th century paintings in different regions of the Balkans, 
because we see that during the 6th century some of the painters followed 
not the Cretan model in their work, but models distinguished by the more 
archaic character of their iconography, probably familiar to them from earlier 
monuments. Neither early Cretan scenes of the Synthronoi, nor these compo-
sitions that renewed local models have been influenced either in iconography 
or in their style by Western painting. It is from the middle of the 6th century 
onwards, that variations of the Cretan painters’ model were spreading, intro-
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ducing elements characteristic of the Synthronoi in Western art. Among these 
details are the royal sceptre in the hand of God the Father and the imperial 
orb (globus cruciger) that appears between the figures of the Father and the 
Son, or again in the hand of God the Father. The orb seems to be inserted 
into the Synthronoi composition first in some of the icons produced on Corfu 
Island, and remains an iconic solution to the painters working there. This 
adaptation of the image appeared on Mount Athos in the 6th century, and 
later gained popularity in Balkan painting.  
In the most widespread 8th century model of the Synthronoi, depicting the 
Son holding the cross with his right hand and God the Father with a sceptre 
in his hand, the Western influence is already indisputable. One of the main 
routes of penetration of Western influences with respect to the Synthronoi 
is the rich printed production of the period, including the illustrated Bibles 
printed in Venice in the 5th century and various engravings and stamps with 
similar images, especially prevalent in the West during the 6th and 7th centu-
ries. In the 8th century, this factor of influence had a rival in the face of other 
conductors of Western models in the art of the Eastern Orthodox peoples in 
the Balkans, such as the production of the masters of the so called „Ukrainian“ 
and „Serbian“ Baroque.

Chapter V. The three-faced angel and the three-faced Christ.

Of the whole pictorial system that visualises the idea of   the Triune God, 
the three-faced and three-headed images are by far the most controversial 
option. At the same time, they are the most intriguing for the contemporary 
researcher, because of the extremely broad and heterogeneous context they 
can be associated with and the many significant more global issues that their 
existence raises, such as those about the nature of religiosity in the Eastern 
Orthodoxy and in the West, as well as the contacts and mechanisms of influ-
ence between these two zones over the centuries. On the basis of a re-exam-
ination of the known visual material, an attempt has been made in this text 
to present a more general picture of the development of this type of images, 
which allows more precisely to outline the mechanisms of their emergence 
and distribution in Orthodox painting.

The emergence of the three-faced and the three-headed image of God in 
Eastern Orthodox art raises the question of whether these images are its own 
invention or if they follow a foreign, in this case – Western model. In West-
ern European painting, such images appeared in illustrated manuscripts in 
the 3th century, penetrating all forms of art in the 4th century and extending 
into a wide geographical area. In the art of the Byzantine cultural communi-
ty, the earliest preserved examples date from the very end of the 3th century 
and until the middle of the 6th century they remain extremely rare. In other 
words, the Western variants somewhat preceded the material known from 
the Orthodox art, and while the difference in chronology is not so marked, 
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the difference in scale of distribution is obvious. At first glance, this cir-
cumstance leads to the natural assumption that such iconography emerges 
in Byzantium under direct Western impact. However, despite some formal 
similarities in the peculiarities of these images, the theological context and 
the spiritual climate at the time of the appearance of this iconography in the 
West and in Byzantium are not similar at all. For Western Europe, the 2th 
and 3th centuries is a time of three synchronous phenomena: the emergence 
of written sources with visions of the Holy Trinity, the development of the 
cult of the Holy Trinity, and the corresponding development of the Trinity 
iconography, with the emergence of three-headed and three-faced images in 
particular, as a result to some extent of intertwining with some of the known 
by then images of the Devil, to some extent as their opposition. The picture 
of the West is fundamentally different from what we see in the Eastern 
Orthodox art. The earliest preserved such images date from the late 3th and 
the 4th centuries. Some of these three-headed figures are winged, others 
depict God’s Wisdom or have the formal marks of a syncretic image-vision 
of God. Apart from the mere fact of the „three-headedness“, they have 
nothing else to do with their contemporary Western variants, and here any 
hypothesis for direct Western influence for the emergence of these images in 
the Byzantine art is highly debatable. 

In addition to comparative analysis of the appearance of this iconogra-
phy in Western art and in Eastern Orthodox art, the text offers some new 
interpretations of already published material, connected to the images of 
the three-headed/faced angel in the Eastern Orthodox art. As a result, the 
hypothesis of the derivation of the three-headed/faced angel from the 
composition of the Hospitality of Abraham, shared in earlier scholarship, is 
opposed. The overall opinion of the author is that this image is a result of an 
artistic desire to create а certain syncretic image of the Triune God, probably 
connected to unknown visionary text of such character, and some parabib-
lical texts are pointed out that may have been connected to the image of the 
three-headed/faced angel sharing similar connotations. In addition, special 
attention is given to the fact that the extant visual material shows that the 
image of the three-headed/faced angel was characteristic for the art of the 
geographical area falling within today’s Eastern Serbia and Western Bulgaria. 
In this region a relatively steady tradition of the depiction of this image is 
observed, while in some instances even better qualified icon-painters stick to 
this variant, despite its archaic features, obviously because there was a special 
preference of the locals towards it. 

The appearing of the three-headed/faced Christ in Eastern Orthodox art is also 
discussed, showing the decisive influence of the Western models in this case. 
This happens relatively late, in the mid-6th century, due to the then famous 
icon-painter Onoufrios, who was commissioned to create frescoes in different 
churches on the territory of today’s Northern Macedonia, Albania and Greece, 
but probably spent some time in Italy as well, where he became familiar 
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with the three-headed/faced variant of Christ. His model influenced several 
icon-painters, working later in Albania and in Western Greece. A variation of 
the three-faced Christ with three noses and four eyes is examined as well.

Therefore, the three-headed/faced angel appeared in Byzantine art of the end-
3th century as its own invention based on the understanding of the image of 
the Wisdom of God with its Christological and Triadological connotations. 
In this process, it is unjustified to seek direct influence of the three-headed 
images existing in the West at that time. Conversely, the variant with the 
three-headed/faced image of Christ shows another development: the Western 
influence in this case is direct. The entry of this model into Orthodox paint-
ing in the Balkans from the 6th century onwards is due to the icon-painters, 
familiar with identical Western images, who, when commissioned in different 
places, contribute to the spread of this iconography in a wider geographical 
area.

Chapter VI. The Throne of Mercy.

In this iconographic type of the Holy Trinity, God the Father is portrayed as 
holding the cross with the crucified Christ, and the Holy Spirit in a form of a 
dove is placed between God the Father and God the Son. The chapter begins 
with a clarification of the terminology used to refer to such a composition in 
the scholarship, and of the term chosen for the present study.

A scene with identical features is perhaps the most common way of visualiz-
ing the Holy Trinity in Catholic painting since the 3th century. It seems that 
the Western model was first adopted by the Cretan painters, who altered it 
to the requirements of their customers, and precisely their model is the one 
reproduced by the earlier preserved such images in icons and murals from 
Crete and Cyprus, dating from the 5th and the beginning of the 6th centuries.

During the 6th and 7th centuries a variant of the Throne of Mercy with 
visible differences to the Cretan model spread in Eastern Orthodox art. It 
appears in Russian art from this time and shows God the Father with a 
patriarchal mitre upon his head and the crucified Son of God is represented 
with wings. The analysis of the textual and visual sources available points to 
a conclusion that the painters from Pskov had a crucial role in the formation 
of this iconography. Pskov masters of the 5th century probably knew one of 
the variants of the crucified seraph – a motif widely used in Western paint-
ing, and they introduced it into the Orthodox environment, combining this 
foreign element with traditional ways of representing God which resulted in 
a completely new iconography. The signature piece of art for the formation 
and development of the Russian variant of the Throne of Mercy is the so-
called „four-part icon“ commissioned by Metropolitan Macarius of Moscow 
(ca. 482-563) and priest Sylvester to a group of Pskov painters for the icon-
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ostasis of the Annunciation Church in the Moscow Kremlin and executed in 
547-55. The Pskov crucified seraph here is replaced by Christ with seraph 
wings. The variant under discussion is incorporated in the upper left quarter 
field, where a more complex composition is depicted, known to the experts 
as „And God rest on the seventh day“. Later, this composition, together with 
the Throne of Mercy as a part of it, is reproduced separately on icons bearing 
the same name.

Though very rarely, but still, it is exactly the Russian iconographic scheme of 
the Throne of Mercy that is also found in the Balkan painting of the 7th cen-
tury. Special attention in the present text is given to one such example: the 
scene from the vault of the naos of the Nativity of Christ church in Arbanas-
si, Bulgaria. Based on the comparative study of the visual material, the view 
is shared that it repeats the model of the „four-part icon“, not being related to 
the contemporary to it trends in the development of Russian painting from 
the 7th century, but resonating the achievements of Russian painters from 
the middle-6th century. The increased Russian influence on Balkan paint-
ing in the period from the 6th to the 8th centuries is in fact a wide-ranging 
process, so the emergence of a specific Russian model in the murals of the 
Arbanassi church is just another sign of the characteristic artistic trends in 
the religious art of this time.

Chapter VII. The Hospitality of Abraham.

1. Genesis 18:1-22: Loca sancta, theological interpretation, 
liturgical usage, and parabiblical literature.

2. The Hospitality of Abraham in Byzantine art: iconographic 
characteristics and function.

3. The Hospitality of Abraham in post-Byzantine painting: 
Continuity and change.

This chapter discusses the episode with the meeting of Abraham with the 
three angels, described in Chapter 8 of Genesis book and its visualization in 
Byzantine and post-Byzantine art, in which this scene has for a long time been 
the main variant for the presentation of dogma for the Triune God. This is an 
example which illustrates very well the decisive impact that the intertextual 
connections of the field of exegetics and the liturgy imply on Christian art 
piece, delimiting the development of its visual characteristics and the changes 
in its meaning. The various aspects of this Old Testament episode that the 
Holy Fathers of the Church reveal in their interpretations of the biblical text 
are examined. The importance of the theological concept that the episode 
of the Abraham’s Hospitality is a revelation of the Son of God is emphasized, 
which also contains Eucharistic connotations introduced by the idea that at 
the moment of Abraham’s meeting with the three angels, all the knowledge of 
God and the providence of God for salvation through incarnation is revealed 
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to the forefather, together with the future sacrifice of the only begotten Son. 
The Eucharistic meaning being reinforced by associations of the table of Abra-
ham with the sacrament of the Eucharist and by the interpretation of the calf 
sacrificed for Abraham’s lunch as an allusion to Christ’s sacrifice. 

The change in the episode’s connotations is traced in the art from the icono-
clastic era onward: the gradual introduction of the Trinity meaning is outlined, 
whereby the three angels are already interpreted as the three hypostases of the 
Holy Trinity; and for this purpose in the text certain evidence is used deriving 
from particular sources – exegetical and liturgical texts, and visual material. 
An increase in the attachment of the image to the liturgy after the th century 
has been noted with special attention to the visualisation of the link between 
the Hospitality of Abraham and the image of the Mother of God in various 
murals, which functions in the context of the theme of the Incarnation. 

In the art of the 5th-7th centuries the Hospitality of Abraham continues to 
convey all of these theological ideas, and, in addition, a new emphasis in its 
multidirectional functionality emerges. Numerous examples from this era 
testify to the important place of this Old Testament episode in the system 
of images associated with ecclesiology, in which the Hospitality of Abraham 
counteracts the idea of   the predetermination of the Church of Christ in Old 
Testament times, of its mission in the world, and of the continued heavenly 
patronage in further history of the humankind. On a visual level, this is 
expressed through the placement of the Hospitality of Abraham in the imme-
diate vicinity of the Pentecost compositions or of the Ecumenical Councils, 
which can be observed in icons and murals of the period. The example of the 
Hospitality of Abraham shows how diverse, in fact, the function of the Old 
Testament images in the mural programs of the Orthodox churches is: in each 
fresco program they are included in, they further clarify and elaborate the 
content of the New Testament themes, emphasizing their leading position in 
the sacred history of the humankind salvation through the sacrifice of God.

Conclusion  

In this final part of the book an attempt is made to seek some answers to the 
questions connected to the wider disperse of the anthropomorphic imagery 
of the Holy Trinity in the art created after the fall of Byzantium. The tenden-
cies outlined in the previous chapters of the book in the development of this 
iconography are inseparable from the peculiarities of the religious climate 
of the era. The wider spread of the anthropomorphic variants of the Holy 
Trinity in the art from the post-Byzantine time, compared to Byzantine art, is 
certainly related to the spiritual life of the Orthodox Church in the period be-
tween the 6th and 8th centuries, when it is destined to protect its core teach-
ings under the threat coming from other religious: the Islam that gradually 
concurred Balkan territories, the continued controversies with Catholicism, 
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and the meeting with the emerging Protestant teaching as part of this context. 
In this later era, with regard to the dogmatic theme of the Holy Trinity, dis-
cussions continue, and the Reformation of the West does not remain without 
influence on the religious life of the Eastern Orthodox peoples.

Some specific factors that ensured the spread of this iconography in Eastern 
Orthodox art are examined as well, among them the influence of the Western 
art models made popular among icon painters facilitated through the dissem-
ination of printed books, stamps, gravures and icons. Special attention is given 
to the role of the icon-painters’ manuals that provide instructions for creating 
such images, to the impact of the changed theological interpretation of the 
Old Testament visions of God as revelations of God the Father instead of 
Christ, and to the possible effect of some minor alterations of certain liturgical 
texts. In general, the spread of anthropomorphic images of God the Father 
and the Triune God in the mural programs of Orthodox churches from the 6th 
to 8th centuries reflects a tendency to depart from the ontological roots of the 
Byzantine notion of the meaning and the function of the image as a mediator 
elevating the believers’ mind towards the transcendent archetype. It is gradu-
ally replaced with more simplified view on God’s image with penetrations of 
elements of a decorative symbolism otherwise more typical to Western culture 
viewpoint. Thus, these images are a trend in art that is actually a reflection of 
a global process characteristic of Eastern Orthodoxy from the period between 
6th and 8th centuries.
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