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Историографията за 
цар Самуил и неговата епоха 

векът на цар Самуил е определен 
от съвременната ни историография 
като един от най-героичните в сред-
новековната българска история1. на 
цар-Самуиловите усилия се дължи 
драматичното отстояване на бъл-
гарската независимост след превзе-
мането на Преславското царство от 
ромеите, а битките с тях превръщат 
Първото българско царство в най-се-
риозния враг на византия през х и 
хΙ в. всъщност цар Самуил управля-
ва самостоятелно между 997 и 1014 г. 
още през 977 г., когато формално на 
българския престол стоял скопецът 
роман2, Самуил предприема няколко 
похода в мизия, тракия, македония, 
тесалия и Пелопонес. неговата власт 
била призната от редица крепости, 

1 Андреев, Йордан. Самуил. – в: кой кой е в 
средновековна българия. исторически справочник. 
С., 1994, с. 334.
2 Златарски, васил. история на българската държава 
през средните векове. т. 1. С., 1970-1971, 603-704.

Historiography of King Samuel 
and his age 
The age of King Samuel has been 

described by contemporary bulgar-
ian historiography as a most heroic 
period in this country’s medieval his-
tory1. it was King Samuel’s efforts 
that secured the dramatic assertion 
of bulgaria’s independence following 
the conquest by the byzantines of the 
Preslav Kingdom, and the first bul-
garian Kingdom evolved into byzan-
tium’s main enemy in the tenth and 
eleventh century owing to the battles 
against the byzantines. in fact, King 
Samuel ruled independently between 
997 and 1014. as early as 977, when 
eunuch roman was still formally 
reigning2, Samuel carried out several 
campaigns in moesia, Thrace, mace-
donia, Thessaly and Peloponnese. he 

1  Andreev, yordan. Samuil. – in: Koj koj e v 
srednovekovna balgaria. istoricheski spravotchnik 
(Sofia 1994), p. 334.
2  Zlatarski, Vasil. istoria na balgaskata darzhava prez 
srednite vekove. (Sofia 1970-1971), vol. 1, pp. 603-704.

За историята в изкуството и 
живописното в историята 

Цар Самуил, неговите войници и 
балканският национализъм

of history in art and of the 
picturesque in history

King Samuel, his troops and 
balkan nationalism
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сред които най-сериозна била гр. ла-
риса, тесалия (дн. гърция). През 986 г. 
император василий ii „бил стигнал 
до такава безизходица, че не бил в 
състояние да се бори с враговете си“ 
по думите на византийските хронис-
ти3. Затова предприел контранастъп-
ление срещу крепостта Средец (дн. 
София). укрепеният град бил обсаж-
дан 20 дни от ромеите, но без успех, 
заради което императорът заповя-
дал отстъпление. Самуил блокирал 
оттеглящите се войски на василий 
ii в местността траянови врата, на-
паднал ромеите, голяма част от тях 
били избити, пленил палатката на 
василевса и разграбил целия обоз. За 
това събитие и за местността, която 
гърците нарекли „българска клису-
ра“, разказва участникът в тези съби-
тия лъв дякон като член на свитата 
на императора4. Според гореспоме-
натия византийски хронист василий 
ii едва спасил живота си в този бой. 
битката при траянови врата е една 
от най-славните победи на средно-
вековна българия над византия, съ-
измерима например с битката при 
ахелой (20.08.917 г.). 

През 991 г. василий ii успял да за-
лови българския цар роман и го хвър-
лил в тъмница, където умира шест 
години по-късно. така Самуил станал 
самовластен господар на българите5. 
През 996 г. Самуил предприема го-
лям поход срещу Солун, съвластва-
щия град на империята. Пред стени-
те на града българският цар нанесъл 
сериозно поражение на ромеите и 
бил окуражен да предприеме ново 
настъпление, което го отвело чак до 

3 Андреев, Йордан. Цит. съч., с. 332.
4 Мутафчиев, Петър. история на българския народ 
(681-1323 г.). С., 1986, с. 226.
5 Андреев, Йордан. Цит. съч., с. 332.

was recognised by a number of for-
tresses with larissa, Thessaly (now 
in greece) being the most important. 
in 986, emperor basil ii had reached 
such a deadlock, according to byz-
antine chroniclers, that he was un-
able to fight his enemies back3. So, he 
launched a counter-attack of the for-
tress of Sredets (now Sofia), besieging 
the fortified city for 20 days, but un-
successfully. The emperor ordered his 
troops to retreat, but on his way back 
he was ambushed by Samuel in the 
gate of Trajan pass (Trajanovi vrata), 
who attacked the byzantine troops, 
killed the best part of them, captured 
the tent of the basileus and pillaged 
the entire supply train. There is an 
account of the event and the place, 
called by the greeks ‘the bulgarian 
gorge’, of a survival, leo diaconus, a 
member of the emperor’s suite4. The 
abovementioned byzantine chroni-
cler asserts that basil ii has survived 
the battle by miracle. The battle of 
the gate of Trajan is among the most 
glorious victories of medieval bulgar-
ians over byzantium, very much like 
the battle of achelous, for example, of 
20 august 917. 

in 991, basil ii succeeded in cap-
turing and sending roman to prison, 
where the latter died six years later 
and Samuel became absolute ruler 
of bulgarians5. in 996, he launched a 
major campaign against Thessaloni-
ka, the co-reigning city of the empire. 
The bulgarian king inflicted a major 
defeat on the byzantine army at the 
walls of the city and was encouraged 
to launch a new offensive, which led 

3  Andreev, yordan. op. cit., p. 332.
4  Mutafchiev, Petar. istoria na balgarskia narod (681-
1323). (Sofia 1986), p. 226.
5  Andreev, yordan. op. cit., p. 332.
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коринтския провлак. в Пелопонес 
Самуил имал намерение да вдигне 
на въстание славянските племена 
езерци и милинги, но след като не 
успял, започнал отстъп ление6. При 
р. Сперхей българският владетел раз-
положил своя стан, надявайки се, че 
придошлите води на реката ще го за-
щитят от войските на византийския 
пълководец никифор уран. ромеите 
намерили брод обаче, разгромили 
неподготвената българска армия. По 
сведенията на съвременници Саму-
ил бил ранен, като заедно със сина си 
гаврил радомир „се смесили с умре-
лите и лежали като мъртви. а когато 
настъпила нощта, тайно избягали и 
се спасили в българия“7.

василий ii си поставил за цел да 
ликвидира окончателно българската 
държава – през 1001 г. ромеите нахлу-
ли в мизия, превзели Плиска, велики 
и мали Преслав. на следващата го-
дина от Солун византийският импе-
ратор се насочил към югозападните 
български земи и превзел крепости-
те верея, Сервия и воден (дн. едеса). 
През 1003 г. достигнал чак до видин, 
като успял да го завземе благодарение 
на предателството на местния митро-
полит8. Самуил използвал обстоятел-
ството, че византийският император 
е на дунава, опустошил околностите 
на одрин на 15.08.1003 г., взимайки 
богата плячка, и се оттеглил в земи-
те си около р. вардар. на следващата 
година василий ii се връщал след по-
хода си в Северозападна българия, а 
българският цар станувал около „ши-
рокотечащия вардар“, недалеч от 

6 Петров, Петър. образуване и укрепване на 
Западната българска държава. – в: годишник на 
Софийския университет, фиф. 53. С., 1960, с. 173.
7 Андреев, Йордан. Цит. съч., с. 332.
8 Пак там, с. 333.

him all the way to Corinth. in Pelo-
ponnese Samuel intended to rouse the 
Slavic tribes of ezerites and melingoi 
to revolt, but failed and started with-
drawing6. The bulgarian king bivou-
acked by the Spercheios, hoping that 
the swollen river would keep away 
the byzantine troops under military 
commander nicephorus ouranus. 
The byzantines, however, made their 
way through a ford and defeated the 
bulgarian troops taking them una-
wares. according to information of his 
contemporaries, Samuel was injured 
and together with his son gabriel ra-
domir they “only escaped by playing 
dead among the bulgarian corpses. at 
nightfall they fled unseen to bulgaria, 
saving their lives“7.

basil ii set out to annihilate the 
bulgarian State: in 1001, the byzan-
tines invaded moesia, capturing Plis-
ka, Veliki and mali Preslav. The next 
year, the byzantine emperor led an 
expedition from Thessalonika to the 
south-western bulgarian lands and 
seized the fortresses of Veroia, Servia 
and Voden (now edessa). in 1003 he 
went all the way to Vidin and seized 
the city after an eight-months siege 
because of the treachery of the lo-
cal bishop 8. Taking advantage of the 
fact that the byzantine emperor was 
on the danube, the bulgarians sud-
denly fell upon adrianople, spoiling 
its outskirts on 15 august 1003, and 
retired to Samuel’s lands by the Var-
dar river with a long train of booty. 
The next year, basil ii was on his way 
back from the north-western parts of 

6  Petrov, Petar. obrazuvane i ukrepvane na Zapadnata 
balgarska darzhava. – in: godishnik na Sofiiskia 
universitet, filosofskoistoricheski fakultet, vol. 53. 
(Sofia 1960), p. 173.
7  Andreev, yordan. op. cit., p. 332.
8  ibidem, p. 333.
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Скопие. ромеите нанесли поражение, 
идентично на битката при р. Сперхей, 
на безгрижните българи, които били 
обърнати в бягство, а шатрата и цели-
ят стан на Самуил били плячкосани. 
През следващите 10 години византия 
нанасяла поражение след поражение 
на българите. Превзети били Скопие 
и крепостта Перник.

През лятото на 1014 г. василий ii 
предприел обичайния си поход сре-
щу българите по течението на р. 
Струма, където Самуил му бил устро-
ил засада. При дн. с. ключ фронтал-
ните атаки на ромеите не успели да 
разбият българските позиции. Затова 
на 29.06.1014 г. василий ii изпратил 
един отряд да заобиколи неприяте-
ля в гръб, откъм планината беласица. 
удряйки врага си от две страни, ви-
зантийците спечелили славна побе-
да, принудили самия Самуил да бяга 
и да търси убежище в крепостта При-
леп. Пленените български войници 
били подложени на върховно униже-
ние – били ослепени, като на всеки 
100 души бил оставен един едноок, 
за да ги води. в този си вид те прис-

Смъртта на цар Самуил, миниатюра от българския превод на манасиевата 
хроника, хiV век
The Death of King Samuel, manuscript illumination from the bulgarian translation of 
manasses’ Chronicle, 14th century

bulgaria and the bulgarian king en-
camped by the “wide-flowing Var-
dar”, nearby Skopje. The byzantines, 
very much like it was in the battle of 
Spercheios defeated careless bulgar-
ians, putting them to flight and pil-
laging Samuel’s tent and his entire 
bivouac. over the next decade, byz-
antium defeated bulgarians year af-
ter year. Skopje and the stronghold 
of Pernik were seized.

in the summer of 1014 basil ii 
launched his usual campaign along 
the Strymon river, where Samuel 
ambushed him. at Kleidon, now the 
village of Klyuch, byzantine frontal 
attacks succeeded in defeating the 
bulgarian positions. Then, on 29 July 
1014, basil ii sent a force to attack 
the enemy in the rear, from belasitsa 
mountain. launching frontal and rear 
attacks, the byzantines won a glori-
ous victory and Samuel himself was 
forced to flee and find refuge in the 
fortress of Prilep. The bulgarian cap-
tives suffered abject humiliation: they 
were blinded, with every hundredth 
man left one-eyed to lead the rest 
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тигнали около два месеца по-късно 
при своя владетел, който при вида им 
получил сърдечен удар и починал на 
06.10.1014 г.

безспорно, цар Самуил е важна, 
но противоречива фигура в българска-
та средновековна история. той заповя-
дал брат му аарон да бъде погубен с 
цялото си семейство на 14.06.976 г., за 
да се домогне до престола, сражавал 
се решително с ромеите, нанасяй-
ки им сериозни поражения, но и гу-
бейки на два пъти битки по сходен и 
наивен начин. С неговата личност се 
свързва и краят на Първото българ-
ско царство. Самуил е със сигурност 
символ на понесената отговорност 
за финалната загуба при с. ключ. в 
действията му се смесват амбиция, ге-
роизъм, слава, трагизъм.

Живописното в историята
битката при с. ключ е решителен 

момент в походите на василий ii и ве-
роятната причина този византийски 
император да се увенчае с прозвището 
„българоубиец“. най-ранното споме-
наване на това сражение в запазените 
византийски извори обаче е в “Σύνο-
ψις ἱστοριών” на Йоан Скилица9, кой-
то той пише между 1079 – 1096 г., т.е. 
близо 100 години по-късно от описва-
ните събития. Затова хронистът казва: 
„императорът ослепил българските 
пленници, които, казват, били около 
15 000, като заповядал да оставят на 
всеки 100 по един едноок, за да ги от-
веде обратно при Самуил“10. С други 
думи, Скилица се позовава на мълва, 
използвайки израза „казват“ – похват, 
известен още от времето на тукидид, 

9 ioannis Skylitzes, Synopsis historiarum. еd. J. Thurn, 
Cfhb 5, berlin and new york, 1973, pp. 348-349.
10 ibid.

home. That was how they came back 
to their sovereign two months later 
and upon seeing them, he had a heart 
attack and died on 6 october 1014.

King Samuel was undoubtedly a 
significant though controversial fig-
ure in bulgaria’s medieval history. 
his brother aaron and his entire fam-
ily were eliminated by him on 14 June 
976 in an attempt to seize control of 
the throne; he determinedly fought 
the byzantines inflicting crushing 
defeats on them, but also losing bat-
tles twice in a similar and naïve man-
ner. The end of the first bulgarian 
Kingdom is also associated with him. 
Samuel was certainly emblematic of 
shouldering the responsibility for the 
final disaster in the battle of Klyuch. 
ambition, heroism, glory and trag-
edy mingled in his actions.

Picturesque in history
The battle of Klyuch was a criti-

cal moment in basil’s campaigns 
possibly earning him the nickname 
‘bulgar-slayer’. The earliest men-
tion of the battle in the extant byz-
antine sources, however, occurs in 
“Σύνοψις ἱστοριών” by ioannis Sky-
litzes9, who worked in the period 
1079–1096, i.e. almost one hundred 
years after the described event. That 
is why the chronicler wrote: “The em-
peror blinded the bulgarian captives 
– around 15,000 they say – and he or-
dered every hundred to be led back 
to Samuel by a one-eyed man”10. in 
other words, Skylitzes cites a popular 
story, using the expression ‘they say’, 
a device well known from the days 

9  ioannis Skylitzes, Synopsis historiarum. ed. J. Thurn, 
Cfhb 5 (berlin & new york 1973), pp. 348-9.
10  ibidem.



10
Ц

ар
-С

ам
уи

ло
ви

ят
 в

ек
  в

 т
во

рч
ес

тв
от

о 
на

 б
ъл

га
рс

ки
те

 х
уд

ож
ни

ци

в случаите, когато се цитира непрове-
рена информация. друг византийски 
историк, кекавмен, който пише по вре-
мето на Скилица, пък посочва цифра-
та 14 00011. ослепяването във византия е 
разпространен вид наказание и униже-
ние12. Самият василий ii е заповядвал 
подобни наказания. така например 
през 989 г. ослепява своя противник 
вардас Склирос13. При всяко положе-
ние обаче цифрата 15 000 е преуве-
личена, за да подчертае величието на 
византийската победа и степента на 
унижение на българите. друг е въпро-
сът, защо василий ii не се увенчава с 
епитета „българоослепител“, а става 
отново по-късно „българоубиец“14. 
Подобни живописни факти обаче 
най-често се помнят и възпроизвеж-
дат в историята… 

Интересът на художниците 
към цар Самуил 
и неговата епоха
Сцени от времето на цар Самуил 

не се появяват сред патриотичните 
картини на николай Павлович (1835 – 
1895). той обаче рисува гравюри, пос-
ветени на хан аспарух, хан крум, цар 
борис, цар иван асен ii и др.15 около 
средата на XiX в. се препечатват изо-
бражения на царете иван владислав 
и иван Шишман, заемки от „Стема-
тографията“ на христофор жефаро-

11 Ceceaumeni Strategicon. eds. b. Wassiliewsky and P. 
Jernstedt. St. Petersburg, 1896, p. 18.
12 Herrin, Judith. blinding in byzantium. – in: 
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. miscellanea fur Peter 
Schreiner zu seinem 60. geburtstag. eds. C. Scholz and 
g. makris. leipzig, 2000, SS. 56-68.
13 ibid., S. 61, Skylitzes, pp. 348-349.
14 Stephenson, Paul. The legend of basil the bulgar-
Slayer. Cambridge university Press, 2003.
15 Божков, атанас. българската историческа 
живопис. С., 1978, 78-79.

of Thucydides when citing unveri-
fied information. another byzantine 
historian of the same period, Kekau-
menos, put the number of prisoners-
of-war at 14,00011. The imposition of 
blinding as a penalty and humilia-
tion was wide spread in byzantium12. 
This was not the first time that basil 
blinded enemies. in 989 he had blind-
ed the pretender bardas Skleros13. 
one way or another, the figure 15,000 
is greatly exaggerated to underscore 
the splendour of byzantine victory 
and the degree of bulgarians’ hu-
miliation. Why basil ii received the 
epithet ‘bulgar-slayer’, rather than 
‘bulgar-blinder‘ is another matter14. 
Such picturesque facts are the most 
memorable and cited most frequent-
ly in history… 

Artists’ interest in King Samuel 
and his time
no scenes of King Samuel’s time 

occur in the patriotic paintings of 
nikolay Pavlovich (1835–1895). he, 
however, made prints featuring Khan 
asparukh, Khan Krum, King bo-
ris, King ivan asen ii, etc.15 reprints 
with representations of ivan Vladis-
lav and ivan Shishman were made by 
the mid-nineteenth century, borrow-
ings from Stemmatographia by hristo-
for Žefarović16. during the national 

11 Ceceaumeni Strategicon. eds. b. Wassiliewsky and P. 
Jernstedt. St. Petersburg, 1896, p. 18.
12  Herrin, Judith. blinding in byzantium. – in: 
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. miscellanea für Peter 
Schreiner zu seinem 60. geburtstag. eds. C. Scholz and 
g. makris (leipzig 2000), pp. 56-68.
13  Ibidem, p. 61, Skylitzes, pp. 348-9
14  Stephenson, Paul. The legend of basil the bulgar-
Slayer. (Cambridge university Press 2003).
15  Bozhkov, atanas. balgarskata istoricheska zhivopis. 
(Sofia 1978), pp. 78-79.
16  Tomov, evtim. Vazrozhdenski shtampi i litografii. 
(Sofia 1962), p. 72.
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вич16. Зачестяват през възраждането 
изображенията на св.св. кирил и ме-
тодий като славянски първоучители, 
както и изображенията на български 
светци. веднага след освобождението 
на българия от османско владичество 
художници като георги данчов рису-
ват алегорични композиции, велича-
ещи борбата за независимост17, но не 
и личности или събития от Среднове-
ковието. С края на Първото българско 
царство не се занимават в творбите си 
Ст. доспевски, н.П. клепарски, н. 
брайкович, х. дембицки, т.е. почти 
до края на XiX в. художниците, разра-
ботващи българска средновековна те-
матика, не се вдъхновяват от събития 
от края на х в. и началото на Xi в.

интересът към художествената 
интерпретация на цар Самуил и не-
говите войници се появява едва през 
1891 г. по-скоро като „интелектуален 
импорт“ с участието на платното „За-
връщането на ослепените Самуило-
ви войници“ на чешкия живописец 
емил холарек (1867 – 1919) в Първото 
земеделско-промишлено изложение 
в Пловдив през 1892 г.18 По същото 
време художникът се занимава и с 
друга средновековна тематика, отра-
зена в графичния му цикъл „рефле-
кси на катехизиса“, което вероятно се 
дължи на влиянието в творчеството 
му на чешката славистика, византо-
логия и медиевистика през епохата. 
тук само като пикантна подробност 
ще спомена, че през същата 1892 г. за-
почва да излиза първото византолож-
ко списание в европа “byzantinische 
Zeitschrift“, а две години по-късно 

16 Томов, евтим. възрожденски щампи и 
литографии. С., 1962, с. 72.
17 Божков, атанас. Цит. съч., с. 13 – георги данчов 
„Свободна българия“, литография, 1879 г.
18 Пак там, с. 131.

revival Period, representations of Sts 
Cyril and methodius as first Slavic 
teachers as well as representations of 
bulgarian saints became more com-
mon. right after the liberation of bul-
garia from the ottomans, artists such 
as georgi danchov painted allegori-
cal compositions extolling the strug-
gle for independence17, rather than 
persons or events of the medieval pe-
riod. St. dospevski, n. P. Kleparski, 
n. braikovich, g. dêbicki, did not 
deal in their artworks with the fall of 
the first bulgarian Kingdom, i.e. well 
until the late nineteenth century, the 
artists working on bulgarian medie-
val subjects were not inspired by the 
developments of the late tenth and 
the early eleventh century.

interest in artistic interpreta-
tions of King Samuel and his troops 
aroused as late as 1891 rather as ‘in-
tellectual import’ with the display of 
the painting Samuel’s Blinded Soldiers 
Return by Czech painter emil hol-
arek (1867–1919) at the first agrarian 
and industrial fair held in Plovdiv in 
1892.18 meanwhile, the artist treated 
other medieval subject matters in his 
graphic series Reflection of the Cat-
echism, which probably was influ-
enced by the Czech Slavic, byzantine 
and medieval Studies of the age. i’d 
mention here just as a titbit that in 
the same 1892, the first ever byzan-
tine studies journal in europe, Byz-
antinische Zeitschrift was established, 
followed two years later by Vizanti-
iskij Vremennik. Put on display in bul-
garia, holarek’s artwork made the 

17  Bozhkov, atanas. op. cit., p. 13 – georgi danchov, 
Liberated Bulgaria, lithography, 1879.
18  ibidem, p. 131.
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„византийский временник“. излага-
нето на картината на холарек в бъл-
гария предизвиква истинска вестни-
карска сензация в продължение на 
няколко години19. веднага в бюлетина 
на изложението е публикувана до-
писка, в която се казва за творбата: 
„... тя е важна за нас, защото очертава 
една скръбна, а при това и героична 
страница от нашата история. тя тряб-
ва да остане у нас „като докрай спо-
лучливо произведение“... тя е необ-
ходимост за нашия народен музей и 
за тая цел би трябвало да се откупи“20. 
Последното се случва и картината на 
холарек е откупена. в момента е соб-
ственост на националния музей на 
българско изобразително изкуство, 
а през 2014 г. е изложена в нацио-
налния исторически музей. Поетът 
иван вазов обаче е твърде критичен 
към платното на чешкия живописец: 
„...зрителят отминува с чувство на от-
вращение от жестокостта на човеш-
ката природа и с гняв против худож-
ника, който посветил толкова талант, 
сила, изкуство и вдъхновение, за да я 
обезсмърти...“ той насочва гнева си 
срещу организаторите на изложе-
нието и ръководството на Софийския 
народен музей заради липсата им на 
„национално самолюбие“ и „спеку-
лиране с нервите на зрителя“21. вазов 
е особено чувствителен към битката 
при беласица – споменава я в „опъл-
ченците на Шипка“ (1877 г.) и в „не 
даваме я“. едновременно с това обаче 
е впечатлен от картината на антони 

19 Съобщения за произведението на холарек са 
публикувани в: сп. Светлина, кн. 1, 1895, с. 13; в-к 
мир, бр. 9905, 1933; Юбилейна книга на гр. София. 
С., 1928, 184-201. 
20 При образа на емил холарек (дописка без 
подпис). – в: нашето изложение, Пловдив, 1892, бр. 
46, 4-5.
21 Божков, атанас. Цит. съч., с. 174.

headlines for several years19. a cor-
respondence was published immedi-
ately in the fair newsletter reading:  
“…it (the work) is important to us, 
because it reveals in broad strokes a 
sorrowful, and a heroic too, page of 
our history. it should remain here ‘as 
a real masterstroke’… it is a must for 
our national museum and should 
be acquired for the purpose”20. The 
latter came to pass and holarek’s 
painting was acquired. Presently, it 
belongs to the national museum of 
bulgarian art, and in 2014 it was ex-
hibited at the national museum of 
history. Poet ivan Vazov, however, 
expressed a negative opinion about 
the Czech painter’s artwork: “…the 
visitor passes by in disgust with the 
cruelty of human nature and anger 
towards the painter, who has devot-
ed so much talent, power, skills and 
inspiration to immortalize it…” he 
directed his anger at the organizers of 
the fair and the management of the 
national museum of Sofia, for their 
lack of ‘national pride’ and ‘specula-
tion with the visitors’ nerves’21. Va-
zov was particularly sensitive to the 
battle of belasitsa; he mentioned it 
in his poems The Volunteers of Ship-
ka (1877) and We Will Not Let Go. at 
the same time he was impressed by 
antoni Piotrowski’s panting of 1892, 
The Massacre of Batak. Pencho Slavei-
kov published his poem Tsar Samuel 
in 1896, in his book Epic Songs.

in the period 1878–1912, there 
were just a few historical composi-

19  news of holarek’s work hit the pages of: Svetlina 
magazine, vol. 1, 1895, p. 13; Mir newspaper, vol. 9905, 
1933; Yubileina Kniga za Grad Sofia. (Sofia 1928), pp. 184-
201.
20  Pri obraza na emil holarek (unsigned). – in: nasheto 
izlozhenie. (Plovdiv 1892), vol. 46, pp. 4-5.
21  Bozhkov, atanas. op. cit., p. 174.
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Пиотровски от 1892 г. „баташкото 
клане“. Пенчо Славейков издава сти-
хотворението си „Цар Самуил“ през 
1896 г. в своите „епически песни“.

За периода 1878 – 1912 г. историче-
ските композиции, създадени от бъл-
гарските художници, са малобройни 
и са посветени само на близкото ми-
нало (османското владичество), както 
установява а. божков22. не липсват 
и интерпретации на тъжни страни-
ци от българската история, но кога-
то са свързани със Средновековието, 
те трябва да отразяват само бляскави 
победи. По този повод отново се въз-
мущава иван вазов, който през 1910 г. 
се диви, че един млад живописец ри-
сува зайци и циганчета, препоръчвай-
ки му: „млади художнико, вие сте в 
търново, населено с величави истори-
чески възпоминания. нима нищо от 
тях не съблазни четката ви?“23. родо-
любивият интелектуалец изрича по-
добни думи и в софийските галерии, 
тъй като от популярните ни худож-
ници тогава „никой не пипва истори-
ята, никой не се опитва да използва 
едно непокътнато поле и всички си 
продължават в рутината на жанро-
вите картини...“24. това, разбира се, 
е обяснимо, тъй като академичната 
живопис в българия в началото на хх 
в. тепърва прохожда и майсторите се 
опитват да разработват общочовеш-
ка тематика – пейзажи, натюрморти, 
портрети25, да подражават на модер-
ните тенденции в европейското из-

22 Пак там, с. 132.
23 Вазов, иван. национализмът в нашия театър и 
изкуство. – в: българска литературна критика. С., 
1967, с. 176.
24 Пак там. Предадено по: божков, атанас. Цит. съч., 
133-134.
25 Генова, ирина. историзиране на модерното 
изкуство в българия през първата половина на хх 
в. С., 2011.

tions, where the artists dealt only 
with the recent past (the ottoman 
rule), as a. bozhkov had estab-
lished22. There were also a few inter-
pretations of sad events of bulgarian 
history; still, when placed in the me-
dieval period, it was a must to repre-
sent glorious victories alone. in that 
regard, ivan Vazov was indignant 
once again, resenting in 1910 the 
fact that a young artist painted rab-
bits and gypsy kids, recommending 
him: “young artist, you are in Tyrno-
vo, populated with grand historical 
memories. Wasn’t your paintbrush 
tempted to represent at least one of 
those?”23 The patriotic-minded intel-
lectual said almost the same at Sofia 
art galleries, as ‘nobody of the pop-
ular artists takes to history, nobody 
attempts to make use of a largely un-
explored field and all of them keep 
painting routine genre pieces…’24 
That was, of course, understandable 
for academic painting in bulgaria 
was making its first steps at the turn 
of the twentieth century and the mas-
ters would try and develop universal 
subject matters such as landscapes, 
still life, portraits25, imitate the then 
modern trends in european art, poet-
icise rustic life and the country’s nas-
cent bourgeoisie. in 1909 and in 1911, 
the children’s novels For Homeland’s 
Sake and In the Time of the Bulgar-Slay-
er by greek writer Penelope delta26 
were released in athens, which led 

22  ibidem, p. 132.
23  Vazov, ivan. nacionalizmat v nashia teatar i izkustvo. 
– in: balgarska literaturna kritika (Sofia 1967), p. 176.
24  ibidem. Cited according to: bozhkov, atanas. op. cit., 
pp. 133-134.
25  Genova, irina. istorizirane na modernoto izkustvo v 
balgaria prez parvata polovina na XX vek (Sofia 2011).
26  Δέλτα, Πηνελόπη. Για την πατρίδα. (Αθήνα 1909), 
Δέλτα, Πηνελόπη. Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. 
(Αθήνα 1911).
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куство, да опоетизират селския бит 
и зараждащата се буржоазия. През 
1909 г. и 1911 г. в атина са публику-
вани детските романи „За родината“ 
и „По времето на българоубиеца“ на 
гръцката писателка Пинелопи дел-
та26, които възраждат интереса на по-
коления гърци към събитията от хΙ в. 
и ловко ги свързват с борбата срещу 
славофоните във вардарска и егейска 
македония от началото на хх в.

балканските войни и Първата 
световна война връщат надеждите за 
обединение на всички българи, въз-
раждат идеята за възстановяване на 
средновековна българия от годините 
на нейното величие, предизвикват 
и изостряне на национализма. През 
1912 г. друг чех – историкът констан-
тин иречек – „импортира идеи“ на 
иван Шишманов: „... тия дни връщат 
моите мисли все към средновековна 
българия: крум пред Цариград... Си-
меон два пъти пред цариградските 
стени, байряците на калояна върху 
стените на одрин... асен ii цар вата-
цес пред Цариград... драго ми е, че 
военните способности на българите 
не са се изгубили под тежките столе-
тия на турското робство и че бляскат 
пак, както във времената на крума 
и Симеона, на калояна и асена ii“27. 
много български художници посве-
щават свои произведения на войните 
от началото на хх в., а някои от тях 
взимат и участие във военните дейст-
вия. Сред тях е и борис денев, който 
рисува „Самуиловата крепост над 
охрид“ (собственост на нвим), ве-
роятно с мисъл за събитията от Сред-

26 Δέλτα, Πηνελόπη. Για την πατρίδα. Αθήνα, 1909. 
Δέλτα, Πηνελόπη. Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. 
Αθήνα, 1911.
27 из архива на константин иречек. С., 1953, с. 426. 
Писмото е от 05.10.1912 г.

to renewed interest of generations of 
greeks in the events of the eleventh 
century, deftly linking these to the 
struggle against the Slavophones in 
both Vardar and aegean macedonia 
of the early twentieth century.

The balkan Wars and the first 
World War renewed hopes of the 
union of all bulgarians, resurrect-
ing the idea of restoring medieval 
bulgaria of the times of its glory 
amidst intensifying nationalism. in 
1912, another Czech, historian Kon-
stantin Jireček ‘imported ideas’ to 
ivan Shishmanov: “…these days, 
my thoughts are turning over and 
over again to medieval bulgaria … 
Simeon twice at the walls of Con-
stantinople, Kaloyan’s standards on 
the walls of adrianople… asen ii, 
King Vatatzes at Constantinople… 
i am glad that bulgarians’ warfare 
skills have not been lost in the hard 
centuries under the Turks, mak-
ing a brilliant display once again, 
as they used to in the days of Krum 
and Simeon, Kaloyan and asen ii”27. 
many works by bulgarian artists 
concerned with the wars of the early 
twentieth century and some of the 
authors participated in the military 
operations. boris denev was one of 
them. he painted Samuel’s Fortress 
in Ohrid (owned by the national 
museum of military history), hav-
ing probably in mind the events of 
the medieval period. The picture 
Samuel by Stefan ivanov (owned by 
the national museum of bulgarian 
art) should have been painted un-
til 1914 either; it is the sole work for 
the time being, which tries and re-
produces the dramatic personality 

27  iz arhiva na Konstantin irechek. (Sofia 1953), p. 426. 
The letter is of 5 october 1912.
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новековието. до 1914 г. би трябвало 
да е рисувана и картината „Самуил“ 
на Стефан иванов (собственост на 
нмбии), която единствена до този 
момент се опитва да пресъздаде дра-
матизма в личността на царя, загубил 
сражението при с. ключ, както веро-
ятно и неговата отговорност за ката-
строфата. въпреки това на гърба на 
картината е започната битова сцена, 
която сигурно повече е прилягала на 
майстора. Прелюбопитна е картина-
та „Сянката на Самуила“ (собственост 
на нвим) на Петър морозов (1880 – 
1951) от периода на Първата световна 
война, в която художникът участва28. 
оригиналният надпис върху картина-
та гласи: „българските победоносни 
войски на охридското езеро – поздра-
ва на царъ Самуила“. композицията 
е изключително наивна и не особено 
технично изпълнена, но тук опреде-
лено доминантна е пропагандната 
роля на произведението, което е за-
дължително да не бъде особено слож-
но. в десния горен край на изобра-
зителното пространство е нарисуван 
цар Самуил, възседнал кон и протег-
нал дясната си ръка към строената на 
брега на охридското езеро българска 
войска. на заден план се вижда град 
охрид, увенчан с руините на Самуи-
ловата крепост, а зад самия призрак 
на средновековния български владе-
тел е изобразена същата крепост, но 
в автентичния си вид. от портите на 
града излизат конници в доспехи и 
с копия. С българската армия и през 
междусъюзническата и Първата све-
товна война пътуват учени, които ос-
вен че събират културни ценности в 
македония и Северна гърция веро-
ятно разказват на българските офи-

28 енциклопедия на изобразителните изкуства в 
българия. т. 2. С., 1987, 150-151.

of the King, who has lost the battle 
of Klyuch, and probably his respon-
sibility for the disaster. on the back 
of the painting though, a scene from 
ordinary life is sketched, for which 
the master possibly has had a natural 
knack. The painting Samuel’s Ghost 
(owned by the national museum of 
military history) by Peter morozov 
(1880–1951) of the period of the first 
World War, in which the artist took 
part, is of great interest28. The origi-
nal inscription in the painting reads: 
“Triumphant bulgarian troops at 
the lake of ohrid, King Samuel’s 
salute”. The composition is very na-
ïve and is not treated with technical 
confidence, but what is definitely 
prevailing here is the work’s role of 
propaganda and hence, it ought not 
to be that intricate. in the top right 
corner of the painting, King Samuel 
is represented riding a horse, reach-
ing out towards the arrayed bulgar-
ian troops on the bank of the lake 
of ohrid. The town of ohrid is seen 
in the background, crowned with 
the ruins of Samuel’s fortress, while 
right behind the apparition of the 
medieval bulgarian ruler, the same 
fortress is depicted in its authentic 
form. mounted troops in full ar-
mour and spears are coming out 
of the town gates. researchers ac-
companied bulgarian troops both in 
the inter-allied War and in the first 
World War and alongside gathering 
valuable cultural objects in macedo-
nia and northern greece, most likely 
recounted historical events to the of-
ficers to motivate them for their ac-
tions. one of them, for instance, was 
a Czech journalist and Slavophile, 

28  enciklopedia na izobrazitelnite izkustva v balgaria. 
baS, vol. 2. (Sofia 1987), pp. 150-151.
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цери за мотивиращи настоящите им 
действия исторически събития. Сред 
тях например е чешкият журналист 
и славянофил владимир Сис (1889 – 
1957). не е изключено личност като 
него да е подсказала подобна алего-
рия на П. морозов. тя обаче се ос-
новава на византийски литературно-
исторически образ, спо ред който ду-
шата на починалия василий ii страда 
заради неизпълнено завещание29. в 
картината на морозов душата/сянка-
та на Самуил се явява на българските 
воини през хх в., за да ги поздрави, 
че завладяват отново загубените през 
Средновековието територии. инте-
ресно още е, че в подобна стилистика, 
но далеч по-варварски, са и гръцките 
пропагандни плакати на С. христидис 
от 1913 г. единият от тях изобразява 
гръцки войник, който хапе българин, 
а над него е написано ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΑ-

29 Подобна „огледална“ история е описана от 
никита хониат през ΧΙΙ в. по повод въстанието на 
асен и Петър. вж. гръцки извори за българската 
история. т. ΧΙ. С., 1983, с. 29.

С. христидис. Българоядец, 1913 г., плакат, историческо и етнологично дружество на гърция
S. Christidis. Βουλγαροφάγος/Bulgar-eater, greek poster of 1913, historical and ethnological Society of greece

неизвестен художник. Битката при Кукуш (21 юни 1913 г.), 1913, плакат, историческо и етнологично дружество на гърция
unknown artist. The Battle of Kilkis (21 June 1913), greek poster of 1913, historical and ethnological Society of greece

С. христидис. Българоубийци, 1913 г., плакат, историческо и етнологично дружество на гърция
S. Christidis. Βουλγαροκτόνοι/Bulgar-slayers, greek poster of 1913, historical and ethnological Society of greece

Vladimir Sis (1889–1957). a person 
like him might have suggested such 
an allegory to P. morozov. The alle-
gory though is rooted in a byzantine 
literary and historical image, accord-
ing to which the ghost of the depart-
ed basil ii is in anguish because of 
an unexecuted will29. in morozov’s 
painting the ghost of Samuel appears 
to bulgarian troops of the twentieth 
century to give a salute to them for 
regaining the lands ceded in the me-
dieval period. interestingly, such a 
style though much more barbarian 
is found also in greek propaganda 
posters of 1913 by S. Christidis. one 
of them shows a greek fighter biting 
a chunk from his foe’s right ear, and 
the caption above the image reads: 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΑΓΟΣ (the bulgar-
eater.)30. a second poster by the same 
artist features a greek warrior in a 

29  Such a ‘mirrored’ story is told by nikitas Choniates 
in the twelfth century in relation to the uprising of asen 
and Peter. See. gratski izvori za balgarskata istoria. vol.
ΧΙ, (Sofia 1983), p. 29.
30  Stephenson, Paul. op. cit., Plate 5.



17

Th
e 

ag
e 

of
 K

in
g 

Sa
m

ue
l a

s t
re

at
ed

 b
y 

Bu
lg

ar
ia

n 
ar

tis
ts

ΓΟΣ (българоядец)30. върху другия 
плакат за междусъюзническата вой-
на на същия автор гръцки воин в по-
личка замахва да забие ножа си в ли-
цето на ужасèн български пехотинец, 
обут в цървули. в долния десен ъгъл 
на плаката е поместено стихотворе-
нието на Ф. Панас „българоубийци“31. 
неизвестен художник илюстрира и 
битката при кукуш (дн. килкис) от 
21.06.1913 г., където на преден план 
гръцки храбрец ослепява повален 
българин, вероятно защото така се 
прави по тези земи отколе. „регре-
сът“ на инфантилния балкански на-
ционализъм към легендите на Сред-
новековието изживява своя апогей, 
когато гръцкият крал константин ΧΙΙ 
също е наречен „българоубиец“32, с 
което в гръцката история вече се гово-
ри за потомствени „българоубийци“. 
С други думи, независимо от пикант-
ните подробности и изразните сред-
ства балканските народи се взират в 
средновековното си минало по-осеза-
емо в периода 1909 – 1918 г., търсейки 
по-скоро историческо оправдание за 
тогавашните си териториални пре-
тенции. тези процеси са паралелни 
с развитието на византологията и 
медиевистиката в европа и на балка-
ните, които на този етап акцентират 
върху „живописното“ в историята, 
което обслужва и съвременните на-
ционални интереси.

Преди втората световна война ин-
тересът на българските художници 
към славните събития от Среднове-
ковието позатихва, тъй като царство 
българия е унижено след предишната 
световна война и позабравя интенци-
ите си за завладяване на територии в 

30 Stephenson, Paul. op. cit., Plate 5.
31 ibid.
32 Stephenson, Paul. op. cit., fig. 12.

foustanella, who is about to plunge 
his dagger in the face of a terrified 
bulgarian foot man wearing a pair 
of boots made from a single piece 
of leather. in the lower right corner 
of the poster, there is a poem by f. 
Panas, titled The Bulgar-slayers31. an 
unknown artist has illustrated also 
the battle of Kukush (now Kilkis) 
of 21 June 1913, where in the fore-
ground a brave greek puts out the 
eye of a brought down bulgarian 
because perhaps it was what had 
been done in these lands since time 
immemorial. The ‘regress’ of infantile 
balkan nationalism to the legends of 
the medieval period reached its apex, 
when greek King Constantine Xii 
was also called “bulgar-slayer”32, 
thus setting the beginning of a trend 
in greek history of talking about he-
reditary “bulgar-slayers”. in other 
words, regardless of the juicy de-
tails and the means of expression, 
the balkan nations looked into their 
medieval past more tangibly in the 
period 1909–1918, searching to find 
a pretext for their territorial claims. 
These processes ran parallel to the 
development of byzantine and me-
dieval Studies in europe and in the 
balkans, which at that stage accen-
tuated the ‘picturesque’ in history, 
serving their contemporary national 
interests as well.

on the eve of the Second World 
War the interest of bulgarian artists 
in the glorious events of the medie-
val period waned as the Kingdom of 
bulgaria was humiliated in the wake 
of the previous war and forgetful 
of its intentions to conquer the ter-
ritories within the borders provided 

31  ibidem.
32  Stephenson, Paul. op. cit., fig. 12.
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границите на Сан-Стефанския мирен 
договор. След 1941 г., т.е. след включ-
ването на държавата на страната на 
оста, борис ангелушев (1902 – 1966) 
добива смелост и рисува „Самуил 
разбива византийците пред траяно-
ви врата“33, което отново е признак на 
събуждане на идеята за нови победо-
носни действия на българската армия 
като реванш за претърпените в мина-
лото поражения. С тази картина за 
пръв път се поставя акцент върху Са-
муиловите успехи на бойното поле, а 
не върху индивидуалния и колекти-
вен трагизъм в кончината на Първото 
българско царство. ученикът на ди-
митър гюдженов евгений Поптошев 
(1907 – 1974) не закъснява да изобрази 
през 1942 г. същото славно събитие 
в платното си „Цар Самуил разбива 
войските на византийския император 
василий ΙΙ при траянови врата през 
986 г.“ (собственост на гхг – Пловдив). 
картината се появява приблизител-
но година след като българските вой-
ски и администрация са окупирали 
вардарска македония, източния дял 
на егейска македония, Западните 
покрайнини и Поморавието. не ми 
е известно кога евгений Поптошев 
рисува платното си „Самуил и васи-
лий“, как изглежда и къде се намира 
то в момента34, но дори споменаване-
то на заглавието на подобна творба в 
неговото творчество означава, че този 
български художник има особено 
траен и концентриран интерес към 
личността на цар Самуил. той акцен-
тира върху позитивното в биографи-
ята на владетеля, както и върху факта, 
че двамата опоненти са огледални 
историческа образи, които един без 

33 Божков, атанас. Цит. съч., с. 323.
34 Кръстев, кирил. в памет на евгени Поптошев. – 
изкуство, 4/1974, с. 44.

under the Treaty of San Stefano. af-
ter 1941, i.e. following this country’s 
siding with the axis powers, boris 
angelushev (1902–1966) summoned 
up the courage to paint King Samuel 
Defeats the Byzantines at the Gate of 
Trajan33, which is once again a sign 
of awakening of the idea of new tri-
umphant operations of bulgarian 
army taking revenge for the defeats 
suffered in the past. This painting 
was the first to accentuate Samuel’s 
success in arms rather than the indi-
vidual and collective tragedy in the 
demise of the first bulgarian King-
dom. dimiter gudjenov’s disciple, 
eugeny Poptoshev (1907–1974) was 
prompt to depict in 1942 the same 
glorious event in his painting King 
Samuel Defeats the Troops of Byzantine 
Emperor Basil II at the Gate of Trajan 
in 986 (owned by Plovdiv art gal-
lery). The piece of art was made a 
year or so after the occupation of 
Vardar macedonia, the eastern part 
of aegean macedonia, the Western 
outlands and southwest moravia 
by bulgarian troops and adminis-
tration. i am unaware when eugeny 
Poptoshev painted his Samuel and 
Basil or how it looks, or where it is 
now34, but even mentioning the title 
of such a piece of art in his oeuvre 
means that this bulgarian artist had 
a particularly enduring interest con-
centrated on the personality of King 
Samuel. he drew attention to the 
positive sides to the ruler’s life as 
well as to the fact that the two op-
ponents mirrored historical imag-
es needing one another to exist. in 
January 1942 bulgarian troops have 

33  Bozhkov, atanas. op. cit., p. 323.
34  Krastev, Kiril. V pamet na evgeni Poptoshev. – in: 
izkustvo, 4/1974, p. 44.
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друг не могат да съществуват. През 
януари 1942 г. българските войски 
проникват дълбоко в сръбска терито-
рия, а на следващата година завземат 
централните части на гръцка маке-
дония и халкидическия полуостров 
без гр. Солун. С други думи, появата 
на картини, свързани с цар Самуил, 
в началото на 40-те години на хх в. 
у нас не е случайно, защото тогава се 
възражда идеята за връщане на стари 
територии към българската държава, 
както и споменът за славните победи. 
разбира се, появяват се и произведе-
ния, посветени на други военни три-
умфи от историята, като например 
„Победата на цар иван асен ΙΙ при 
клокотница“ на любен ненов, 1942 г. 
Със сигурност може да се твърди, че 
през периода 1892 – 1945 г. ослепени-
те войници на цар Самуил не занима-
ват българските художници, вероят-
но защото подобен сюжет по-скоро 
експонира жестокостта на ромейския 
император, отколкото унижението 
на българския владетел. живописно-
то в историята се търси другаде.

в първите години на социализма 
у нас художниците са заети с други 
сюжети. историята присъства в изоб-
разителното изкуство предимно с ан-
тифашистките си прояви – „худож-
никът днес е гражданска и обществе-
на фигура, която активно участвува 
в изграждането на нова, социалис-
тическа българия“35. връщането към 
Средновековието също е избирател-
но – предпочитат се личности като 
свинаря ивайло (1277 – 1280)36. изис-

35 Русев, Светлин. Съвременното българско 
изкуство е кръвно свързано с идеите и линията на 
българската комунистическа партия – изказване 
пред национална партийна конференция. – 
изкуство, 3/1974, 2-6.
36 тодор Панайотов (1927 – 1989) – каталог от 
изложба „Прорези на светлина“. С., 2009, с. 51.

penetrated far into Serbian terri-
tory, seizing the next year the cen-
tral part of greek macedonia and 
the Chalcidice Peninsula with the 
exception of Thessalonika. in other 
words, there was a good reason for 
paintings relating to King Samuel to 
occur in bulgaria, in the early 1940s 
as at the time the idea was resur-
rected of regaining sovereignty over 
former lands of bulgaria alongside 
the memories of glorious victories. 
There were, of course, artworks deal-
ing with other military triumphs in 
bulgarian history such as The Victory 
of Ivan Asen at Klokotnitsa by luben 
nenov (1942). it is safe to say that 
in the period 1892–1945 bulgarian 
artists were not contemplating King 
Samuel’s blinded soldiers probably 
because such a subject would sooner 
expose the brutality of the byzantine 
emperor than bulgarian ruler’s hu-
miliation. Picturesque in history was 
sought elsewhere.

during the initial years of the so-
cialist era here, artists were busy to 
develop other subjects. history in 
fine art was featured mostly through 
its antifascist aspects: ‘an artist now 
is a civilian and a public figure, ac-
tively committed to building a new, 
socialist bulgaria’35. harking back to 
the medieval period was selective 
either, with preference given to per-
sons such as ivailo the Swineherd 
(1277–1280)36. a refined, almost aris-
tocratic painter as eugeny Popto-
shev took, for instance, to painting 
Partisans; Georgi Dimitrov and Mem-

35  Roussev, Svetlin. Savremennoto balgarsko izkustvo 
e kravno svarzano s ideate i liniata na balgaskata 
komunisticheska partia – izkazvane pred nacionalna 
partiina konferencia. – in: izkustvo, 3/1974, pp. 2-6.
36  Todor Panayotov (1927-1989) – katalog ot izlozhba 
“Prorezi ot svetlina”. uba ed. house (Sofia 2009), p. 51.
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кан, почти аристократичен художник 
като евгений Поптошев например 
започва да рисува „Партизани“, „ге-
орги димитров и септемврийчетата“, 
„на вършачката“37. интересът към 
личността на цар Самуил и неговата 
епоха се възобновява отново първо в 
литературата с трилогията на д. та-
лев „Самуил“ (1957 – 1960), за която 
борис ангелушев подготвя илюстра-
ции (собственост на нмбии). ня-
колко години след това григор Спи-
ридонов рисува „1014 година“ (Саму-
ил и слепите, 1963 г., собственост на 
нмбии). Политическата и междуна-
родна ситуация обаче е доста по-раз-
лична от годините преди 1944 г. гър-
ция, като езиков и религиозен наслед-
ник на източната римска империя, е 
не само национален, но и класов враг 
по време на Студената война. от дру-
га страна, бкП признава съществува-
нето на македонско малцинство в Пи-
ринска македония и за принадлеж-
ността на Самуил, чиято държава се 
е намирала преимуществено в земите 
на вардарска македония, не се гово-
ри особено открито. Прокламират се 
социалистическият интернационали-
зъм, където националната идентич-
ност отстъпва пред политическите и 
класови идеи. Споровете с титовска 
Югославия не са препоръчителни. 
това прекрасно се съчетава с идеята, 
че не царете и патриарсите правят ис-
торията, а обикновените, отрудени и 
необразовани слоеве на народите.

През 1969 г. при разкопки на по-
гребение в църквата „Св. ахилий“ на 
Преспанското езеро проф. николаос 
муцопулос открива костите на цар 
Самуил. българската преса своевре-
менно осведомява за находката. опит 

37 Кръстев, кирил. Цит. съч., с. 44.

bers of the Young Pioneer Organization; 
Threshing37. D. Talev’s trilogy Samuel 
(1957–1960) renewed interest in King 
Samuel and his age first in fiction. 
boris angelushev made several il-
lustrations to the novels (owned by 
nmba). a few years later, grigor 
Spiridonov painted his 1014 (Samuel 
and the blind Soldiers, 1963, owned 
by nmba). yet, the political and in-
ternational situation was much dif-
ferent from what it was in the years 
prior to 1944. greece, being a succes-
sor to the eastern roman empire in 
terms of its language and religion, 
was both a national and class enemy 
in the Cold War era. on the other 
hand, bulgarian Communist Party 
recognized the existence of a mace-
donian minority in Pirin macedonia 
and the national affiliation of Sam-
uel, whose kingdom was predomi-
nantly in Vardar macedonia, was not 
an openly broached subject. Social-
ist internationalism was proclaimed 
where national identity gave way 
to political and class ideas. disputes 
with yugoslavia under Tito were far 
from recommendable. That was per-
fectly consistent with the idea that it 
was the common, toil-worn and un-
educated strata of society who made 
history, rather than the kings and the 
patriarchs.

in 1969, during archaeological 
excavations of a burial at the basili-
ca of St. achillius on the islet of the 
Small Prespa lake, Prof. nikolaos 
moutsopoulos found the remains of 
King Samuel. bulgarian press time-
ly informed of the find. no attempt, 
however, to portray the bulgarian 
ruler was initiated. as early as 1970, 
the lithographic series by Stoian Stoi-

37  Krastev, Kiril. op. cit., p. 44.
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за портрет на самия български владе-
тел обаче не е инспириран. още през 
1970 г. се появява цикълът с литогра-
фии на Стоян Стоянов „легенда за 
времето на Самуил“ (собственост на 
нмбии)38. този цикъл е задълбочен 
и поставя редица въпросителни, пър-
во, заради употребата на думата „ле-
генда“ още в заглавието, т.е. опитва се 
да разграничи обективна истина от 
пикантно предание, и второ, заради 
разработването на моменти, които не 
са особено престижни за национална-
та ни история. в литографията „бой 
за престола“ от същия цикъл вероят-
но се съдържа намек за братоубий-
ство39. междувременно солунският 
археолог пише съобщение за откри-
тието си на френски език в списание-
то на института по балканистика на 
бан през 1974 г.40, а по-късно издава 
и книга41. година след публикуването 
на статията на муцопулос Светлин 
русев рисува „Самуиловите воини“, 
връщайки се изцяло към тифлоте-
матиката, разработена от е. холарек. 
така виктимизацията ни от един чех 
се превръща в автовиктимизация с 
размери 300 х 400 cм. в действител-
ност обаче, съвременната англоезич-
на византология се опитва да докаже, 
че ослепяването на пленени войници 
е по-хуманен акт във византия, откол-
кото тяхното избиване, както се е по-
стъпвало с враговете неверници42. 

38 отпечатъци от същите литографии се намират и 
в колекцията на хг – Стара Загора.
39 Джурова, аксиния. Стоян Стоянов-течи. С., 2006, 
ил. на с. 10.
40 Moutsopoulos, nikolaos. le tombeau du Tsar Samuel 
dans la basilique de St. achilles a Prespa. – in: etudes 
balkaniques, 4/1974, pp. 114-126.
41 Μουτσόπουλος, Νικόλαος. Η βασιλική του Αγίου 
Αχιλλείου στην Πρέσπα. Συμβολή στη μελέτη των 
βυζαντινών μνημείων της περιοχής. Θεσσαλονίκη, 
1989, 3 τόμοι.
42 Herrin, Judith. op. cit., p. 67.

anov Legend of Samuel’s Time (owned 
by nmba) was published38. This pro-
found series bring up a number of 
questions, first of all due to the use of 
the word ‘legend’ in its very title, i.e. 
trying to make a distinction between 
objective truth and the piquant leg-
end, and secondly, due to develop-
ing of not quite prestigious moments 
of our national history. The print 
Struggle for the Crown of the same se-
ries probably implies that fratricide 
has been committed39. meanwhile, 
the Thessalonian archaeologist pub-
lished a report in french on his find in 
the journal of the institute of balkan 
Studies, bulgarian academy of Sci-
ences, in 197440, and later published 
a book41. a year after the publica-
tion of the article by moutsopoulos, 
Svetlin roussev painted his Samuel’s 
Warriors, reverting totally to the ty-
phlo-themed subject developed by e. 
holarek. Thus our victimization by 
a Czech became auto-victimization 
sized 300 х 400cm. Contemporary 
english-speaking scholars of byzan-
tium, however, are making efforts 
to prove that as a matter of fact the 
blinding of the prisoners of war was 
a more human act in byzantium, than 
killing them as was the usual prac-
tice, when it came to infidel foes42. 

lubomir daltchev (1902–2002), 
accused of formalism shortly before 

38  Prints of the same lithographs are kept at Stara 
Zagora art gallery. 
39  Dzhurova, axinia. Stoyan Stoyanov-Techi. (Sofia 
2006), pl. p. 10.
40  Moutsopoulos, nikolaos. le tombeau du Tsar Samuel 
dans la basilique de St. achilles a Prespa. – in: etudes 
balkaniques, 4/1974, pp. 114-126.
41  Μουτσόπουλος, Νικόλαος. Η βασιλική του Αγίου 
Αχιλλείου στην Πρέσπα. Συμβολή στη μελέτη των 
βυζαντινών μνημείων της περιοχής. (Θεσσαλονίκη 
1989), 3 τόμοι.
42  Herrin, Judith. op. cit., p. 67.
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любомир далчев (1902 – 2002), об-
винен във формализъм малко преди 
да емигрира на Запад през 1979 г., на 
свой ред създава скулптурната ком-
позиция „Самуилови войници“ (соб-
ственост на Сгхг, изложена в градин-
ката зад Цда). Скулпторът далчев е 
брат на поета атанас далчев, който 
също се вълнува от ослепените вой-
ници на Самуил в стихотворението 
си „към родината“. През 1982 г. се 
изгражда мемориалният комплекс 
„Самуилова крепост“ в местността 
ключка клисура. За сградата на му-
зея скулпторът борис гондов43 изра-
ботва 9 бронзови релефа с образи на 
Самуилови воини и фигурата на цар 
Самиул (височина 5,10 м)44. около ма-
щабните чествания на 1300 години от 
създаването на българската държава 
се откриват възможности за покуп-
ки на произведения с историческа 
тематика от регионалните музеи и 
галерии. така интересът към Самуи-

43 енциклопедия на изобразителните изкуства в 
българия. т. 1. С., 1980, с. 192. По това време б. 
гондов вече е зам.-председател на Сбх.
44 енциклопедия на изобразителните изкуства в 
българия. т. 3. С., 2006, с. 13.

Светлин русев. Самуилови воини, 1975, маслени бои, платно, 
400/300, собственост на автора
Svetlin roussev. King Samuel’s Warriors, 1975, oil on canvas, 
400/300, author’s property

immigrating to the West in 1979, 
sculpted, in his turn, the composi-
tion Samuel’s Troops (owned by Sofia 
art gallery, on display in the public 
garden behind the Central military 
Club). Sculptor daltchev was poet 
atanas daltchev’s brother, who also 
concerned with the blinded Samuel’s 
soldiers in his poem To Homeland. 
Samuel’s Fortress memorial complex 
was built in 1982 in Kluchka Klisura 
locality. Sculptor boris gondov 43 cast 
9 pieces of images of Samuel’s war-
riors and the figure of King Samuel 
(5.10 m) in relief from bronze for the 
building of the museum44. on the oc-
casion of the 1300th anniversary of 
bulgarian State, regional museums 
and galleries were afforded an op-
portunity to acquire pieces of art on 
historical subjects. Consequently, in-
terest in Samuel’s personality and the 
events of the early eleventh century 

43  enciklopedia na izobrazitelnite izkustva v balgaria. 
baS, vol. 1. (Sofia 1980), p. 192. at the time, b. gondov 
was already elected as deputy chairman of the union of 
bulgarian artists (uba).
44  enciklopedia na izobrazitelnite izkustva v balgaria. 
baS, vol.3. (Sofia 2006), p. 13.
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ловата личност и събитията, свързани 
с началото на хΙ в., се регионализира. 
в благоевград се организират окръж-
ни художествени изложби, в които 
участват например димитър киров 
със своя „реквием за Самуиловите 
войници“ и кеазим исинов най-сетне 
с портрет на цар Самуил (собственост 
на рим – благоевград). вероятно пък 
по повод 1300-годишнината на бъл-
гария Спас дочев извайва от шамот 
„година 1014“ през 1981 г. (собстве-
ност на хг – ловеч)45.

в рамките на процеса на региона-
лизация на патриотизма чрез почитта 
към Самуил само в Югозападна бълга-
рия през 80-те години на хх в. се по-
явява негов паметник в центъра на гр. 
кресна. интересно е, че любителският 
монумент е долепен до стените на во-
енното поделение там, изработен е от 
петричанин, който е отбивал военната 
си повинност в града. По времето на 
Студената война в кресна се намираше 
едно от най-големите военни поделе-
ния, които трябваше да опазят южната 
ни граница в случай на нападение или 
да настъпят по долината на р. Струма в 
Северна гърция. Появата на мраморна 
фигура на Самуил там няма обаче ис-
торическа обосновка, но със сигурност 
е повдигала бойния дух на момчетата. 
всъщност кресненският пролом е сце-
на по-скоро на последната битка меж-
ду гърци и българи в междусъюзниче-
ската война на 14 – 18.07.1913 г., която 
ние оценяваме като „отбранителна 
победа за българите“46, а гърците като 
свой успех47. от другата страна на гра-
ницата пък ви очакват паметници на 

45 към днешна дата С. дочев е директор на хг – 
ловеч.
46 Марков, георги. българското крушение 1913. С., 
1991, 176-179.
47 Cassavetti, D.J. Hellas and the Balkan Wars. London, 
1914, рp. 332-333.

regionalized. district art exhibitions 
were staged in blagoevgrad with the 
participation of dimiter Kirov’s Req-
uiem for Samuel’s Warriors and Keazim 
isinov’s portrait of Samuel at long last 
(owned by the regional museum of 
history, blagoevgrad). Probably on 
the same occasion, bulgaria’s 1300th 
anniversary, Spas dochev sculptured 
1014 from chamotte, in 1981 (owned 
by lovech art gallery)45.

Within the framework of the re-
gionalization processes of patriotism 
through paying homage to Samuel, in 
bulgaria’s south-eastern parts alone 
his monument was erected in down-
town Kresna in the 1980s. interesting-
ly, this amateurish monument, erected 
against the walls of the military unit 
in the town, was sculpted by a man 
from Petrich, who had performed his 
compulsory military service in the 
town. in Cold War era, Kresna host-
ed one of the largest military units 
that had to protect bulgaria’s south-
ern border from invasion or advance 
along the Strouma river valley in 
northern greece. The emergence of 
the marble figure of Samuel in this 
town of all places has no historical 
grounds whatsoever, but it must have 
undoubtedly been raising the morale 
of the boys. in fact, the Kresna gorge 
was the scene of the last battle waged 
between greeks and bulgarians in the 
inter-allied War on 14–18 July 1913, 
which we’d deem to be a ‘defensive 
victory for the bulgarians’46, while the 
greeks believe it to be their success47. 
Crossing the border, one witnesses 

45  S. dochev is now director of lovech art gallery.
46  Markov, georgi. balgarskoto krushenie 1913. (Sofia 
1991), pp. 176-179.
47  Cassavetti, d. J. hellas and the balkan Wars. (london 
1914), pp. 332-333.
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плеяда „българоубийци“ и жертви на 
българския фашизъм... всичко това е 
прекрасна илюстрация за това как на 
балканите се смесват интерпретации 
на легенди от Средновековието с още 
по-травмиращи събития от хх в., кои-
то разделят народите и поддържат же-
ланието за реванш.

През 2014 г. се навършват 1000 го-
дини от битката при с. ключ и смърт-
та на цар Самуил български. За целта 
правителството сформира нацио-
нален организационен комитет по 
отбелязване на впечатляващата го-
дишнина. умишлено избягвам дума-
та „честване“, тъй като поражение и 
кончина не бива да се празнуват, поне 
не от нас... категорично съм против и 
поменалния характер на инициати-
вите както срещу създаването на нови 
топоси за виктимизация на нация-
та. надявам се, че тази инициатива е 
спонтанен акт на синовна отговорност 
и национална памет, а не просто реак-
ция на кампанията на бЮрм през го-
дините след 1991 г. за присвояване на 

неизвестен скулптор, Цар Самуил, 80-те 
години на хх в., мрамор, гр. кресна 
unprofessional master, King Samuel, 1980s, 
marble, town of Kresna

monuments to an array of ‘bulgar-
slayers’ and victims of bulgarian fas-
cism… all this is a perfect illustration 
of how interpretations in the balkans 
of legends of the medieval period are 
mixing with even more traumatizing 
events of the twentieth century, divid-
ing the nations and harbouring feel-
ings of revenge.

in 2014, 1,000 years would elapse 
since the battle of Klyuch and the 
death of King Samuel of bulgaria. on 
this occasion, the government formed 
a national organising Committee on 
the marking of this significant an-
niversary. i wittingly do not use the 
word ‘celebrations’ for a defeat and 
demise ought not to be celebrated, 
at least not by us … i am definitely 
against the memorial nature of the 
initiatives, as well as against creat-
ing new topoi of victimisation of the 
nation. hopefully, this initiative is a 
spontaneous act of filial responsibil-
ity and national memory than just a 
response to the campaign carried out 
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исторически личности от миналото на 
съседите. Сред мероприятията по от-
белязване на тази годишнина е и орга-
низирането на изложбата „Цар-Саму-
иловият век в творбите на българските 
художници“. в нея са включени изди-
рените творби по темата в областта на 
живописта, графиката и скулптурата, 
които се съхраняват в български музеи 
и галерии. Със сигурност съществу-
ват далеч повече произведения, които 
биха могли да участват в тази експози-
ция. в подбора на творбите е направен 
опит да се покаже многообразието от 
похвати, с които творците подхож-
дат към историята, като умишлено са 
избегнати някои от повтарящите се 
сюжети, широко известни на любите-
лите на изкуството. Представени са и 
творби, които просто разкриват духа 
на епохата, пейзажи на места, свърза-
ни със събития от времето на Самуил. 
Положени са усилия да се просле-
ди най-общо развоят на българското 
изобразително изкуство с историческа 
тематика във връзка с историческите 
и политически явления на балканите 
през хх в., както и връзката му с дру-
гите интелектуални дирения зад пре-
делите на полуострова.

Емануел Мутафов

in fyrom over the years following 
1991 for appropriation of historical 
figures from the past of their neigh-
bours. one of the events intended 
to mark the anniversary is The age of 
King Samuel as treated by Bulgarian art-
ists exhibition. it includes works on 
the subject in the fields of painting, 
prints and sculpture found in bulgar-
ian museums and art galleries. There 
are, surely, a lot more pieces of art 
that could be put on display in the 
exhibition. The selection of the works 
attempted to show the broad range 
of approaches adopted by the artist 
to treat history, deliberately avoiding 
some of the recurring subjects well 
known to connoisseurs of art. The 
show features pieces that just reveal 
the spirit of that age, landscapes of 
places relating to events of Samuel’s 
days. efforts were made to follow 
the general development of bulgar-
ian fine art on historical subjects in 
relation to the historical and political 
occurrences in the twentieth-century 
balkans as well as its connection with 
other intellectual quests beyond the 
peninsula’s frontiers.

Emmanuel Moutafov



Списък на съкращенията

БАН – българска академия на науките
БКП – българска комунистическа партия
БЮРМ – бивша югославска република 
македония
ИИИзк – институт за изследване на изкуствата
МВнР – министерство на външните работи
НВИМ – национален военноисторически музей
НМБИИ – национален музей на българското 
изобразително изкуство
РИМ – регионален исторически музей
СГХГ – Софийска градска художествена галерия
ХГ – художествена галерия
ЦДА – Централен държавен архив

abreviations

BAS, bulgarian academy of Sciences
BCP, bulgarian Communist Party
FYROM, former yugoslav republic of macedonia
IAS, institute of art Studies
NMMH, national museum of military history
NMBA, national museum of bulgarian art
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изложбата „Цар-Самуиловият век 
в творбите на български художници“ 
е част от програмата за отбелязване на 
1000 години от смъртта на цар Самуил, 
инициирано съгласно решение на ми-
нистерски съвет № 742 от 28.11.2013 г. 
основен организатор на изявата е ин-
ститутът за изследване на изкуствата 
към българската академия на науките, 
а домакин – националният музей за 
българско изобразително изкуство, в 
чиито зали са изложени събраните за 
целта творби. мястото бе подбрано с 
оглед възможно най-широката достъп-
ност на граждани и гости на столицата, 
а периодът – за да съвпада с основни-
те мероприятия по отбелязване на го-
дишнината като например с между-
народна конференция „Югоизточна 
европа в края на х-ти и началото на хΙ-
ти век. история и култура“ в големия 
салон на бан (6 – 8 октомври 2014 г.), с 
кулминацията на честванията на 145 г. 
от основаването на бан и пр. в излож-
бата участват със свои движими кул-
турни ценности: нмбии (13 творби), 
нвим (8 творби), рим – благоевград 
(5 творби), хг – ловеч (1 творба), гхг 
– Пловдив (1 творба), мвнр (1 творба), 
а двама художници предоставиха за 
експозицията 3 свои произведения. на 
всички музеи и галерии, взели участие 
в експозицията и нейната реализация, 
организаторите изказват сърдечна бла-
годарност. наличните експонати в из-
ложбата са разделени по видове: живо-
пис, графика и скулптура. най-старото 
произведение е картината „Самуил“ на 
Стефан иванов от 1914 г., а най-ново-
то – „Покрусата“, на Пламен вълчев от 
2003 г. водещо, не само заради своите 
размери, а главно поради акцента вър-
ху победите на Самуил, е платното на 
евгений Поптошев „Цар Самуил раз-
бива византийците при траянови вра-
та“ от 1942 г. на тази концепция до из-
вестна степен е подчинен подборът на 
повечето художествени произведения, 
т.е. не се допуска представянето на Са-
муиловия век само като една трагична 

The age of King Samuel as treated by Bul-
garian artists exhibition is part of the pro-
gramme commemorating the thousandth 
anniversary since the death of King Sam-
uel, initiated in conformity with resolu-
tion 742 of the Council of ministers of 28 
november 2013. The institute of art Stud-
ies is the main organizer and the national 
museum of bulgarian art hosts the event 
in its halls. The venue was chosen so that 
it could be easily accessible for citizens 
and visitors of Sofia, and the period of 
time was meant to concur with the major 
events marking the anniversary such as 
the international conference on Southeast 
Europe in the late tenth and the early eleventh 
century. History and Culture to be held 6–8 
october 2014, in the auditorium of bulgar-
ian academy of Sciences; the culmination 
of the celebrations of the 145th anniversa-
ry of the bulgarian academy of Sciences, 
etc. Participating in the show with mov-
able objects of cultural value are as fol-
lows: national museum of bulgarian art 
(13 artworks); national museum of mili-
tary history (8 artworks); regional muse-
um of history, blagoevgrad (5 artworks); 
lovech art gallery (1 artwork); Plovdiv 
City art gallery (1 artwork); ministry of 
foreign affairs (1 artwork), and two art-
ists, who kindly loaned 3 of their pieces 
of art to this exhibition. The organisers ex-
press their warmest appreciation to all the 
museums and galleries for their partici-
pation in the mounting of the exhibition. 
The exhibits in the show are grouped by 
medium: painting, prints and sculpture. 
The earliest artwork in the show is Stefan 
ivanov’s Samuel (1914), and the latest one 
is Plamen Vulchev’s The Prostration (2003). 
The centrepiece of the event not only be-
cause of its size but mainly because accen-
tuating Samuel’s victories, is a painting 
by eugeny Poptoshev, King Samuel Defeats 
the Byzantines at the Gate of Trajan (1942). 
The selection of most of the works of art 
was made to some extent with a view to 
this concept, i.e. presentation of Samuel’s 
age as a purely tragic time, as the end 
of the first bulgarian Kingdom, defeat, 
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епоха, като край на Първото българско 
царство, като поражение, осакатяване 
и като смърт. във връзка с това са пред-
ставени воини от епохата, пейзажи от 
местности, свързани със събитията от 
преди 1000 години, търси се разноо-
бразна интерпретация на историята, 
отвъд преекспонираните ослепени Са-
муилови воини.

институтът за изследване на изкус-
твата при бан паралелно с излож-
бата изготви и настоящия каталог, в 
който освен представените в нмбии 
произведения са включени и фотогра-
фии на скулптурните композиции на 
л. далчев „Самуиловите войници“ и 
мемориалният комплекс при с. ключ, 
Петричко. За по-голяма нагледност 
в това издание са поместени и фото-
си от местността траянови врата, как-
то и фотоси на произведения, които 
не участват в изложбата. каталогът е 
двуезичен – на български и английски 
език, за да се разпространява чрез ди-
пломатическите ни мисии в чужбина. 
тук произведенията са подредени по 
колекции, а не според медията – живо-
пис, графика, скулптура, както е в из-
ложбата. някои от тях се публикуват 
за първи път. встъпителният текст на 
изданието е на куратора на изложбата 
доц. д-р емануел мутафов, директор 
на ииизк при бан. в предходните 
редове не са обхванати всички произ-
ведения, участващи в изложбата, а се 
търси по-скоро общ поглед върху раз-
витието на българското изобразително 
изкуство с историческа тематика през 
изминалите 100 години и връзката му с 
националната идентичност, интелиген-
цията и науката. Само ключови творби 
са поставени в исторически, културен 
и политически контекст, опитвайки се 
да реконструират разностилното от-
ношение на творците към историята и 
нейната интерпретация в контекста на 
съвременната им конюнктура.

 

maiming and death was not allowed. in 
this regard, the exhibition showcases war-
riors of the age, landscapes of places relat-
ed to the events that have happened 1,000 
years ago; varied interpretation of history 
is sought after, going beyond the overex-
posed blinded Samuel’s troops.

The institute of art Studies, bulgar-
ian academy of Sciences, alongside the 
mounting of the exhibition prepared this 
catalogue, which includes along with 
the artworks on display at the national 
museum of bulgarian art, photos of l. 
daltchev’s sculpture compositions, Samu-
el’s Troops and of the memorial complex 
at the village of Klyuch, Petrich region. 
for illustration purposes this catalogue 
contains also pictures of the gate of Tra-
jan locality, as well as of pieces of art that 
are not displayed in the exhibition. This 
catalogue is bilingual, bulgarian/english 
to be distributed via bulgaria’s embassies 
across the world. The works here are ar-
ranged by collections, rather than by me-
dium––painting, prints and statuary––as 
in the exhibition. Some of them are pub-
lished for the first time ever. The introduc-
tory text to the catalogue was written by 
the curator of the exhibition, assoc. Prof. 
emmanuel moutafov, Ph.d, director of 
the institute of art Studies, bulgarian 
academy of Sciences. The pervious lines 
do not cover all the artworks on display, 
but rather, a more general view is being 
pursued of the development of bulgarian 
fine arts on historical subjects over the re-
cent 100 years and its relation to national 
identity, intelligentsia and science. only 
key works have been placed in a histori-
cal, cultural and political context in an at-
tempt to reconstruct the wide range of art-
ists’ manners in their approaches to his-
tory and its interpretation in the context 
of contemporary conjuncture. 



Стефан иванов. Самуил, до 1914, маслени бои, 
дъска, 24,5/25, нмбии, инв. ІІІ 2035ж

Stefan ivanov. Samuel, until 1914, oil on wood, 
24.5/25, nmba, inv. no. ІІІ 2035p
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борис ангелушев. илюстрация към 
Самуил, ок. 1958, туш, перо, хартия, 
10,5/15, нмбии, инв. ІV 4923гр

boris angelushev. an illustration to Samuel, 
ca. 1958, ink & pen on paper, 10.5/15, nmba, 
inv. no. ІV 4923gr
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борис ангелушев. илюстрация към 
Самуил, ок. 1958, туш, перо, хартия, 

17,5/17, нмбии, инв., ІV 4924гр  

boris angelushev. an illustration to Samuel, 
ca. 1958, ink & pen on paper, 17.5/17, nmba, 

inv. no. ІV 4924gr  
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борис ангелушев. илюстрация към 
Самуил, ок. 1958, темпера, четка, хартия, 
13,5/24, нмбии, инв. ІV 4925гр

boris angelushev. an illustration to Samuel, 
ca. 1958, tempera & brush on paper, 13.5/24, 
nmba, inv. no. ІV 4925gr
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борис ангелушев. илюстрация към Самуил, 
ок. 1958, темпера, четка, хартия, 14/24,5, 

нмбии, инв. ІV 4926гр

boris angelushev. an illustration to Samuel, 
ca. 1958, tempera & brush on paper, 14/24.5, 

nmba, inv. no. ІV 4926gr



36
Ц

ар
-С

ам
уи

ло
ви

ят
 в

ек
  в

 т
во

рч
ес

тв
от

о 
на

 б
ъл

га
рс

ки
те

 х
уд

ож
ни

ци

борислав Стоев. Старобългарски воин, цикъл Средновековие, 1964, цветна 
литография, 65/50; 52/36, нмбии, ІV 855гр

borislav Stoev. An Old-Bulgarian Warrior, medieval Period series, 1964, colour lithography, 
65/50; 52/36, nmba, inv. no. ІV 855gr
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веса василева. Древнобългарска летопис, 
ок. 1978, смесена техника, платно, 125/160, 

нмбии, ІV 1525ж 

Vesa Vasileva. Old-Bulgarian Chronicle, 
ca. 1978, mixed media on canvas, 125/160, 

nmba, inv. no. ІV 1525p
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григор Спиридонов. Средновековие, 1965, маслени бои, 
шперплат, 141/120, нмбии, инв. ІV 501ж

grigor Spiridonov. Medieval Period, 1965, oil on plywood, 141/120, 
nmba, inv. no. 501p
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григор Спиридонов. 1014 година (Самуил и слепите), 1963, суха 
игла, 2/2, 34,6/50; 29/38, нмбии, инв. ІV 3985гр 

grigor Spiridonov. 1014 (Samuel and the blind), 1963, dry point, 2/2, 
34.6/50; 29/38, nmba, inv. no. 3985gr
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Стоян Стоянов. Бой, из цикъл Легенди за времето на Самуила, 
1970, литография, 69/49, нмбии, инв. ІV 1085гр

Stoian Stoianov. Battle, Legends of Samuel’s Time series, 1970, 
lithography, 69/49, nmba, inv. no. 1085gr
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Стоян Стоянов. Бой за престола, из цикъл Легенди за времето на 
Самуила, 1970, литография, 69/49; 54/43, нмбии, инв. ІV 1086гр

Stoian Stoianov. Struggle for the Crown, Legends of Samuel’s Time series, 
1970, lithography, 69/49; 54/43, nmba, inv. no. ІV 1086gr
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Стоян Стоянов. След боя, из цикъл Легенди за времето на Самуила, 
1970, литография, 68,8/49,5, нмбии, инв. ІV 1088гр

Stoian Stoianov. After the Battle, Legends of Samuel’s Time series, 1970, 
lithography, 68,8/49,5, nmba, inv. no. ІV 1088gr
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тодор Панайотов. Хроника ІІ, 1975, офорт, 75/47; 57/41,5, 
нмбии, инв. ІV 2397гр

Todor Panayotov, Chronicle 2, 1975, etching, 75/47; 57/41.5, 
nmba, inv. no. ІV 2397gr
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Иван Христов. Цар Самуиловата крепост 
в Охрид, 1942, маслени бои, платно, 70/45, 
НВИМ, инв. № IV-А-566

Ivan Hristov. King Samuel’s Fortress in Ohrid, 
1942, oil on canvas, 70/45, 
NMMH, inv. no. IV-А-566
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Борис Денев. Самуиловата крепост над 
Охрид, 1916, молив, хартия, 17/27, НВИМ, 

инв. № IV-Б-30/1

Boris Denev. Samuel’s Fortress over Ohrid, 
1916, pencil on paper, 17/27, NMMH, 

inv. no. IV-Б-30/1
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Петър морозов. Поздрав на българската 
победоносна войска от Самуил, 1916, маслени 
бои, картон, 52/69, нвим, инв. № iV-а-118

Peter morozov. Samuel Hails Triumphant Bulgarian 
Troops, 1916, oil on cardboard, 52/69, nmmh, 
inv. no. iV-а-118
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борис денев. Самуиловата крепост, 1916, 
молив, хартия, 17/27, нвим, 
инв. № iV-б-154/4
boris denev. Samuel’s Fortress, 1916, pencil on 
paper, 17/27, nmmh, inv. no. iV-б-154/4
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желязко Сербезов. Цар Самуиловата 
крепост в Охрид, ок. 1915–1918, маслени 
бои, платно, 19/25, нвим, 
инв. № iV-б-197/3

Zheliazko Serbezov. King Samuel’s Fortress 
in Ohrid, ca. 1915–1918, oil on canvas, 19/25, 
nmmh, inv. no. iV-б-197/3
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неизвестен художник. Ослепените 
Самуиловите войници, по картината на 
е. холарек, дарена 1941, молив, хартия, 76/50, 
нвим, инв. № iV-б-280

unknown artist. Blinded Samuel’s Soldiers, after 
the painting by e. holarek, donated in 1941, 
pencil on paper, 76/50, nmmh, inv. no. iV-б-280
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Панайот Панайотов. Портрет на цар Самуил, 1941, графика, 41/29, 
нвим, инв. № iV-б-285/8

Panayot Panayotov. Portrait of King Samuel, 1941, graphics, 41/29, 
nmmh, inv. no. iV-б-285/8
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михаил михайлов. Войник от Първа българска държава, 1934, барелеф, 
бронз, 65/50, нвим, инв. iV-г-5

mikhail mikhailov. A Soldier of the First Bulgarian State, 1934, low relief, 
bronze, 65/50, nmmh, inv. no. iV-г-5



кеазим исинов. Цар Самуил, 1972, 
маслени бои/фазер, 180/62, 
рим – благоевград, инв. № 303

Keazim isinov. King Samuel, 1972, oil on 
hardboard, 180/62, rmh, blagoevgrad, 
inv. no. 303
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димитър киров. Реквием, 1983, маслени бои, платно, 162/130, 
рим – благоевград, инв. № 870

dimiter Kirov. Requiem, 1983, oil on canvas, 162/130, rmh, blagoevgrad, inv. no. 870
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димитър киров. Реквием за Самуиловите воини, 1973, маслени бои, платно 2 части 130/163, 
рим – благоевград, инв. № 563
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dimiter Kirov. Requiem for Samuel’s Warriors, 1973, oil on canvas, two wings, 130/163, 
rmh, blagoevgrad, inv. no. 563
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димитър киров. Реквием за Самуиловите воини, 1980, маслени бои, платно, 160/128, 
рим – благоевград, инв. № 664

dimiter Kirov. Requiem for Samuel’s Warriors, 1980, oil on canvas, 160/128, rmh, blagoevgrad, 
inv. no. 664



димитър киров. Самуилов воин, 1973, маслени бои, платно, 
63/63, рим – благоевград, инв. № 662

dimiter Kirov. Samuel’s Warrior, 1973, oil on canvas, 63/63, 
rmh, blagoevgrad, inv. no. 662
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Спас дочев. Година 1014, 1981, 
шамот, 43/40/18, хг – ловеч,

снимка на автора
 

Spas dochev. 1014, 1981, chamotte, 
43/40/18, lovech art gallery,

photo by Spas dochev
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Пламен вълчев. Покрусата, 2003, акварел, 25/15, 
собственост на автора, снимка на автора

Plamen Vulchev. The Prostration, 2003, watercolour, 
25/15, owned by the author, photo by Plamen Vulchev
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димитър киров. Реквием за Самуиловите войници, 
1979, маслени бои, платно, 162/260, живопис, 

културен институт на мвнр, снимка - културен 
институт на мвнр

dimiter Kirov. Requiem for Samuel’s Troops, oil on canvas, 
162/260, institute for Culture, ministry of foreign 

affairs, photo by institute for Culture, ministry of 
foreign affairs
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кирил матеев. Царят. 1014 година (преди битката), 2002, 
керамика, 50/50/20, собственост на автора

Kiril mateev. The King. 1014 (before the battle), 2002,
ceramics, 50/50/20, owned by the author



63

Th
e 

ag
e 

of
 K

in
g 

Sa
m

ue
l a

s t
re

at
ed

 b
y 

Bu
lg

ar
ia

n 
ar

tis
ts

кирил матеев. Царят. 1014 година (след битката), 2002, бронз, 
53/52/20, собственост на автора

Kiril mateev. The King. 1014 (after the battle), 2002, bronze, 53/52/20, 
owned by the author
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евгений Поптошев. Цар Самуил разбива 
византийците при Траянови врата, откупена на 
21.08.1951 от археологически музей – Пловдив, 
маслени бои, шперплат, 80/100, гхг – Пловдив, 
инв. № 182; фотограф Соня Станкова

eugeny Poptoshev. King Samuel Defeats the Byzan-
tines at Trajan’s Gate, acquired on 21 august 1951 
by the museum of archaeology, Plovdiv; oil on 
plywood, 80/100, Plovdiv art gallery, inv. no. 182; 
photo by Sonia Stankova



изгледи от крепостта в 
местността траянови врата, 
архитектурни детайли по 
време на реставрация

Views of the fortress at 
the place Trajanovi Vrata, 
architectural details during 
restoration works



борис гондов. mемориален комплекс 
Самуилова крепост, местност ключка 
клисура, 1982, девет склуптури, бронз

boris gondov. Samuel’s Fortress memorial com-
plex, Kluchka Klisura locality, 1982, nine figures, 
bronze



67

Th
e 

ag
e 

of
 K

in
g 

Sa
m

ue
l a

s t
re

at
ed

 b
y 

Bu
lg

ar
ia

n 
ar

tis
ts





любомир далчев. Самуиловите 
войници,  преди 1979, бронз, камък, 
283/490/187, София
liubomir daltchev. King Samuel’s 
Soldiers, before 1979, bronze, stone, 
283/490/187, Sofia
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