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Герои. Култове. Светци

This year, the traditional Art Readings 
have been divided into two modules: 
Old and New Arts. Such a division 
seeks to attract more participants and 
attendees with a keen interest in a 
particular period of the development 
of arts and culture. That was why in-
dividual invitations were extended. 
Such a change in the event format 
is an attempt to offer the specialised 
audience a more concentrated and 
professional edition of the papers on 
a specific topic, retaining the inter-
disciplinary nature of the forum. The 
clearing and renovation of the rooms 
at the Institute of Art Studies over the 
last months allowed for holding the 
Art Readings intramurally for the first 
time. The management’s ambition is 
this area to evolve into Liapchev’s Par-
lour, a venue for holding more and 
higher-status cultural events.

The Old Art module is titled Heroes. 
Cults. Saints so as to attract art histo-
rians, archaeologists and architects, 
who would present their latest stud-
ies on the cults of ancient deities, the 
design of cult buildings, from heroa 
to churches, as well as to trace the vis-
ualisation of these cults over the cen-
turies, offering new interpretations 

Тази година традиционните „Изку-
ствоведски четения“ са разделени на 
два модула – Старо и Ново изкуство. 
Целта на това разделение е да се 
привлекат повече участници и слу-
шатели с конкретни интереси към 
определен период от развитието 
на изкуството и културата. Затова и 
участниците са канени с персонални 
покани. Тази промяна във формата 
е опит да се предложи на специали-
зираната аудитория по-концентри-
рано и по-професионално издание 
на докладите върху една тема, без да 
се губи интердисциплинарният ха-
рактер на форума. За пръв път „Из-
куствоведските четения“ могат да се 
провеждат в Института за изследва-
не на изкуствата поради разчиства-
нето и освежаването на помещени-
ята в административната ни сграда 
през изминалите месеци. Амбиция-
та на ръководството е това простран-
ство да се превърне в „Гостната на 
Ляпчев“, където да се провеждат все 
повече и по-престижни културни 
мероприятия.

Модулът Старо изкуство е озагла-
вен „Герои. Култове. Светци“, за да 
привлече историци на изкуството, 
археолози и архитекти, които да 

Изкуствоведски 
четения 
2015

Art 
Readings 
2015
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of the sources or songs of praise. The 
idea of such a topic of the first module 
was suggested by the 500th anniversa-
ry since the martyrdom of St George 
the New Hieromartyr of Kratovo and 
the 460th anniversary since the Dormi-
tion of St Nicholas the New Martyr of 
Sofia, both marked in 2015. This, how-
ever, does not necessarily mean that 
the papers to be delivered deal with 
the Orthodox hagiography alone. A 
team of the Institute of Art Studies 
drafted also a project entitled Sofia’s 
Patron Saints, including a number of 
events aimed at promoting the images 
and cults of the two saints martyred 
for the faith in Sofia. Still, Sofia Mu-
nicipality saw no need to fund some 
of the large-scale ideas occasioned 
by the anniversaries. The Ministry of 
Education and Science, in their turn, 
refused to reimburse the travel ex-
penses of the foreign participants in 
the conference. I am unaware wheth-
er and how the Bulgarian Orthodox 
Church celebrates these anniversaries 
though it is of paramount importance 
to us to demonstrate at this historical 
point our belonging to the European 
civilization, which is a Christian one. 
That said, I want to thank profusely 
our colleagues from Greece, Romania, 
Albania and FYROM for honouring 
our event at their own expense. Of no 
less worth is the fact that colleagues 
from across the country also take part 
in the conference. I am grateful to our 
friends from Plesio Computers for 
supplying the participants in the con-
ference with stationery.

The other module of our conference is 
entitled Arts in Modern Era: Confusion 
of Tongues, where interdisciplinarity 

представят най-новите си изследва-
ния върху религиозната почит към 
античните божества, оформлението 
на култовите сгради – от херооните 
до църквите, както и да проследи 
визуализацията на тази почит през 
вековете, да предложи нов прочит 
на изворите или тяхната музикална 
прослава. Идеята за подобна тема на 
първия модул на нашата конферен-
ция се роди поради отбелязваните 
през 2015 г. юбилеи – 500 години от 
мъченическата смърт на св. Георги 
Нови Софийски, както и 460 годи-
ни от успението на св. Никола Нови 
Софийски. Това уточнение обаче не 
означава, че докладите, които ще чу-
ете, са посветени само на православ-
ната агиография. Екип от Института 
за изследване на изкуствата изготви 
и проект с наименование „Небесни-
те покровители на София“, който 
включваше множество инициативи 
за популяризирането на образите 
и култа на двамата светци, загина-
ли за вярата в София, но Столична 
община не сметна за необходимо да 
финансира по-мащабните идеи за 
отбелязване на юбилея. От Минис-
терството на образованието и нау-
ката пък ни бе отказана подкрепа 
за пътните разноски на чуждестран-
ните участници в конференцията. 
Не ми е известнo дали и как Българ-
ската православна църква отбелязва 
тези годишнини, въпреки че в насто-
ящия исторически момент е изклю-
чително важно да декларираме при-
надлежността си към европейската 
цивилизация, която е християнска. 
Във връзка с това бих искал горещо 
да благодаря на колегите ни от Гър-
ция, Румъния, Албания и Република 
Македония за жеста да уважат на-
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is even more widely involved due to 
the specifics of the cultural environ-
ment following the end of the nine-
teenth century, which synthesizes 
various art expressions to a greater 
degree. This year, however, there is 
no international participation in the 
module New Art. Still, in both mod-
ules we have an impressive number 
of participants, indicative of the pres-
tige that our annual conference has 
always enjoyed.

Getting back on the topic of my dis-
appointment with the unconcern of 
the municipal and public authorities 
about supporting the commemora-
tion of the Christian saints’ martyr-
dom as well as with their neglect of 
the developments in science and the 
province of the intellect as a whole, 
I’d like to informally dedicate the first 
module of Art Readings 2015 to two 
more anniversaries. 

This year will be remembered by the 
staff of the Institute of Art Studies for 
the 60th anniversaries of two of our 
prominent colleagues: Assoc. Prof. 
Bisserka Penkova, PhD and Cor. Mem. 
Ivanka Gergova, DSc. It was Ivanka, 
who came up with the idea of our 
module at the conference, taking upon 
herself the best part of the arrange-
ments too. Being a strong believer, I 
do think that there is a point in mark-
ing the anniversaries of the departed, 
but in my capacity of a manger I deem 
it even more important to hold the liv-
ing in high esteem appreciating them 
in good time. That is why I dedicate 
the conference on Heroes. Cults. Saints 
to our heroines Ivanka and Bisserka, 
who have devoted their entire lives to 

шия форум на собствени разноски. 
Не по-малко достоен е и фактът, че в 
конференцията участват и колеги от 
страната. Признателен съм на прия-
телите ни от Plesio Computers за пре-
доставените канцеларски материали 
за участниците в конференцията.

Модул Ново изкуство е под надслов 
„Изкуствата в Новото време: смес-
ване на езиците“. В него интердис-
циплинарността е още по-активно 
застъпена поради естеството на кул-
турната среда след края на XIX в., 
която повече синтезира различните 
изкази на изкуството. При колегите 
от модул Ново изкуство обаче тази 
година няма международно учас-
тие. И в двата модула все пак имаме 
впечатляващ брой участници, което 
е индикация за престижа на нашата 
ежегодна конференция.

Връщайки се към разочарованието 
си от липсата на интерес на общин-
ските и държавните власти да под-
крепят отбелязването на годишнини 
от смъртта на християнски светци, 
както от нехайството им към става-
щото в науката и изобщо в света на 
интелекта, бих искал неформално 
да посветя първия модул на „Изку-
ствоведските четения“ и на два други 
юбилея. 

2015 г. е паметна за колегията от Ин-
ститута за изследване на изкуства-
та, тъй като през нея отбелязваме 
60-годишнините на две бележити 
колеги: доц. д-р Бисерка Пенкова и 
чл.-кор. д.изк. Иванка Гергова. На 
Ванчето принадлежи и идеята за 
нашия модул на конференцията, 
както голямата част от организа-
цията ѝ. Като вярващ човек, аз съм 
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writing, to training young researchers 
and to fieldwork, which has gained 
them both national and international 
reputation.

Emmanuel Moutafov,

Director of the Institute of Art Studies 
at BAS

сигурен, че има смисъл да се отбе-
лязват годишнини на преселили се 
в отвъдното, но като ръководител, 
съм още по-убеден, че живите тряб-
ва да се тачат повече и да им се бла-
годари, докато е време. Затова пос-
вещавам конференцията „Герои. 
Kултове. Светци“ на нашите геро-
ини Иванка и Бисерка, които са пос-
ветили целия си живот на писането, 
на обучението на млади специали-
сти и на теренната работа, което им 
носи не само общонационален, но и 
международен авторитет.

Емануел Мутафов,

Директор на ИИИзк при БАН
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Герой. Мит. Вотив

Марина Колева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Този текст разглежда изобразяването на митове от гръцката 
митология в скулптурни паметници от Долна Мизия и Тракия, 
освен това обръща внимание на разпознаването им и изборa на 
подобни сцени за представяне на вотивни релефи. Акцентът ще 
бъде върху рецепцията, като ще се постави въпросът кой е полз-
вал тези изображения в провинциалното общество. За да се на-
прави опит да се даде отговор на този въпрос, ще бъде използван 
пример от многобройните паметници с изображения на митове, 
а именно един от подвизите на най-популярния гръцки герой 
Херакъл. Образите от тракийските провинции ще бъдат поставе-
ни в контекста на тези, представящи мита в гръцкото и римското 
изкуство. Това е един въвеждащ в проблематиката текст, който 
разглежда възможностите, които предоставят тези паметници за 
изследване на тракийското провинциално общество и познава-
нето на гръцката култура, класическите изображения и митове 
от представителите на това общество.

Митовете се появяват на различни паметници в гръцкото изку-
ство още от VІІ в. пр. Хр.1. Срещат се често в архаичния и кла-
сическия период, като множество изображения са известни 
от гръцките рисувани чернофигурни и червенофигурни вази2. 

1  Woodford, S. Images of Myths in the Classical Antiquity. Cambridge, 2003, 10; Carpenter, T. 
Art and Myth in Ancient Greece. A Handbook. London, 1991, 7-8; Hanfmann, G. Narration in 
Greek Art. – AJA, vol. 61, 1, 1957, 72.
2  Woodford, S. Images of Myths; Carpenter, T. Art and Myth, 8.
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Скулптурата също е много богат извор, съхранил изображения 
на митологични истории и персонажи. Наративните сцени са 
известни предимно от архитектурната скулптура, от храмове 
и съкровищници, като може да се разполагат върху фронтони, 
метопи и фризове3. Митологични изображения са били често 
срещани освен във вазопис, но и в монументални стенописи4. А 
също така в произведения с малки размери, изработени от зла-
то, сребро, бронз и полускъпоценни камъни5. 

Хората, живели в Гърция и Рим, са знаели много митове. Слу-
шали са ги по различни поводи, но историята, разказана с думи, 
е различна от представянето ѝ с изображения, тъй като думи-
те веднага показват кои са участниците и какво се случва, а из-
ображенията – не. Майсторите трябва да намерят начини да се 
подсигурят, че зрителите ще разберат кой мит е илюстриран и 
кои са персонажите. Най-важното е съобщението, което те из-
пращат, да бъде правилно получено. Освен това те трябва да 
намерят начин да съкратят мита, който се разказва с часове, до 
едно статично изображение, като им се налага да изберат дали 
да се концентрират върху кулминационната точка на историята, 
да подчертаят изхода, или да посочат причината, довела до нея, 
а също и да предпочетат дали да представят няколко основни 
фигури или събития от мита, или да скицират големия контекст, 
в който историята се развива6.

Основният стремеж при представянето на митове е да не се 
сгреши един мит с друг или с изображение, което въобще не 
представя мит7. За да се избегнат недоразуменията, се ползват 
няколко основни средства. За идентификация на изображени-
ята се добавят надписи, обозначаващи фигурите8. Възможност 
за идентификация осигуряват и атрибутите9, като например 
героят Херакъл може да е представен като млад или зрял мъж, 
но почти винаги е с лъвска кожа и кривак, а понякога носи или 

3  Carpenter, T. Art and Myth, 12.
4 Ibidem, 8.
5 Ibidem, 8, 12.
6 Woodford, S. Images of Myths, 11, 15.
7 Ibidem, 11, 100, 176.
8 Ibidem, 5, 15, 18, 199; Hanfmann, G. Narration, 72.
9 Woodford, S. Images of Myths, 18, 205; Hanfmann, G. Narration, 72.
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ползва лък10. Друго средство да се определи кой мит е изобразен 
е представянето на уникален противник на героя, какъвто е на-
пример Минотавърът за Тезей11. Освен това може да бъде избра-
на необичайна ситуация от мита, която лесно и безпогрешно го 
идентифицира, или митът да бъде поставен в контекста на мито-
логичен цикъл на други подвизи на същия герой12. Накратко, за 
да се избегне грешното разпознаване, обикновено се обозначават 
фигурите или се избира ситуация, която да не се сбърка с друга13.

От значание е и адресирането на изображенията, като има разли-
ка между това дали става въпрос за сцена, която ще е поместена на 
обществена сграда, видима от всички, или например на съд, кой-
то ще бъде предназначен за ползване от частно лице14. Митовете 
в архитектурната скулптура не се избират произволно и нямат 
чисто декоративна функция. Същото важи и за изображенията в 
малки размери като при вазописта. Интерпретацията на дадения 
мит зависи от контекста, като различни варианти на мита могат 
да бъдат посочени от контекста и от вида на паметника – частен 
или публичен15.

Обикновено при изобразяването на митовете майсторите из-
ползват визуални формули, които позволяват на всеки запознат 
наблюдател да „разшифрова“ мита без колебание. След като е 
създадена формулата, тя може да се модифицира или обогатява 
по желание, като дори при употребата на една и съща формула, 
при промяна на контекста, може да се промени и смисълът. Така 
установената формула дава отправна точка на майстора, който 
може да я модифицира, тъй като промяната на съществуващия 
тип е много по-лесна и бърза, отколкото измислянето на напъл-
но нова визуална формула16.

Римляните, които превземат постепенно гръцките градове в 
Южна Италия и Сицилия, а после и самата Гърция, са завладени 
от гръцката култура и започват да изобразяват гръцките митове 

10 Woodford, S. Images of Myths, 18.
11  Ibidem, 20, 199.
12  Ibidem, 20, 199.
13  Ibidem, 216-217; Hanfmann, G. Narration, 72.
14 Carpenter, T. Art and Myth, 8.
15  Barringer, J. Art, Myth, and Ritual in Classical Greece. New York, 2008, 2.
16 Woodford, S. Images of Myths, 11, 60-61, 76.
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в скулптура, мозайки и стенописи в публични сгради и в частни 
домове, също така и на саркофази17. Използват гръцките митове 
свободно, като обикновено ги реинтерпретират в светлината на 
тяхната собствена култура18. Гръцкият митологичен наратив жи-
вее широко в римското частно изкуство и демонстрира ерудици-
ята на собствениците и познаването на гръцкия свят19.

Митовете, свързани с Херакъл, са много често изобразявани и в 
римското провинциално изкуство, включително в паметници от 
нашите земи. Част от тях ще бъдат разгледани тук.

Херакъл, най-известният от гръцките герои, е почитан от всич-
ки гърци. Неговите подвизи са любима тема за майсторите 
през архаичната, класическата и елинистическата епоха, появя-
ващи се върху публични монументи – храмове, съкровищници 
и театри20. Изображенията му се срещат също толкова често и 
върху частни предмети, каквито са гемите и рисуваните вази21. 
Най-ранното представяне на 12-те подвига на Херакъл е това на 
метопите от храма на Зевс в Олимпия22. Тази група от подвизи 
се появява заедно като цикъл в литературата и много често вър-
ху римски саркофази и мозайки23. Някои от подвизите са много 
популярни, като сред най-често срещаните е първият подвиг – 
убиването на Немейския лъв. След като побеждава лъва, Хера-
къл носи одраната му кожа, която заедно с кривака става негов 
основен атрибут24. 

Тук ще използвам този първи подвиг на Херакъл, за да покажа 
как се изобразяват митовете, как се подбира иконографията, как-
ва трансформация настъпва в представянето на тази сцена в гръц-
кото и римското изкуство и какви паметници предлага римското 
провинциално изкуство в границите на Долна Мизия и Тракия. 

17  Ibidem, 10-11; Barringer, J. Art, Myth, and Ritual, 210.
18  Woodford, S. Images of Myths, 62.
19  Barringer, J. Art, Myth, and Ritual, 210.
20  Boardman, J., P. Brize, W. Felten, G. Kokkorou-Alewras, A.-F. Laurens, O. Palagia, V. 
Smallwood, L. Todisco, S. Woodford. Herakles. In: LIMC, V, 1990, 6-9; Carpenter, T. Art and 
Myth, 117.
21  Carpenter, T. Art and Myth, 117.
22  Ibidem, 118.
23  Woodford, S. Images of Myths, 24; Boardman, J., P. Brize, W. Felten, G. Kokkorou-Alewras, 
A.-F. Laurens, O. Palagia, V. Smallwood, L. Todisco, S. Woodford. Herakles, 9, 16.
24  Woodford, S. Images of Myths, 27; Carpenter, T. Art and Myth, 120.
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Както вече беше споменато по-горе, историята в мита се развива, 
а изображението, което трябва да я илюстрира, е статично. Все-
ки майстор решава кой момент да представи, като най-честият 
избор е кулминацията на разказа, най-драматичният и запом-
нящ се момент. При първия подвиг повечето майстори предпо-
читат да представят Херакъл в момента, в който убива Немей-
ския лъв25. Тази сцена се среща много често в гръцката вазопис, 
като в повечето случаи – също както се разказва и в мита – Хера-
къл с голи ръце убива лъва. Най-ранните сигурни паметници, 
представящи този мит, се датират от последната четвърт на VІІ 
в. пр. Хр.26. През VІ и V в. пр. Хр. са популярни две схеми: на 
едната Херакъл и лъвът се борят прави, а на другата са свити, 
почти отпуснати на земята27. Изображения на борещите се про-
тивници се срещат много често в римската монументална плас-
тика (статуи, саркофази), а също в малката бронзова пластика28. 
Една от най-популярните схеми на борбата на Херакъл с лъва от 
класическата епоха показва героя, наклонен над лъва, хванал го 
за врата и натискащ главата му към гърдите си. Лъвът е със заби-
ти нокти в бедрото на героя29. Тази схема дава началото на много 
подобни варианти и в римската епоха, като основните в това вре-
ме са определени от позицията на ръцете на Херакъл и на гла-
вата на лъва30. Други иконографски схеми се срещат по-рядко31.

Точно в тази класическа схема на първия подвиг на Херакъл са 
и част от вотивните паметници от нашите земи. Оброчни ре-
лефи, на които е изобразен само първият подвиг на Херакъл, 
произхождат от с. Сухаче, Врачанско32 (фиг. 1), от околностите 

25  Woodford, S. Images of Myths, 27.
26  Boardman, J., P. Brize, W. Felten, G. Kokkorou-Alewras, A.-F. Laurens, O. Palagia, V. 
Smallwood, L. Todisco, S. Woodford. Herakles, 30.
27  Woodford, S. Images of Myths, 27; Carpenter, T. Art and Myth, 120.
28  Woodford, S. Images of Myths, 31.
29  Boardman, J., P. Brize, W. Felten, G. Kokkorou-Alewras, A.-F. Laurens, O. Palagia, V. 
Smallwood, L. Todisco, S. Woodford. Herakles, 20-21.
30  Ibidem, 28-29, 33-34.
31  Ibidem, 34.
32  Николов, Б. Антични паметници от Врачанско. – ИАИ, т. 30, 1967, 229, 231, № 31, обр. 
23.
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на Шабла33, от Бяла черква34 (IGBulg. II, 700), от Пауталия35 (фиг. 
2) (IGBulg. IV, 2069) и един с неизвестно местонамиране, сега в 
разградския музей36. Към тях може да се прибави и един вотивен 
паметник с неизвестно местонамиране, предполагаемо от Север-
на България37, на съхранената част на който се вижда елемент от 
фигура на Хeракъл и някои от подвизите му, но сред тях е и спо-
менатият първи подвиг, макар че от изображението е запазена 
само фигурата на лъва, която обаче е в същата иконография като 
горецитираната. Само изображенията на паметниците от Бяла 
черква и от Пауталия са придружени от надписи на гръцки език.

Иконографската схема е една и съща: Херакъл е прав, в схватка 
с лъва, с масивно силно тяло, разкрачени за опора крака, хванал 
е животното за врата, а лъвът е изправен, с горните си лапи е 
сграбчил ръцете на героя, а с едната от долните лапи е забил 
нокти в крака му. Варианти се отбелязват по отношение на раз-
положението на главата – към зрителя (от Пауталия) или обър-
ната към лъва (Разград, с. Сухаче, Бяла черква). Обикновено (с 
изключение на релефа от Пауталия) кривакът, основен атрибут 
на Херакъл, е представен встрани. Някои от релефите – напри-
мер от Шабла и Разград – не са напълно запазени, но схемата 
може да се възстанови по аналогия, макар че някои от детайлите, 
определящи вариантите, липсват.

Както вече беше споменато, кулминацията на историята е ло-
гичният и най-чест избор за илюстрация, въпреки че тя не е 
единствената възможност. Изобразяването на по-ранен или 
по-късен момент от мита също може да бъде силно и въздейства-
що38. Най-важното е да се избере недвусмислен момент, така че 
зрителят да може да разпознае историята директно39. В случая 
с първия подвиг на Херакъл особено въздействащ пример е ме-

33  Василчин, И. Оброчни плочки от Толбухински окръг. – ИНМВ, т. 15, 1979, 113, № 4, 
табл. ІІ, 1а.
34  Кацаров, Г. Антични паметници из България. – ГПНБМ, 1937/39, 112, № 5, обр. 5; 
Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae (IGBulg.), ІІ, 1958, 700.
35  Кацаров, Г. Антични паметници из България. – ИБАИ, т. 6, 1930/31, 121-122, № 8, обр. 
109; Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae (IGBulg.), ІV, 1966, 2069.
36  Кацаров, Г. Антични паметници из България. – ИБАД, 2, 1911, 184-185, № 8, обр. 9.
37  Филов, Б. Релиеф на Херкулес от Мадара. – ИБАД, 2, 1911, 88-90, обр. 2.
38  Woodford, S. Images of Myths, 33.
39 Ibidem, 35.
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топът от храма на Зевс в 
Олимпия, където геро-
ят е представен в момен-
та след приключването 
на битката. Херакъл е 
стъпил върху тялото на 
лъва, изтощен, лесно 
е да се прочетат него-
вите човешки измере-
ния – героите, както и 
обикновените хора, се 
уморяват и обезкуража-
ват. Изборът на некон-
венционален момент от 
мита е по-често риско-
вано, защото, за да се 
разпознае митът, тряб-
ва да се познава добре 
историята40. 

В повечето случаи гръц-
кото изкуство се кон-
центрира върху битка-
та, докато римското въвежда в по-широка употреба схемата с 
победоносния Херакъл с вече мъртвия му противник. Това изо-
бражение се среща често в кръгла скулптура и по релефите на 
саркофазите. Смята се, че няма връзка с по-ранно гръцко изобра-
жение, а е напълно римско творение на триумфиращия Херакъл, 
който държи за крака мъртвия лъв41.

Подобна иконография се среща и в нашите паметници. Едно 
сходно изображение е представено на релеф с неизвестно место-
намиране (сега в музея в Каварна)42. Херакъл е прав, гол, във фас, 
с подпрян на рамото кривак, държи за крака мъртвия вече лъв. 
Подобна иконографска схема демонстрира един релеф от Фили-

40 Ibidem, 38.
41  Boardman, J., P. Brize, W. Felten, G. Kokkorou-Alewras, A.-F. Laurens, O. Palagia, V. 
Smallwood, L. Todisco, S. Woodford. Herakles, 30, 34.
42  Василчин, И. Оброчни плочки, 112-113, № 3, табл. І, 3.

1. Релеф на Херакъл от с. Сухаче, Врачанско. 
Сн. Александър Лирш.
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попол43 (IGBulg. III, 1, 971) (фиг. 3), като разликата е в това, че в 
дясната си ръка Херакъл е вдигнал кривака, но държи лъва за 
крака както при горния релеф. Тази сцена се тълкува като Хера-
къл, заплашващ лъва44. Но може и да е вариант на иконография 
на онази, в която той държи мъртвия вече лъв за крака. Незави-
симо от тълкуването, и двата гореспоменати релефа се свързват 
с първия подвиг на Херакъл. При релефа от Филипопол образът 
е съпроводен от надпис на гръцки език. 

Част от изображенията на дискутираните тук релефи, представя-
щи първия подвиг на Херакъл, следват класическа гръцка иконо-
графия, много популярна в римската епоха, а други – собствено 
римска иконография, създадена за него в същата епоха. И двете 
са лесно разпознаваеми и дават ясна представа кой герой и кой 
мит са изобразени. Но самите паметници предоставят повече 

43  Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae (IGBulg.), III, 1,1961, 971.
44  Рабаджиев, К. Херакъл (Херкулес) в тракийските провинции на римската империя. В: 
Studia Archaeologia Universitatis Serdicensis, том 5 (под печат). Тук искам да благодаря на 
проф. К. Рабаджиев за възможността да ползвам ръкописа преди отпечатването на текста.

2. Релеф на Херакъл от Пауталия. 
По Кацаров, Г. 1930/31, обр. 109.

3. Релеф на Херакъл от Филипопол. 
По Mihailov, G. IGBulg. III, 1, 971.
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информация, която дава възможност да се проследи познаването 
и ползването на тези изображения сред населението в провин-
циите, а освен това и разпознаваемостта на митове от гръцката 
митология в същата тази провинциална среда. Тази допълнител-
на, но ценна информация се носи от надписите, придружаващи 
изображенията. 

Посветителят на релефа от Бяла черква носи собствено римско 
име45 (IGBulg. II, 700). Макар името да е римско, то не е по пра-
вилата на римското именуване и се смята, че употребата на само 
едно римско име издава незавършена романизация46. Посветите-
лят на релефа от Пауталия (IGBulg. IV, 2069) се казва Херод, син 
на Ептайкент, елинизиран тракиец със собствено гръцко име и 
тракийско име на бащата47. Посветителят на релефа от Филипо-
пол (IGBulg. III, 1, 971) носи тракийско собствено име и тракийско 
име на бащата48. 

Освен имената на посветителите са запазени и епитетите на Хе-
ракъл, като и в трите надписа той е един и същ – ΚΥΡΙΟΣ. Той е 
сред най-популярните епитети на Херакъл в Тракия и свидетел-
ства, че е почитан като върховен бог покровител. Среща се и на 
други паметници, свързани с Херакъл, и демонстрира популяр-
ността на култа сред местното население49.

Оброчният релеф от Пауталия ни предоставя още информа-
ция, като ни дава рядката възможност да научим името на мес-
тен майстор. Споменатият Херод е отбелязал и своето занятие 
– скулптор. Този факт показва, че в Пауталия скулптурата вече 
е имала местна традиция и работилници, ръководени от мест-
ни хора50. Но освен че този скулптор е предпочел, вероятно е и 
изработил едно изображение на мит върху вотивен релеф. Ре-
пертоарът на работилниците в Тракия включва, без съмнение, 
подобни изображения, познати, както се вижда от този памет-

45  Mihailov, G. Inscriptiones Graecae, IGBulg. II, 700.
46  Гочева, З. Светилището при Глава Панега и проблемът за романизацията на Долна 
Мизия. В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. С., 2002, 114.
47  Геров, Б. Проучване върху западнотракийстите земи в римско време. – ГСУ ИФФ, LIV, 3, 
1961, 266, 352, № 87; Mihailov, G. Inscriptiones Graecae, IGBulg. IV, 2069.
48  Mihailov, G. Inscriptiones Graecae, IGBulg. III, 1, 971.
49  Рабаджиев, К. Херакъл.
50  Геров, Б. Проучване, 266.
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ник, и на местните майстори с тракийски произход. 

Посветителите на вотивните релефи с изображение на първия 
подвиг на Херакъл, за които има сведения от надписите, са с тра-
кийски произход, като се отбелязват черти на романизация или 
елинизация. Това като цяло съвпада с наблюденията върху всич-
ки посветители на паметници на Херакъл от тракийските рим-
ски провинции51. 

Все пак не всички от разгледаните тук паметници носят надписи, 
които да дадат пряка информация за посветителите. Предполага 
се обаче, че анепиграфските паметници, свързани с Херакъл, 
също са посветени предимно от траки, които не са имали тра-
дицията да персонифицират с име молбата си към боговете52. 
Посвещението на изображения и надписи, което в тракийски-
те земи е донесен гръко-римски обичай, е израз на културното 
влияние върху посветителите траки53. Култът към Херакъл се 
определя като чужд култ, който прониква в тракийските земи с 
римската и гръцката градска култура, което се потвърждава и от 
иконографията на изображенията, подобна на тази в гръцкия и 
римския свят54.

В заключение може да се обобщи, че тези паметници, на кои-
то е представен първият подвиг на Хeракъл – победата му над 
Немейския лъв, са посветени от хора с тракийски произход, със 
следи от романизация/елинизация. Тези посветители не само 
са разпознавали и „разчитали“ митологичния сюжет, но са го 
предпочели като изображение в личния си вотивен паметник. 
Тук вероятно става въпрос за познаване на митологията, на ико-
нографията при изобразяването на митологични сюжети и като 
цяло – на гръцката култура, макар и преосмислена в римската 
епоха и разпространена в една провинциална среда. 

51 Рабаджиев, К. Херакъл.
52  Пак там.
53  Геров, Б. Романизмът между Дунава и Балкана. Ч. ІІ. От Хадриан до Константин Вели-
ки. – ГСУ-ФФ, XLVIII, 1953, XLVIII, 348
54  Рабаджиев, К. Херакъл.



25
Герои. Култове. Светци

Списък на съкращенията

AJA – American Journal of Archaeology
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
ГПНБМ – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей 
ГСУ ИФФ – Годишник на Софийския университет, 
Историко-филологически факултет
ГСУ-ФФ – Годишник на Софийския университет, 
Филологически факултет
ИАИ – Известия на Археологическия институт
ИБАД – Известия на Българското археологическо дружество
ИБАИ – Известия на Българския археологически институт
ИНМВ – Известия на Народния музей – Варна



26

Hero. Myth. Votive Offering

Marina Koleva

The article refers to the depictions of Greek myths on the sculptural monuments 
found in Lower Moesia and Thrace. The reliefs with the representation of the first 
of the Herakles Labours, the fight with the Nemean lion, are used as examples.The 
iconography of these sculptural pieces is studied in the context of similar images 
in Greek and Roman art. These votive reliefs are dedicated to Herakles by men of 
Thracian origin, which gives us the additional information on the recognition of the 
Greek myths and the classical iconography by the Thracian population in the Roman 
period.
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Паметта за мъртвите: 
структуриране на 
сакралните пространства в 
ранновизантийските некрополи и 
градове 
(според паметниците от територията на 
съвременна България)1

Ива Досева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

С настоящия материал ще поставя някои основни, свързани по-
между си въпроси, а техните отговори подлежат на специално 
изследване. Въпросите се отнасят към началната фаза на създа-
ване на християнската ценностна система, когато се променя от-
ношението към мъртвите, към живота, към светите мъртви. А 
то е не само основа за оформянето на култа към даден светец, но 
и упражнява мощно въздействие върху структурирането на из-
вънградското, градското и църковното пространство. Най-общо, 
започва процес, наречен от Ейнар Дигве проблем на културната 
история, когато градът на мъртвите навлиза в най-свещените 
зони на града на живите2. Процесът отразява отношението към 
гробовете и на обикновените християни, и на светците, което е 

1 Изследването е въз основа на индивидуалния ми планов проект към ИИИзк при БАН 
„Паметта за мъртвите: ранновизантийски гробни съоръжения от територията на съвре-
менна България“ (2012–2014) и на работата ми в колективния проект „От паганизъм към 
християнство – ритуал и изкуство (балканските провинции през III–VI в.)“ (2014–2016) с 
ръководители акад. Вера Битракова-Грозданова (МАНУ) и проф. Юлия Вълева (БАН).
2 Dyggve, E. The Оrigin of the Urban Churchyard. – Classica et Mediaevalia, 13, 1952, 147.
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следствие на една и съща духовна нагласа.

НЕКРОПОЛИ. В Древния Рим законодателството установява ба-
ланс между традиционния култ към мъртвите предци и праг-
матизма от гледна точка на хигиената. Някои от принципите са 
формулирани още в законите на Дванадесетте таблици, които 
са повлияни от гръцките закони. Постановява се, че всички кре-
мации и погребения трябва да се извършват извън крепостните 
стени на града3.

Разположението на християнските некрополи спрямо крепост-
ните стени на съответния град, приемствеността, динамиката 
на развитие и т.н. са проблеми, които са разрешени в различна 
степен според археологическите данни от територията на Бъл-
гария. Основното затруднение се дължи на обстоятелството, че 
на мястото на почти всички римски и ранновизантийски градове 
се развиват градове през следващите векове, а на територията на 
живи градове рядко са възможни системни археологически про-
учвания; рядко обектите не са нарушени от следващи градежи. 
Независимо че във всеки град се наблюдават някои отлики, дъл-
жащи се на конкретната ситуация, на базата на множеството дан-
ни могат да се извлекат общи принципи. Най-важното в случая е, 
че некрополите се приближават до градовете. Наред с често забе-
лязваната топографска приемственост спрямо езическите некро-
поли постепенно се оформят християнски сектори. За сравнение 
ще припомня, че античните некрополи, особено що се отнася до 
тези на елинските колонии, отстоят на километри от укреплени-
ята; един от добре проучените примери е некрополът на Апо-
лония Понтика (Созопол)4. Така например още през римската 
епоха, от ІІІ в. нататък, некрополът на Аполония започва да се 
развива близо до града, в образувалата се зона между двата успо-
редни пояса укрепления в началото и в края на провлака, свърз-

3 Johnson, A.C., P.R. Coleman-Norton, F.C. Bourne. Ancient Roman Statutes: A Translation 
With Introduction, Commentary, Glossary, and Index. Austin, 1961, 9-18, No 8; Retief, F.P., L. 
Cilliers. Burial Customs and the Pollution of Death in Ancient Rome: Procedures and Paradoxes. 
– Acta Theologica, 26, 2006, 131, No 2.
4 Panayotova, K. Burial and Post-Burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on the 
Bulgarian Black Sea Littoral. In: D.M. Grammenos, E.K. Petropoulos (eds.). Ancient Greek Col-
onies in the Black Sea, 2. Vol. I, BAR, International Series 1675 (I), 2007, 85-126; Harmary, Cf.E., 
Kr. Panayotova, A. Baraliis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). A. Harmary 
(Ed.). La nécropole da Kalfata (Ve–IIIe av. J.-C.). Fouilles franco-bulgares (2002–2004). (Bibliotèque 
d’Archéologie Méditerranéennee et Africane, 5) Paris; Aix-en-Provence, 2010.
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ващ аполонийския полуостров с материка. Впоследствие се раз-
полагат и християнските погребения; някои каменни надгробия 
дори се прeизползват5. Християнски погребения, извършени не-
посредствено до крепостните стени, се срещат навсякъде. Някои 
от примерите са: група гробни съоръжения в западния некропол 
на Сердика6; източният на Филипопол7; одесоският, особено от 
северозапад8; на Марцианопол9; на Тиризис – Акре (Калиакра)10; 
некрополът на селището в местността Градището край Габрово11.

За други некрополи засега може да се каже, че ако не по-близо, 
то във всеки случай се развиват на около стотина метра от кре-
постта: некрополът на Пауталия12, на Августа Траяна – Берое13, 
източният и югозападният на Диоклецианопол14, на Дорусто-

5 Венедиков, И. Общ поглед върху разкопките. В: Аполония, 60; Венедиков, И., В. Вел-
ков. Надгробни плочи от некропола на Аполония. В: Аполония, 329; вж. Панайотова, 
Кр., Ц. Дражева. Аполония Понтика – Созополис. В: Римски и ранновизантийски сели-
ща, 224-227, 229; Дражева, Ц., Д. Недев. Спасителни археологически проучвания на обект 
„Крепостна стена и прилежащите съоръжения в участъка на пл. Хан Крум, църква „Св.св. 
Кирил и Методий“ и Южна крайбрежна алея“ УПИ ХІХ-523 и 523, УПИ ХХІІІ-526 и УПИ 
ХХІ-527, КВ 27 по плана на Созопол. – АОР за 2012, С., 2013, 469.
6 По линията на улиците Сердика и Леге: Шкоприл, К. и Х. Средновековни черкви и гро-
бища в София. – СбНУ, ІІ, 1890, 50; Добруски, В. Материали по археологията на България. 
– СбНУ, ХІІІ, 1890, 437-439, ф. 7.
7 Ботушарова, Л. Данни за топографията на Филипопол през римската епоха според 
гробните находки. – ИАИ, ХХV, 1962, 187-189; Мартинова, М., М. Боспачиева. Филипопол. 
В: Римски и ранновизантийски градове, 181-198; Боспачиева, М., В. Коларова. Пловдив – 
град върху градовете. Филипопол – Пулпудева – Пълдин. С., 225.
8 Мирчев, М. Късно-римският некропол на Одесос. – ИВАД, VІІІ, 1951, 91; Димитров, 
Д.И. Раннохристиянска гробница от с. Река Девня. – ИВИД, ХІ, 1960, 100; Прешленов, Х. 
Одесос. Функционално-градоустройствена схема и архитектурни пространства (VІ в. пр. 
Хр. – VІІ в. сл. Хр.). В: Римски и ранновизантийски градове, 73.
9 Герасимов, Т. Късноантична гробница от Маркианопол. – ИБАД, VІІІ, 1961, 53-55; Мир-
чев, М., Г. Тончева. Исторически бележки за Марцианопол. – Исторически преглед, ХІІ, 6, 
1956, 29; Гочева, Зл. Късноантична гробница при Марцианопол, с. Река Девня, Варненски 
окръг. – Музеи и паметници на културата, VІІІ, 3, 1968, 21; Ангелов, Ат. Марцианопол. В: 
Римски и ранновизантийски градове, 61.
10  Овчаров, Д. Архитектура и декорация на старохристиянските гробници в нашите 
земи. – Археология, 4, 1977, 20.
11  Койчева, К. Черква и некропол при укрепеното селище на м. Градище край Габрово. 
In: The Roman and Late Roman City, 179.
12  Стайкова-Александрова, Л. Некропола на Пауталия и хинтерланда ѝ ІІ–ІV в. In: The 
Roman and Late Roman City, 270.
13  Калчев, К. Гробни съоръжения и погребални ритуали в Южния некропол на Августа 
Траяна-Берое (ІІ–ІV в.). – ИМЮИБ, VІІ, 1984, 77-87; Калчев, К. Гробни съоръжения и 
погребални практики в некропола на Августа Траяна (ІІ–ІV в.). – Първи международен 
симпозиум „Севтополис. Надгробните могили в Югоизточна Европа“. Казанлък, 4-6 юни, 
1993, 204-207.
14  Цончев, Д., А. Саркисян. Некрополите на стария град при Хисарските топломинерални 
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рум15, Нове16, на укрепено селище с неизвестно име в градската 
територия на Одесос (при с. Осеново)17. В южния/югозападния 
некропол на Партикопол (Сандански, Св. Врач) християнските 
дялове се развиват през V–VІ в. все по-далеч от града, на терена 
на римския некропол18. Там обаче едно от най-ранните христи-
янски погребения (70 – 80-те години на ІV в.) е открито близо до 
южната крепост, сред езически погребения (№ 25)19. В случаите, 
когато християнските некрополи се развиват в най-отдалечените 
от града дялове на езическите (например източният некропол на 
Сердика20), едно от възможните обяснения е, че става въпрос за 
обществени гробища, loca publica. Там се погребват бедните, про-
сяците, неидентифицираните, престъпниците – следователно и 
обвиняваните в държавна измяна християни21. Би могло именно 
светият гроб на убит за вярата си християнин да стане центърът 
на формиращ се нов дял на некропола.

Понякога самият укрепен град се разширява и това е причи-
ната по-старите погребения да се откриват непосредствено до 
крепостните стени (Рациария22, Диоклецианопол23 и др.). Срав-
нителната отдалеченост на западния некропол на Сердика се 

извори. – Археология, 4, 1960, 36; Маджаров, К. Диоклецианопол. I, С., 1993, 90, 188.
15  Ангелова, С., И. Бъчваров. Дуросторум. В: Римски и ранновизантийски селища, 203; 
Доневски, П., Г. Милошевич. Късноантични гробници от Дуросторум (Силистра). – До-
бруджа, 20, 2002, 41-54.
16  Čičicova, M. La basilique et la nécropole paléochrétienne extra muros de Novae (Mésie In-
ferieure). In: Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube (IV–VI AD), Poznań, 
1997, 57-69; Илиев, Г. Култът към светците в провинциите Тракия и Хемимонт. Проблеми 
на идентификацията. В: Д. Момчилов (ред.) Тракия и Хемимонт ІV–ХІV век. Варна, 2007; 
Biernacki, A.B. Novae in the 5th and 6th c. AD in the Light of the Archeological Data: a City of 
Pilgrims. В: Раннохристиянски мъченици и реликви, 36, 57-58.
17  Минчев, А., П. Георгиев. Раннохристиянска гробница със стенописи при с. Осеново, 
Варненска област. – ИНМВ, 17 (32), 1981, 9; Минчев, А. Ранното християнство в Одесос и 
околностите му. – ИНМВ, 22 (37), 1986, 41.
18  Кузманов, Г. Късноантичен некропол в Сандански. – Археология, 1, 1978, 13-21; 
Димитрова-Милчева, А. Сандански. – Римски и ранновизантийски градове, 287-288.
19  Кузманов, Г. Късноантичен некропол, 16, 18.
20  Филов, Б. Софийската църква „Св. София“. В: Б. Филов. Софийската църква „Св. 
София“. Софийската църква „Св. Георги“. С., 2004 (второ издание), 38-42, 110-112 и др.; 
вж. Бояджиев, С. Раннохристиянската църква „Св. София“ в София. В: Бояджиев, Ст., В. 
Динова-Русева. Раннохристиянски храм Света София. С., 1996, 16; Динчев, В. Св. София и 
Сердика. С., 2014, 55, 82, o. 1.
21  Retief, F.P., L. Cilliers. Burial Customs, 134.
22  Динчев, В. Рациария, 24-25.
23  Маджаров, К. Диоклецианопол, 131-132, 134.
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обяснява с разширението на града или поне с функционирането 
на обществени сгради extra muros24.

Разположението на гробовете също е регламентирано от рим-
ския закон: без знанието или съгласието на собственика никой 
не може да издигне погребална клада или гробница по-близо от 
шестнадесет крачки от друг гроб25. В началото на християнската 
епоха се извършва радикална промяна и спрямо сравнителна-
та усамотеност на „последното представително място“26. Добре е 
известна практиката depositio ad santos, изразяваща стремежа на 
вярващите да намерят покой и благодат близо до мощите на 
светец, там, където „Небето и Земята се съединяват над гроба на 
един починал човек“27. Над светите гробове се издигат поменални/
мартириални сгради; тези сгради са свидетелство за светостта на 
гроба, а от друга страна, често самата концентрация на гробове 
е показател за функцията на сградата. За погребенията ad santos 
има множество писмени източници, археологически доказател-
ства, изследвания28.

Най-ясните и често коментирани примери за комплекси свят 
гроб – гробове ad santos – възпоменателна сграда – църква от те-
риторията на съвременна България се намират в източния некро-
пол на Сердика. Още в края на ХІХ в. Вацлав Добруски забелязва 
на терена югоизточно от „Св. София“ съсредоточаване на гробове 
ad santos, както и две църкви над тях, една от които е забележи-
телно голяма (ок. 50 м)29. Под „Св. София“ има още една подобна 
ситуация, която е повече дискутирана в научната книжнина. Ста-

24  При ул. Д. Груев, посока към бул. Хр. Ботев: Филов, Б. Избрани паметници на античното 
изкуство. – ИБАИ, І, 1910, 1-22; Герасимов, Т. Новооткрити паметници от София. – ИБАИ, 
14, 1940–1942, 256-262; Бобчев, С. Материали за изучаване на топографията, устройството и 
архитектурата на града. С., 1943; Кирова, Н. Гробници от западния некропол на Сердика. 
– Археология, 2007, № 1-4, 38-45.
25  Toynbee, J.M.C. Death and Burial in the Roman World. London, 1971, 67, 74-91; Retief, 
F.P., L. Cilliers. Burial Customs, 130.
26  Изразът е по П. Браун: Браун, П. Култът към светците. С., 2000, 25 и др.
27  Ibidem, 17.
28  Grabar, A. Мartyrium. Recherches sur le cult de reliques et de l’art chrétien antique et 
Moyen âge. I, Paris, 1946, 487-49; Браун, П. Култът, 45, 50, 51-53. Що се отнася до паметниците 
от България: Вълева, Ю. Погребения ad santos през първите християнски векове. – 
Проблеми на изкуството, 4, 2000, 59-62.
29  Добруски, В. Материали, 435, 440; Шкоприл, К. и Х. Средновековни черкви, 46-47, 
табл. І; Господинов, Ю. Некрополът около църквата „Св. София“. В: Р. Попов, Г. Кацаров, 
Ю. Господинов. Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността. 
С., 1921, 65-66, табл. VІІ, чертеж Р и А.
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ва въпрос за разкритите от проф. Богдан Филов непосредствено 
един до друг гробове (гроб ІІІ, изток – запад, с два индивида и 
гробница ІV, югозапад – североизток, с шест индивида)30. В учас-
тъка южно от трансепта на църквата също е установено съсре-
доточаване, напластяване на гробове, както и многократното им 
използване. Впоследствие над тях се издига поредицата възпоме-
нателни сгради и църкви31.

Друг от примерите на ad santos са последователно извършените 
погребения в околността на Никополис ад Нестум. Накрая, като 
обект на поклонение, те са включени към църква чрез изгражда-
нето на параклис от североизточната страна32.

Разположението на седем засводени гробници под базилики 
№ 4/5 в западния некропол на Пауталия също би могло да се 
впише в този контекст, макар че комплексът не е изцяло публи-
куван и не е изяснено хронологичното съотношение на погре-
бенията спрямо изградените една над друга сгради – мартирий, 
преустроен в църква33.

В литературата са коментирани не малко други примери; архе-
ологическите данни подсказват още, но поради ред неизяснени 
детайли не ги споменавам. Внимание заслужава ситуацията, от-
крита при строежа на Народната библиотека. Една от общо де-
сетте гробници (№ 2) е разположена така близо до друга (№ 1), 
че затваря достъпа до нея. Указание за по-особения случай са не 
само стенописите на № 1, но и обстоятелството, че би трябвало 
все още да е в сила правилото за отстоянията. Гробница № 2 е 
строена набързо, с по-груба строителна техника и е измазана само 

30  Филов, Б. Софийската църква, 124-126, ил. 58; Бояджиев, С. Раннохристиянската църк-
ва, 16-19.
31  Филов Б. Софийската църква, 124-126; Бояджиев, С. Раннохристиянската църква, 16, 
19; Шалганов, К. Нови данни за архитектурната предистория на базиликата „Света Со-
фия“. В: Р. Гичева, К. Рабаджиев (ред.). Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. 
С., 2002, 581-593, 64; Вълева, Ю. Погребения ad santos, 60-61; Динчев, В. Св. С., 20-24; Valeva, 
J. Saint Sophia church: history of research and new considerations. – Archaeologia Bulgarica, 
ХІХ, 2, 2015, 63-92.
32  Попова, В. Две раннохристиянски базилики от околностите на Никополис ад Нестум. 
В: Ст. Станев, В. Григоров, Вл. Димитров (ред. и състав.) Изследвания в чест на Стефан Боя-
джиев/Studia in honorem Stephani Boiadzhiev. С., 2011, 273-277, обр. 1.
33  Кацарова, В. Епископската базилика на Пауталия (разкопки 1968–1969) – Известия на 
Исторически музей – Кюстендил, 13, 2002, 221; Стайкова-Александрова, Л. Некропола 
на Пауталия и хинтерланда ѝ ІІ–ІV в. В: The Roman and Late Roman City, 271; Кацарова, В. 
Пауталия и нейната градска територия през І–VІ в. В. Търново, 2005, 138-139, 149-150.
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частично; там са погребани дванадесет индивида. Проучвателят 
проф. Сава Бобчев не дава информация дали става въпрос за т.
нар. масов гроб след внезапна смърт на повече хора, или за семей-
на гробница, в която последователно са погребвани членовете на 
една фамилия34. Едва ли може да се говори със сигурност и тук за 
depositio ad santos, особено като се има предвид, че този участък на 
некропола е развит повече от век след Църковния мир, а и няма 
данни за възпоменателна сграда, която би била важен белег.

Поменалните сгради – параклиси/мартирии, които се издигат 
при гробовете на мъченици, преди или след съсредоточаването 
на гробове наоколо, са още едно доказателство за особената почит 
към съответния гроб. Предназначени за възпоменателни ритуали в 
деня на смъртта на мъченика, през останалото време мартириите 
са обект на поклонение35. Мартирии се издигат и на места, свърза-
ни с живота или със смъртта на хора, засвидетелствали привърза-
ността си към Христос; затова обичайно такива сгради са откривани 
сред некрополи, далеч извън градовете, при зрелищни сгради дори 
когато те се намират в укрепените градове (църквата на арената на 
амфитеатъра в Марцианопол36) и др. Мартириите, намиращи се в 
градовете, са редки и представляват особен интерес; друг пример 
е мартирият в крепостта, идентифицирана като Маркели (кр. на 
ІV – нач. на V в.). Той е представител на типа с отвесно напластяване 
на гробнична камера и молитвено помещение37. Разликата между 
мартирий и църква постепенно изчезва. От една страна, започва 
пренасяне на реликви, свети мощи в църкви, които не са изградени 
специално за мартирии38, а от друга страна, след като в мартириите 
възниква необходимостта да се извършва и евхаристийна служба, 

34  Бобчев, С. Новооткрити гробници в старохристиянския некропол на Сердика. – ИАИ, 
ХІV, 8, 1935, 242; Иванова, В. Украса на гробница I под сградата на Народната библиотека. 
– ИАИ, ХІV, 8, 1935, 243-245.
35  Бояджиев, Ст. Сердика. Градоустройство, крепостно строителство, обществени, част-
ни, култови и гробнични сгради през ІІ–ІV в. В: Римски и ранновизантийски градове в Бъл-
гария, 163; вж. Браун, П. Култът, 62-63, 109-113.
36  Г. Тончева. Одесос и Маркианополь в свете новых археологических исследований. – 
Советская археология, VIII, 1968, 107-108.
37  Aladjov, J., Ts. Drajeva, D. Momchilov. The Martyrium of Markeli Fortress by Karnobat. В: 
Раннохристиянски мъченици и реликви, 273-280; cf. Boyadjiev, St. Essai de classification ty-
pologique de l’architecture funéraire en Mésie et Thrace au 2e-6e siècle. – Archaeologia bulgarica, 
VІІ, 3, 2003, 66 et cit. lit.
38  Mango, C. Constantine’s Mausoleum and the Translation of Relics. – Byzantinische 
Zeitschrift, 83, 1, 1990, 50-61.
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те започват да се преустройват в църкви39. От територията на Бъл-
гария са известни множество архитектурни решения в рамките на 
класифицираните от проф. Андрей Грабар форми40. Поради раз-
нообразните варианти и условните граници между мартирий и 
църква, както и между мартирий и мавзолей/хероон в обобщител-
ните съчинения се включват различни паметници41.

Според анализираните от проф. Андрей Грабар особености в 
развитието на мартириалната архитектура на Запад моделът се 
установява още в началото на Константиновите строежи в Рим. 
При издигането на големи базиликални църкви директно над 
мястото на погребението на светците и особено с поставянето на 
гроба на мъченика в контекста на църковния олтар над него за-
почва единното развитие на църква и светилище на светец. На 
Изток мартирият остава физически отделен от църквите; той 
първоначално е сграда с центричен или кръстовиден, но не и ба-
зиликален план42. От българските земи, които подлежат на раз-
нопосочни културни влияния, са известни твърде разнообразни 
примери. Например поредицата култови сгради под „Св. Со-
фия“ може да се разглежда в контекста на западната традиция, 
докато комплексът при Коматево43 (базиликална църква и окто-
гонален мартирий до нея) е според източната. По подобен начин 
протича развитието на църквите в некрополите, независимо от 
това дали са приемници на мартирии, или изначално са пред-
назначени за извършване на литургия. Ако се вземат предвид 
и гробовете на обикновените християни, които също са показа-
телни за промените в ценностната система и сакралните места 
през епохата, могат да се разграничат три модела на динамично-
то съотношение гроб – църква: (1) църквата е издигната във вече 
съществуващ некропол; погребенията продължават във и около 
църквата след нейното изграждане; (2) църквата е издигната в 

39  Бояджиев, С. Сердика, 162.
40  Grabar, A. Мartyrium, 77-203.
41  За паметниците от съвр. България: Бояджиев, Ст. Архитектурният образ на 
мартириите в Мизия и Тракия през ІV–VІ век. В: Д. Овчаров (ред.) Религия и изкуство в 
културната традиция на Европа (Материали от Лятната научна среща. Варна, 27–28 юни 
1998 г.). София–Варна, 1999, 76-89; Boyadjiev, St. Essai de classification, 43-76; Doncheva, St. 
Early Christian Martyria in Bulgaria and its Connection to the Eastern Religeous Practice. В: 
Раннохристиянски мъченици и реликви, 142-162; Илиев, Г. Култът.
42  Grabar, A. Мartyrium, 204-313.
43  Джамбов, Х. Базиликата при Коматево, Пловдивско. – Годишник на Народния архео-
логически музей в Пловдив, III, 1959, 155-163, cf. Doncheva, St. Early Christian, 146.
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общия некропол, но не директно върху гробове; погребенията се 
разполагат във или около църквата по време и скоро след нейното 
издигане и (3) голям гроб с църква до или над него44.

ГРАДОВЕ. При започналото ново структуриране на света през 
ранновизантийската епоха градът на мъртвите навлиза в най-све-
щената „територия“ на живите, т.е. църквите, и оказва влияние 
върху тях, върху организирането на техните вътрешни простран-
ства. Ейнар Дигве предлага схема, която отразява развитието на 
некрополите и култовите сгради извън и впоследствие в градове-
те: „І. Състояние extra muros: 1. Всеки гроб = олтар; 2. Олтари-гро-
бове sub divo и в мемориален параклис; 3. Издигане на гробищната ба-
зилика над главен гроб с олтар; 4. Погребения колкото може по-близо 
до главния гроб, извън и вътре в гробищната базилика. ІІ. Състояние 
intra muros: 1. Един олтар без гроб в базиликата; 2. Един олтар с гроб 
в базиликата; 3. Един олтар с гроб в базиликата, един олтар с гроб 
в допълнителен страничен параклис или съседна базилика = двойна 
църква (circumventium на забраната срещу организирането на повече 
от един олтар в дадена базилика); 4. Главен олтар и един или повече 
олтари с гробове в същата базилика; 5. Погребения на отличени ду-
ховници и миряни близо до главния олтар в базиликата; 6. Гробовете 
на миряните около църквата и в църквата: гробището е преместено 
в града.“45 Тази схема е все още актуална и според нея биха могли 
да се разглеждат археологическите данни за всеки град и регион. 
По този начин конкретно може да се проследи създаването на 
сакрални центрове, протичащо при утвърждаването на христи-
янството и култа към светците.

Както е известно, първоначално в градските църкви започват 
да се извършват погребения на светци, императори, влиятелни 
личности и фамилиите им. Погребенията се извършват под пода 
на църквите, а впоследствие и около тях. Теодосий Велики прави 
опит да забрани тази практика чрез едикт от 381 г.46, а Юлиан 
Отстъпник дори издава декрет, целящ да забрани всички погре-

44  Snively, C.S. The Integration of Christianity and Death: Burials at Churches and Churches in 
Cemeteries. – Twenty-Sixth Annual Byzantine Studies Conference. Abstracts of papers, October, 
2000, Harvard Univercity, 59-60.
45  Dyggve, E. The origin, 154.
46  Cod. Theod. IX 17.6; Laos, N.E, A. Kazhdan, T.E. Gregory. Cemetery. – Oxford Dictionary of 
Byzantium, I. New York – Oxford, 1991, 396-397.
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бения през деня47. Чак по времето на Лъв VІ погребенията в гра-
довете се разрешават официално48. Археологическите данни за 
погребения intra muros са оскъдни; единични случаи от България, 
някои от които не са много ясни, са регистрирани в Сердика49, 
Пауталия50, Августа Траяна51, Созопол52, Одесос53.

Ще обърна внимание на няколко комплекса в градовете, които 
намирам за показателни за разглеждания процес. Ранен случай 
на развитието на некропол в града е около църквата на полуос-
тров Св. Кирик при Аполония – Созопол (кр. на ІV – нач. на V 
в.), под чийто олтар е открита и крипта за реликварий54. Въпреки 
че полуостровът още през Античността е бил включен в градоу-
стройствената система, там, поне до Средните векове, се разви-
ват само култови сгради/комплекси55. Затова тази територия не 
е семантично еднородна с останалия град. Във всеки случай, на-
лице е твърде ранна фаза, когато специалните мъртви56 започват 
да се погребват в рамките на града, но на много специално място.

В даден етап в епископската базилика на Нове са изградени 
две засводени гробни камери – под пода в югозападния ъгъл на 

47  Послание за гробовете и погребенията: Юлиан. Писма. В. Атанасов (превод), С., 1983, 
109-111.
48  Bollók, Á. The Dead Enter the City: The Spread of Urban Burial and the Transformations in 
Urban Image and Social Representation in Early Medieval Byzantium. In: International Medie-
val Conference: Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives, 
American Research Center, Sofia, May 7-8, 2015. Abstracts, 5-6.
49  Гробница под църквата „Св.Крал“: Шкоприл, К. и Х. Средновековни черкви, 50.
50  Около базилика № 2, VІ в.: Кацарова, В. Пауталия, 149.
51  Гроб в двора на училище на бул. Столетов № 109 и надгробна плоча V–VІ в., открита до 
църквата „Св. Димитър“: Кацаров, Г. Антични паметници от България. V. – ИБАИ, ІІ, 74, 
1923/4, обр. 20; Beševliev, V. Spätgriiechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. 
Berlinier Byzantinische Arbeiten, 1964, Bd. 3, № 193.
52  Под и около църква под параклис „Св. Атанас“. Погребенията датират от VІ до ІХ в.: 
Панайотова, К., Ц. Дражева. Аполония, 229-230.
53  Гробници в eпископската църква на ул. Хан Крум с три строителни периода, първият 
от които е от началото на V в.: Minchev, Al. Early Christian Double Crypt with Reliquaries at 
Khan Krum Street in Varna (Ancient Odessos). В: Раннохристиянски мъченици и реликви, 231. 
В църквата от V–VІ на ул. Аврам Гичев и ул. Козлодуй: Минчев, Ал. Ранното християнство 
в Одесос и околностите му. – ИНМВ, ХХII, 1986, 35 и цит. лит.
54  Панайотова, К., М. Дамянов, Т. Богданова, Д. Стоянова, М. Чачева. Археологиче-
ски проучвания на храмов комплекс на остров Св. Кирик, Созопол. – АОР през 2011 г. С., 
2012, 238-240; Панайотова, К., М. Дамянов, Т. Богданова. Храмов комплекс на остров Св. 
Кирик. – АОР през 2013 г. С., 2014, 257-261.
55  Панайотова, К., Ц. Дражева. Аполония, 229-230 и цит. лит.
56  Изразът е по П. Браун: Браун, П. Култът, 90 и др.
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църквата и на пристроения от югоизток параклис/мартирий57. 
Църквата (началото на V в., четири преустройства през V и VІ в.58) 
и комплексът култови сгради, в който е включена (състоящ се 
освен от споменатия мартирий, от баптистерий, още една църк-
ва и др.), убедително се свързват с култа към св. Луп, независи-
мо дали мощите му първоначално са почивали в църквата extra 
muros, или не59. Забележително е, че и в двете църкви са открити 
реликварии60.

Друг голям поклоннически комплекс се намира в Партикопол, 
включващ свързаните чрез via sacra църкви № 461 и № 2 (бази-
ликата на епископ Йоан)62, баптистерий63 и в момента проучва-
на сграда, за която се предполага, че е мартирий64. В мартирия 
се намира конструкция, засега определяна като mensa martyria 
с ниши за реликварии. Като „ключ“ към интерпретацията на 
комплекса биха могли да послужат фрагментите от фигурални 
композиции, изпълнени във висок релеф. Поради това, че са 
открити пред олтара на църква № 2 (първите десетилетия на 
ІV в. до V в., преустройства до VІ в.65), те се считат за пана от 
олтарната преграда66. Тематично и технически, изображенията 
са напълно чужди за декоративния репертоар на преградите из 
целия християнски свят, а са свойствени за украсата на късно-

57  Biernacki, A.B. Novae, 62.
58  Parnicki-Pudelko, St. The Episcopal Basilica in Novae. Archaeological Research 1976–1990. 
Poznan, 1995, 54-55; Biernacki, A. B. Novae, 59, 62.
59  Čičicova, M. La basilique, 57-69; Biernacki, A.B. Novae, 57-58, 71-80; Илиев, Г. Култът, 36.
60  Biernacki, A.B. Novae, 62-65 et cit. lit; cf. Minchev, Al. Early Christian Reliquaries from 
Bulgaria (4th – 6th century). Varna, 2003, 30-1, nos 20, 20a.
61  Petrova, S. On Early Christianity and Early Christian Basilicas of Parthicopolis. In: Studi 
sull’Oriente Christiano, 16/1, Rome, 108-114 et op. cit.
62  Иванов, Т., Д. Стоянова-Серафимова, Н. Николов. Разкопки в центъра на Сандански 
през 1960 г. – ИАИ, XXXI, 1969, 105-209.
63  Иванова, В. Стари църкви и монастири в българските земи (IV–XII в.). – ГНМ 1922–1925, 
1926, 550-551.
64  Петков, В. Археологичeски разкопки на епископската базилика в гр. Сандански, обект 
„Мартириум“. – АОР за 2012, С., 2013, 307-309; Петков, В. Археологически проучвания в 
град Сандански. – АОР за 2013, С., 2014, 377-378.
65  Petkov, Vl. Kirchengrabungen in Sandanski von 1989–1999. In: Congressus Internationa-
lis XIV Archaeologiae Christianae, Wien, 19–26 September 1999; Pillinger, R. Die Stiferinschrif 
des in Sandanski Johannes (Bulgarien) und ihr monumentales Umfeld. In: Mitteilungen zur 
Christlichen Archäeologie, 12, 2006, 56-72; Petrova, S. On Early Christianity, 105, 108-114.
66  Pillinger, R. Die Stiferinschrif des in Sandanski, 68, abb. 15; Petrova, S. On Early Christia-
nity, figs. 19-20.
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античните саркофази67. Две от лесно разпознаваемите и типич-
ни сцени за декоративния репертоар на саркофазите са „Жерт-
воприношение Авраамово“ и „Тайната вечеря“. Безспорно, 
саркофагът е бил на особено почитан мъртъв. Наличието му в 
контекста на поклоннически комплекс, дори и в града, е лесно 
обяснимо, независимо дали е на мъченик, или е вторичен спря-
мо изграждането на мартирия. Саркофази са откривани в из-
вънградски мартирии (тетраконха в Августа Траяна68); за други 
се предполага (Червената църква69). Най-вероятно в даден мо-
мент саркофагът в Партикопол е бил изложен за поклонение 
близо до олтара, пред олтарната преграда или в югоизточно-
то помещение, което има самостоятелен вход, улесняващ по-
клонниците.

Сходството между комплексите в Партикопол и Нове е наличие-
то на мартирий, баптистерий и две църкви, една от които е епис-
копска, т.е. става въпрос за двойни/сателитни църкви70.

Що се отнася до градски църкви с организирано място за покло-
нение пред олтара, друг от примерите е Старата митрополия в 
Месемврия. Според д-р Станислав Станев в самия югоизточен 
край на централния кораб, до олтарната преграда, самостоя-
телно е преградено пространство, предназначено за излагане на 
реликви71. Входовете в източните части на църквата следва да са 
съобразени именно с поклонническата ѝ функция72. Така църк-
вата се свързва със значителна поредица култови сгради. Възмо-
жен допълнителен белег е фрагментът, по-късно станал сполия, 
върху който е изписан псалм73. Изписването на псалми би могло 

67  Някои паралели могат да се видят в: Bovini, G., F.W. Deichmann, H. Brandenburg. Re-
pertorium der christlich-antiken Sarkophage. Rom und Ostia. 1 [II], Deutsches archäologisches 
Institut. Wiesbaden, 1967, T. 7: 22, 49: 219, 123: 775/1, 127: 793, 138: 859.
68  Николов, Д., К. Калчев. Раннохристиянски комплекс в Августа Траяна – Берое. – 
ИМЮИБ, ХV, 1992, 31-33.
69  Бояджиев, С. Архитектура, първоначално предназначение и преустройства на Черве-
ната църква край Перущица. – Археология, 1/2, 1998, 32-36.
70  cf. Dyggve, E. The origin, 158.
71  Станев, С. Старата митрополия в Несебър в контекста на литургичното планиране на 
константинополските църкви. – Годишник на департамент История. Нов български уни-
верситет, 1, 2006 (2007), 62-63.
72  Bojadžiev, St. L’ancienne église metropole de Nesebar. – Byzantino-Bulgarica, I, 1962, 323-
324; Станев, С. Старата митрополия, 60.
73  Бешевлиев, В. Епиграфски приноси. С., 1952, 70, № 120, LIII 3; Досева, И. Наблюдения 
върху ранновизантийските архитектурни детайли – сполии в средновековните църкви в 
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да се постави в контекста на място за молитва, каквото е олтар-
ната преграда74, но и на дадено гробнично съоръжение, така как-
то е в гробница № 2 при тетраконхалния мартирий до Августа 
Траяна75. Също би могло и да е в контекста на църква, където са 
изложени реликви за поклонение.

Манастирите са друг вид структурирано пространство, което е 
средоточие на святост – град на живите, но и на мъртвите за света. 
В някои паметници, за които се предполага, че са манастирски 
католикони, има синхронни и/или по-късни погребения. Така 
например, приема се, че църквата в местността Джанавар тепе в 
градската територия на Одесос и гробницата пред светите двери 
на олтара са изградени едновременно (кр. на V – първ. пол. на 
ІV в.)76. Гробът в олтара на кръстовидната църква при село Кли-
се-кьой (V в. или нач. на VІ в.) навярно е вторичен77. Разбира се, 
би могло някои манастири да са формирани при свещен гроб и 
развит над него мартирий, но не ми е известен такъв пример от 
България. Независимо че е вероятно енорийска, църквата при 
с. Шкорпиловци (V–VІ в.) проявява някои общи особености с 
църквата на Джанавар тепе, една от които е едновременно изгра-
дената гробница пред светите двери78. И в двете църкви е имало 
реликварии79.

РЕЛИКВИ. Паралелно с навлизането на града на мъртвите в гра-
да на живите се формира и култът към реликвите. Той също е 
обект на специални изследвания. Добре известна е първосте-
пенната роля на реликвите за структурирането на сакралните 

Месемврия-Несебър. In: Iv. Karayotov (ed.) Bulgaria Pontica Medii Aevi VI–VII. Mesambria 
Pontica. International seminar Nessebar, May 28–31, 2006. Studia in honorem Professoris Vasil 
Guzelev. Бургас, 2008, 263, о. 1.
74  Станев, С. Старата митрополия, 63-66.
75  Pillinger, R. Ein Bischofsgrab mit Psalmzitat in Stara Zagora (Bulgarien). In: Tyche. Vol. 
4, 1989, 131-137.
76  Шкорпил, Х. и К. Древнобългарски паметници. Статии из българската история (При-
турка І към ИНМВ, VІІ, 1921, Варна, 1920, 23-24; Минчев, А. Нови данни за раннохрис-
тиянската базилика с мозайки при с. Шкорпиловци, Варненско. – ИНМВ, ХХХII–ХХХІІІ, 
1996–1997 (2002), 132.
77  Мутафчиев, П. Кръстовидната църква в с. Клисе-кьой. – ИБАД, V, 1915, 95-96, 107; Ива-
нова, В. Стари църкви, 448; Бояджиев, С. Произход и развитие на кръстокуполния тип 
църкви в Мизия и Тракия през ІV–VІ в. – Археология, 4, 1995, 11-13.
78  Мирчев, М. Раннохристиянска гробница при с. Шкорпиловци. – Музеи и паметници 
на културата, VІІ, 1, 1967, 10–19, 146; Минчев, А. Нови данни, 130-150.
79  Minchev, Al. Early Christian Reliquaries, 15-18, 24-25, nos 1-3, 10.



40

пространства – както на градското и извънградското, така и на 
самото църковно пространство80.

Важно е да припомня и началото на практиката да се събират 
свети останки от даден светец. Римският закон е категоричен от-
носно неприкосновеността на гроба и нарушаването на тленните 
останки; това правило се препотвърждава чрез едикти на Кон-
станций ІІ и на Теодосий Велики81. Обичайно, дадена дейност се 
забранява със закон, когато вече има прецеденти. Най-важният 
ранен известен случай е, когато са пренесени мощите на светите 
апостоли Тимотей, Андрей и Лука в константинополската църк-
ва „Св. Апостоли“ няколко години след завършването ѝ през 370 
г. Но масово пренасяне на свети мощи из целия християнски 
свят започва чак към V в.82.

Един от най-интересните комплекси, също и във връзка с рели-
квариите, е обектът под „Св. София“. В гроб ІІІ, около който впо-
следствие се съсредоточават гробове, е намерена така наречената 
от Б. Филов capsa (кутийка). В нея няма свети мощи, а само части-
ца изгнила материя (тъкан?) и монети, за които се предполага, че 
са от времето на синовете на Константин (ІV в.)83. Затова наличи-
ето на тази кутийка би могло да илюстрира само етап от създава-
нето на практиката да се полагат реликви в гробове или крипти. 
Единият от двата реликвария, открити под първата култова сгра-
да под „Св. София“ (нач. на ІV в.) съдържа зъб84. Датирането на 
самите кутийки/реликварии не внася необходимата яснота – на-
ходката от гроб ІІІ е поставена в по-широките граници от средата 
на ІV – началото на V в., докато другите две, които би следвало да 
са по-късни – в началото на ІV в.85. Дали това отделяне на свети 
мощи е едно от най-ранните в християнската история, или ор-
ганизирането на криптата е по-късно? В последното съчинение, 
посветено на въпроса за проучванията и общата ситуация на 

80  Бакалова, Е. Реликвите като фактор за структурирането на култовото пространство. – 
МИФ, 6. С., 2000, 36-42.
81  Cod Theod. 9.17.7; Mango, C. Constantine’s, 51.
82  Mango, C. Constantine‘s, 51-60; Браун, П. Култът, 56; Klein, H.A. Sacred Relics and Impe-
rial Ceremonies at the Great Palace of Constantinople. – Bauer, F.A. (Hrsg.), Visualisierungen 
von Herrschaft, BYZAS, 5, 2006, 82-85.
83  Филов, Б. Софийската църква, 126-127, ил. 58.
84  Шалганов, К. Нови данни, 582.
85  Minchev, Al. Early Christian Reliquaries, 2003, 32-34, nos 22-24.
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първите култови сгради под „Св. София“, проф. Ю. Вълева изказ-
ва хипотезата, че реликвариите са положени допълнително към 
края на ІV в. във връзка с идеите, постулирани по-късно на Карта-
генския събор (419 г., канон 83, гр. 86). Става въпрос за изискване-
то да бъдат разрушени извънградските олтари на мъченици без 
свети реликви86. Независимо от логичността на предположение-
то, възниква въпросът дали не е твърде рано за подобно вторично 
полагане на реликви, „удостоверяващо“ светостта на мястото във 
връзка с формулираните на събора препоръки87?

Наличието на свети мощи в олтара става важно, но все още не за-
дължително условие за освещаването на дадена ранновизантий-
ска църква. Показателно е, че след Картагенския събор, чак на 
Седмия Никейски събор (787 г., канон 7) се споменава изискване-
то да има свети мощи в църквите88. Във византийските евхологии 
от ХІ в. е отразен специален ритуал, отразяващ практика от ІХ в. 
нататък89. Несъмнено, тя има още по-ранен произход, но колко?

Създаването на църковни крипти, и респективно полагането на 
реликви в тях, както е установено и в България според археоло-
гическите данни, започва след средата на V в. Засега няма въз-
можност за изводи относно съотношението между църквите с 
крипти/реликварии извън и вътре в градовете, особено като се 
има предвид, че голям дял от реликвариите са открити извън 
археологичен контекст.

Интересен е и въпросът за постепенното създаване на памет за 
съхранението на свети мощи в църквите. Съгласно цитираното 
по-горе сведение за „Св. Апостоли“ първоначално такава памет 
не е имало непременно защото при обновяването на църквата 
при Юстиниан строителите са открили свети мощи неочаквано90. 
Но дали по-късно, при настъпили катаклизми, не са били праве-
ни опити най-ценното в църквите – реликвите – да бъдат спасе-

86  Valeva, J. Saint Sophia, 72, 74 et op. cit.
87  Hefele, Ch. A History of the Councils of the Church: Fromthe. Original Documents. Vol. II. 
W. Clarck. Edinburgh, 1876, 426; cf. Enchev, T. The Belief in Martyrs and Relics in the Light of 
Church Canons. В: Раннохристиянски мъченици и реликви, 43-48.
88  Hefele, Ch. A History, vol. V, 1896, 380; вж. Бакалова, Е. Реликвите, 31.
89  Беляев, Н. Херсонеская мощехранительница. В: Seminarium Kondakovianum, ІІІ, 1929, 
116-117; Бакалова, Е. Реликвите, 29-33; Klein, H.A. Sacred Relics, 89-96.
90  Procopius. De aedificiis. 1.4.20-22; Mango, C. Constantine’s, 51-56.
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ни? Дали това не е едно от обясненията за твърде редките случаи 
на откриване на крипти с реликварии in situ? Този въпрос също 
оставям отворен; той не би могъл да бъде решен без съпоставя-
нето с по-късен материал и извори.

Всеки един от отбелязаните проблеми изисква специално раз-
глеждане в хронологичната граница на ранновизантийския пе-
риод. Но всички те, колкото и да са различни, представляват 
аспекти на общ процес, който от своя страна довежда до много-
образните прояви на формиращия се култ към светците. Пря-
ката връзка на паметта за мъртвите и паметта за светите места 
би могла да се илюстрира и с обстоятелството, че през Средните 
векове се развиват нови некрополи над руините на множество 
църкви от V–VІ в. без значение дали са extra, или intra muros. По-
някога и самите ранни църкви се възстановяват, а некрополите 
продължават да функционират.
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The Memory of the Dead: Sacral Space Structuring 
in Early Byzantine Necropoles and Cities 

(Based on Evidences from the Territory of Contemporary Bulgaria)

Iva Dosseva

This article aims to pose some questions on the formation of the Christian value 
system: when did the attitude towards the dead changed, when did the attitude 
towards life and the saintly dead undergo a major alteration? This attitude is not 
only the very formation basis of a certain saint’s cults but it also has a powerful 
impact on the structuring of the urban as well as the extra-urban and church spaces. 
Ejnar Dуggve calls the commencement of the process of intrusion of the city of the 
dead into the city of the living, a problem of the cultural history.

The short review of the development of the Christian necropoles, located in the 
vicinity of the fortified cities, is based on archaeological evidences. Isolated cases of 
urban burials are not left unmentioned. Another symptom of the undergoing change 
is the emergence of the practice of depositio ad santos, relating the intention of the 
faithful to find blissful rest next to the saintly relics. The burials under the church 
floors form yet another aspect of the general problem. The formation of the church 
crypts is analysed as well as the deposition of reliquaries there as late as the mid-fifth 
century. Some cases are commented showing examples of varying disposition ratio 
between grave, relics, martyrium and church.
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Св. Георги Нови Софийски.
Разпространение и аспекти 
на култа

Иванка Гергова 
Институт за изследване на изкуствата, БАН

След падането на средновековните балкански държави под ос-
манска власт за православието започва нов период, продължил 
без прекъсване докъм средата на ХІХ век, белязан от форми на 
новомъченичество – феномен, който заслужава специално мно-
гостранно изследване заради огромното си влияние върху духов-
ния живот на християните в Османската империя1. Св. Георги 
Нови Софийски/Кратовски е един от първите балкански новомъ-
ченици. За разлика от немногобройните си предшественици той 
добива развит и широко разпространен култ. В научната литера-
тура e натрупано богато градиво за различните компоненти на 
почитанието му, но липсва обобщаващ текст, който да ги про-
следи хронологически и териториално. Макар тук да нямам въз-
можност поради ограничения обем да направя това, ще се оп-
итам поне да поставя началото на едно синтетично изследване.

Пространното житие и службата на св. Георги Нови2 са написа-
ни от софийския свещеник Пейо, очевидец на събитията и ду-

1 Bousquet, R. Neomartyres orthodoxes. – Échos d`Orient, 10, 1907, 151-154; Αναστασίου, Ι. 
Σχεδίασμα περί των νεομαρτύρων. Θεσσαλονίκη, 1971; Πρακτικά Θεολογικού συνεδρίου εις 
τιμήν και μνήμην τών νεομάρτυρων. Θεσσαλονίκη, 1988; Нихоритис, К. Света гора-Атон и 
българското новомъченичество. С., 2001. 
2 Новаковић, С. Служба и живот светаго Ђурђа Кратовца. – Гласник Српског ученог 
друштва, 21, 1867, 97-156; Динеков, П. Софийски книжовници през XVI век. 1. Поп Пейо. С., 
1939; Ангелов, Б. Житие на Георги Софийски; Служба на Георги Софийски. В: Ангелов, Б. 
Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. III. С., 1978, 99-155; Стара българска 
литература. Т. ІV. Житиеписни творби. С., 1986, 291-308.
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ховен отец и наставник на мъченика. Това, както и яснотата и 
простотата на изложението придават на житието рядко срещана 
в жанра историческа достоверност. Някои нови детайли се уз-
нават и от краткото житие на светеца. Георги е роден в Кратово 
през 1496–1497 г. (по-вероятно през 1496). На шестгодишна въз-
раст е даден в училище, а по-късно изучава златарския занаят. 
Когато остава сирак, напуска Кратово от страх да не бъде заведен 
насила в двореца на султан Баязид заради своята хубост (султан 
Баязид заема престола до 1512)3. Обикновено този пасаж от жи-
тието се тълкува като страх от кръвния данък (девширме)4. Но 
като се има предвид, че за този данък се събирали момчета на 
5-10 годишна възраст5, а Георги бил вече изучил златарския зана-
ят, причините за напускането на родния град и отиването в Со-
фия би трябвало да са други. Той заживява в дома на самия поп 
Пейо, който по собственото му определение бил „сребропрода-
вец“6, следователно най-вероятно Георги е пристигнал в големия 
град, за да упражнява по-успешно своята професия на златар, 
което впрочем е ясно посочено в краткото му житие7. Местните 

3 Динеков, П. Софийски книжовници, 97.
4 Снегаров, И. История на Охридската архиепископия-патриаршия. Т. 2. С., 1995, 39.
5 Динеков, П. Софийски книжовници, 6.
6 Стара българска литература, 304.
7 Станимиров, С. Едно малко познато житие на свети Георгия Нови Софийски от 
Кратово. – Известия на Историческото дружество, кн. XI-XII (1931-1932). С., 1932, 290.

Църква „Св. Никола“, Топлички манастир, Демирхисарско (Република Македония). 
1536/7 г., зограф Йоан Теодоров от Грамоста.
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мюсюлмански „йереи“ започват да правят опити да привлекат 
Георги в своята вяра, като му обещават всякакви блага. Младе-
жът отстоява християнството, заради което е наклеветен и пре-
даден на съд, след което е осъден на смърт и изгорен на клада 
близо до църквата „Св. София“. По време на мъченията се случ-
ват знамения, подсказващи светостта на мъченика. Християните 
се молят да вземат тялото на Георги, за да го погребат, но фана-
тизираната тълпа иска да го изгори напълно и да развее пепелта, 
така както се е случило преди в Мавродия и Адрианопол8. Оче-
видно случаите на новомъченичество са били вече известни как-
то на християните, така и на мюсюлманите, които вземат мерки 
против запазване на тялото на мъченика, което може да улесни 
възникването на култ. Все пак останките му са спасени и е полу-
чено разрешение да бъдат погребани. Събира се целият клир и 
християните и със славословия погребват мъченика в съборната 
църква „Св. Марина“ на 11 февруари 1515 г. В краткото житие се 
казва, че на погребението е присъствал софийският митрополит 
Панкратий9. По това време София е подчинена в църковно отно-
шение на Охридската архиепископия, скоро след това премина-
ва на подчинение на Цариградската вселенска патриаршия.

И така още в самото начало са създадени благоприятни условия 
за установяване на култ към младия златар мъченик – има живи 
спомени за неговия подвиг, тленните му останки са спасени и 
погребани в главната софийска църква. Впрочем това, че погре-
бението е извършено във, а не до църквата, както и „славословия-
та“, съпровождащи погребението, ясно показват намерението за 
незабавна канонизация. 

За съжаление, ранните етапи от оформлението на култа в София 
и региона не са лесни за възстановяване. Църквата „Св. Марина“ 
отдавна не съществува10 и с нея е унищожен и почитаният гроб 
на светеца. Краткото житие в ръкописа от Рилския манастир раз-
казва за изваждането на мощите от гроба, извършено по волята 

8 Стара българска литература. 4. Житиеписни творби, 306.
9 Кодов, Х. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на 
науките. С., 1969, 213 (ръкопис 86 – начало на XVIII в.). В обширното житие се казва само, че 
по това време бил митрополит Панкратий. Вж. Стара българска литература, 308.
10  Иширков, А. Град София през 17 век. С., 1912, 24, 25; Василиев, А. Черковното 
строителство в София до Освобождението. С., 1939, 14-15. Църквата се намирала в двора на 
Софийска митрополия. Предполага се, че е разрушена от земетресение в средата на XIX в.
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на самия св. Георги Нови от един свещеник и за полагането им в 
„храма на божествените“11 (църквата „Св. Архангели“?). В жити-
ето на св. Никола Нови Софийски, писано скоро след 1555 г., се 
казва, че мощите на св. Георги Нови, положени в ковчег, се раз-
насят по всички софийски църкви. Тези мироточиви мощи дават 
изцеление на всички, които с вяра се молят на светеца, от тях вяр-
ващите получават и просветление, и душевна полза12. Дали мо-
щите наистина са били мироточиви, или с това житиеписецът е 
желаел да повиши „статуса“ им, е неясно. Самият чин на изваж-
дане на мощите от гроба и излагането им за поклонение в ковчег/
кивот е важен етап от установяването на всеки светителски култ. 
Ковчегът се е съхранявал в съборната църква, където са били и мо-
щите на св. крал Милутин и св. Георги Най-нови Софийски, по-
страдал скоро след Георги Кратовски13. По-късният едноименен 
светец прави проблема с изясняването на култа по-сложен, тъй 
като и двамата обикновено се означават еднакво14. Оттам разли-
чаването на мощите и изображенията често е проблематично. В 
Русия се създава култ на един контаминиран светец с празник на 
26 май15, съчетаващ сведения за светите Георги Нови Софийски и 
Георги Най-нови Софийски. В българските земи най-новият едно-
именен светец постепенно потъва в сянката на своя по-стар събрат 
и oстава забравен, вероятно защото за него не е написано житие. 
Едно рядко изображение, което със сигурност може да се свърже 
с почитания в Русия светец, е образът в менолога на църквата „Св. 
Никола“ в Пелиново – Бока Которска (1717–1718) при датата 26 
май16. Руското житие на св. Георги Нови е било известно в София 
и е послужило като основа за изпълнение на уникална житийна 
икона, дарена на Измайловския гвардейски полк от софийския 
митрополит Мелетий по повод на освобождението на страната от 
османска власт и днес е в храма „Св. Троица“ в гр. Измайлов17.

11  Станимиров, С. Едно малко познато житие, 292; Динеков, П. Софийски книжовници, 
77, 81.
12  Стара българска литература, 318.
13  Според свидетелството на Матей Граматик. Вж. Стара българска литература, 320.
14  На тези проблеми е посветена обширната студия: Паскалева, К. Свети Георги 
Софийски (Опит за идентификация на тримата софийски мъченици). – ГСУ. ЦСВП 
„Проф. Иван Дуйчев“. Т. 91 (10), 209-240.
15  Калиганов, И. Георгий Новый у восточных славян. Москва, 2000.
16  Миjовић, П. Менолог. Београд, 1973, 308.
17  http://azbyka.ru/forum/blog.php?b=126. Благодаря на проф. Елена Попова, която ми 
посочи тази неизвестна за мен икона, заслужаваща специално изследване.
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Изваждането на мощите от 
гроба е довело до разделянето 
и постепенното им разпръс-
ване. Има сведения за цяла 
поредица от мощехранител-
ници с мощи на св. Георги 
Нови. Най-ранната датирана 
от тях се е намирала в Кре-
миковския манастир. Кутия-
та била изработена през 1593 
г. със средствата на Теофана 
от Кремиковци, а през 1804 г. 
била реконструирана от со-
фийския златар Христо Ди-
митров. По-късният надпис 
гласи в превод: „Тези свети 
и многоцелебни мощи на св. 
великомъченик Георги Нови, 
пострадал в българския град 
Средец, пренесени в манасти-
ра на славния великомъченик 
и победоносец чудотвореца 
Георги от Кападокия над село 
Кремиковци... е на Христофор 
йеромонах. Соверших аз греш-
ни Христо Димитреникю (или 
Христо Димитров куюмджи 
по четенето на Д. Маринов) 
1804“18. След Освобождението 
бившата Гюл джами в София 

18  Мутафчиев, П. Из нашите староп-
ланински манастири. В: Избрани произ-
ведения. Т. 2. С., 1973, 278. Днес мощехра-
нителницата е в Драгалевския манастир. 
Описанията ѝ в различните източници се 
различават. Петров, Б. Страданията на св. 
Великомъченик Георгий Победоносец и на 
св. Георгий Софийски с кратко описание 
на Кремиковския девически манастир. С., 
1892, 36; Маринов, Д. Описание на Кре-
миковския манастир „Св. Георги“. – Рели-
гиозни разкази, 9-10, 1896, 383; Попов, М. 
Българските манастири. С., 1927, 37. 

Печка патриаршия, притвор (Косово). 1565 г., 
главен зограф Андрей.
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отново е превърната в църква „Св. Георги“ и в нея е донесена 
мощехранителница с мощи на св. Георги Нови19. В църквата слу-
жели на 11 февруари и 21 май20. В Рилския манастир се намират 
пет мощехранителници, съдържащи частици от костите на св. 
Георги Нови; изглежда, всички от ХІХ век – една от тях е датира-
на от 1828 г., друга от 1848 г. е работена от златаря Тома Сидер от 
Крушево21. Свидетелство за функционирането на тези реликва-
рии е една пантахуса, подписана от рилския игумен Дамаскин 
през 1875 г. до християните в гр. Берковица, с която препоръчва 
духовника Евстратий, който ще прави водоосвещения „с мощите 
на св. Мокий, св. мъченик Георги Софийски, св. Йоан Златоуст 
и свещеномъченик Климент“22. Кога и как са се появили в ма-
настира тленните останки на софийския новомъченик, едва ли 

19  Спространов, Е. Бележки и приписки по софийските черкви. – СбНУНК, 23, дял 1. 
1906-1907, 9 – мощите били поставени в сандъче, прилично на детско гробче.
20  Иширков, А. Град София през 17 век, 21. 
21  Ковачев, Д. Описание на светите мощи и други скъпоценни старини, намиращи се в 
българския Рилски манастир. Пловдив, 1911, 29, 30, 33, 34, 53, 54, 71, 72; Генова, Е., Л. Влахова. 
24 утвари от Рилския манастир. С., 1988, 10 и бел. 33 – отбелязват честото присъствие на 
образа на св. Георги Нови Софийски върху риломанастирски мощехранителници, като 
обясняват това с факта, че светецът бил патрон на златарските еснафи; Генова, Е. Култът 
към мощите и мощехранителниците в Рилския манастир. – Проблеми на изкуството, 4, 
2000, 38, ил. на с. 36; Генова, Е. Църковните приложни изкуства от 15-19 век в България. С., 
2004, 125, ил. на с. 96.
22  В архива на храма „Рождество Богородично“, гр. Берковица.

Богородична църква, манастир 
Студеница (Сърбия). 1568 г.

Църква „Св. Атанасий Александрийски“, с. Журче, 
Демирхисарско (Република Македония). 1617 г. 
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ще узнаем, но има вероятност това да е станало още през XVI в., 
тъй като в манастирската библиотека има препис на службата и 
синаксарното житие от този век23.

Ср. Петкович пише, че в олтара на Хилендарския католикон се 
пази малка частица от мощите на св. Георги Нови Софийски24. 
Хилендарската кондика, започната в самото начало на ХVІІІ век, 
съдържа сведения за мощи на софийския новомъченик. На л. 9б 
през 1717 г. е записано, че йеромонах Герасим тръгнал за сръб-
ските земи със среброокована частица от св. Георги Нови. Хилен-
дарски таксидиот, архимандрит със същото име, потегля в неиз-
вестна посока през 1741 г., като носи седефена кутия с различни 
скъпоценности и мощи, сред които на св. Георги Нови (л. 210б)25. 
Изглежда, че и в трите случая става дума за една и съща реликва. 
В средата на ХІХ в. хилендарският таксидиот Доротей освещавал 

23  Станимиров, С. Едно малко познато житие, 288-293; Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. 
Славянски ръкописи в Рилския манастир. Т. 1. С., 1986, 53-55 – нова датировка на ръкописа 
въз основа на водните знаци – котва в кръг със звезда отгоре, датирани от 1547 г.
24  Петковић, С. Светитељске мошти и сликарство Хиландара. В: Осам векова Хиландара. 
Београд, 2000, 632.
25  Хилендарската кондика от XVIII век, представена от Божидар Райков. С., 1998, 30, 84.
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домовете в Плевен с мощи на св. Харалампий, св. Георги Нови 
и св. Власий26. Доротей е имал таксидиотска кутия, съдържаща 
изброените мощи, и трябва да приемем, че в Хилендар са имали 
повече от една частица от костите на софийския новомъченик. 
Кога и как са се озовали те в светогорския манастир, е трудно 
да се каже, но може да се предположи, че това е станало доста 
рано, ако се имат предвид изображенията на светеца, на които 
се спирам по-долу.

Без да мога да посоча по-конкретни сведения, ще повторя Л. 
Павлович, според когото мощи на софийския новомъченик 
имало и в сръбските манастири Дечани, Студеница и Велика 
Ремета27.

Съществуват всички основания да се мисли, че от средата на ХVІ 
век, когато мощите на двамата едноименни светци са били из-
вадени от гробовете и са били цели, след прогресивни разделя-

26  Трифонов, Ю. Обществено-църковен живот и борби в Плевенско в половината на 19 
в. – Духовна култура, 47, 1931, 198 (според писмо в читалище Съгласие в Плевен).
27  Павловић, Л. Култови лица код Срба и Македонаца. Смедерево, 1965, 143.

Църква „Св. Димитър“, с. Жван, Демирхисарско (Република Македония). 1624 г.
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ния и разпръсвания в София днес не е останало нищо от тях за 
разлика от мощите на крал Милутин, които са загубили само 
главата, но са останали почти целокупни в ковчега28. Защо се е 
случило така? Със сигурност през османския период новомъ-
чениците са били извънредно популярни, а техните тленни ос-
танки са се считали за особено скъпоценни. Но струва ми се, че 
за раздробяването и разпръсването на мощите има значение и 
повишената роля на монасите таксидиоти, които задължително 
носят със себе си кутия, съдържаща мощи, и съответно повише-
ното търсене на реликви и търговията с тях. Тук трябва да доба-
вим и делегациите, които отиват в Русия да търсят милостиня. 
И. Калиганов дава сведения за три кръста реликвария, работени 
в Москва в края на ХVІ – началото на ХVІІ в., съдържащи мощи 

28  Гергова, И. Култът на св. крал Милутин „Софийски“ в България. – Проблеми на 
изкуството, 4, 2000, 11.
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на св. Георги Нови29, макар че не можем да определим на кого от 
двамата едноименни светци са.

Да се върнем обаче на въпроса за възникването на култа на св. 
Георги Нови Софийски/Кратовски. За наличието на култ може 
да се говори при определяне на дата в календара, следователно  
за празник на светеца и служба и житие, които да се четат на 
празника. Изследователите са единодушни, че поп Пейо е на-
писал текстовете за богослужебна прослава съвсем скоро след 
смъртта на мъченика, дори още на следващата година30. Но и от 
службата, и от краткото житие се разбира, че мощите са били 
вече извадени от гроба31, следователно е минало известно време 
от погребението, поне три години, ако се съди по общоприетите 
практики.

Имаме случай на спонтанно възникнало по време на мъчението 
и непосредствено след него почитание и благоприятни условия 
за възникване на култ, т.е. наличие на мощи и на талантлив и 
подготвен граматик, който създава необходимите текстове, след-
вайки законите на жанра. Нищо не знаем за софийския митро-
полит Панкратий, по време на когото се случва мъченичеството, 
но той сигурно е бил ако не инициатор, поне благонаклонен към 
оформяне на новия култ. Официален акт на канонизация веро-
ятно не е имало. В първоначалния етап култът е бил локален, 
но не ограничен само в града. В службата на няколко места се 
говори за покланящи се на мощите на светеца вярващи не само 
от Средечкия град, но и от околностите. И след възникването му 
този култ не избледнява, а периодично се актуализира. Тъй като 
скоро след смъртта на св. Георги Нови Софийски/Кратовски в 
София мъченически загиват св. Георги Най-нови Софийски и св. 
Никола Нови, вярващите и клирът започват да ги почитат заед-
но. Написана е обща похвала на тримата светци, която трябва да 
е четена в софийските църкви32. 

29  Калиганов, И. Георгий Новый, 650-651.
30  Мненията по този въпрос са резюмирани в: Суботић, Г. Наjстариjе представе светог 
Георгиjа Кратовца. – Зборник радова Византолошког института, књ. XXXII. Београд, 1993, 
169-170.
31  Ангелов, Б. Служба на Георги Софийски, 141, 142, 144.
32  Сырку, П. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV–
XVII веках. – СПб, 1901, 144-157; Снегаров, И. Поглед към изворите за св. Никола Нови 
Софийски. – ГСУБФ, IX, 1931-1932. С., 1932, 13-15, 18-19, 71-74.
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Един от елементите на развит култ, какъвто коментираме, са изо-
браженията. Най-вероятно в църквата „Св. Марина“, където све-
тецът е бил погребан и след това се е пазел ковчегът с мощите, 
трябва да е имало икона с образа на кратовския златар, а не е из-
ключено и стенописно изображение. Според Стефан Герлах, ви-
дял църквата „Св. Марина“ през 1578 г., тя била цялата изписана, 
изображенията били подновени33. Църквата „Св. Архангели“, 
където мощите на светеца също са пребивавали, имала стенопи-
си от 1547 г.34. И двете църкви отдавна не съществуват. В града и 
близките околности не са запазени стенописни или иконни изо-
бражения, които могат да се датират от първата половина на ХVІ 
век. От средата на века нататък в Софийско се появява поредица 
от стенописни ансамбли, но в тях не откриваме образи на но-
вомъченика. В литературата вече е отбелязано, че единственото 
известно изображение на светеца, датиращо от ХVІ век в църк-
ва от диоцеза на Софийската митрополия, е това в манастира 
Темска, Пиротско (1576)35. Тук ще добавя и едно друго изображе-

33  Стефан Герлах. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград. С., 1976, 
264.
34  Иречек, К. Пътувания по България. С., 1974, 73, бел. 42.
35  Суботић, Г. Наjстариjе представе, 176, ил. на с. 184. За манастира и изображението: 
Павловић, Л. Манастир Темска. Смедерево, 1966.

Църква „Въведение Богородично“, 
гр. Самоков. Самоковски зограф.
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ние, намиращо се още по-близо до София, което свързвам с ли-
чността на софийския новомъченик. В притвора (стената между 
наос и притвор днес не съществува) на църквата в Билинския ма-
настир в североизточния ъгъл е представен в цял ръст млад без-
брад светец, чиято сигнатура не е запазена. Прави впечатление, 
че облеклото на светеца не е конвенционално, а е характерно за 
късното Средновековие. Над долната дреха със сиви дълги ръка-
ви има горна кафява дреха с отвор, в който са пъхнати ръцете, 
зад които падат дълги ръкави. Горната дреха е закопчана с едно 
копче и има голяма триъгълна зелена яка, падаща зад гърба. По-
добни яки на мъжки горни дрехи намираме в някои ктиторски 
портрети от ХV век, например на Тоде в църквата „Възнесение 
Христово“ в с. Лескоец, Охридско (1461–1462)36, както на Радослав 
Мавър и синовете му в Драгалевския манастир (1476)37. Висящи-
те празни ръкави се срещат в същите костюми, както и по-късно 
(например някои от дарителите в църквата на с. Добърско през 
1614 г.)38. Напълно ясно е, че в Билинския манастир е изобразен 
светец, облечен със съвременен костюм, несъмнено новомъче-
ник. Макар да е повредено, лицето съответства на описанието на 
поп Пейо – издължен овал, дълъг нос, високи вежди. Предложе-
ната от мен преди години идентификация на образа39 е приета 
по-късно40, но струва ми се, че стенописите в притвора, където се 
намира коментираното изображение, трябва да се предатират, 
тъй като предлаганата досега датировка от края на ХVІІ век е на-
пълно неприемлива. Стенописите по северната и южната стена 
на притвора са много по-качествени от тези в наоса, а надписите 
са дело на изкусен калиграф. Изглежда, че тази част на църквата 
е по-ранна и стенописите са от ХVІ век.

Незабавно след установяването на култ към св. Георги Нови Со-
фийски/Кратовски в София и околностите този култ се пренася 
на Света гора в манастира Хилендар. При това, там се наблюда-
ват всички основни елементи на един култ – мощи, текстове и из-
ображения. Би могло да се предположи, че преписите на житие-

36  Суботић, Г. Охридската сликарска школа од 15 век. Охрид, 1980, схема 74, ил. 67.
37  Пак там, схема 92, ил. 84.
38  Флорева, Е. Старата църква в Добърско. С., 1981, ил. 69.
39  Гергова, И. Софийските светци. В: София 120 години столица. С., 2000, 308-310.
40  Корпус на стенописите от ХVІІ век в България. С., 2012, 178 (автори на статията за 
стенописите в Билинския манастир Елка Бакалова и Цвета Кунева).
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то и службата са създадени 
във връзка с пристигането 
на мощи на светеца в свето-
горския манастир, появява 
се и първото изображение, 
следвано през вековете от 
редица други образи. В 
Хилендар се пазят едни от 
най-ранните преписи на 
житието и службата, пи-
сани от поп Пейо, които 
се датират от третата чет-
върт на ХVІ в. и се счита, че 
са близки до оригинала41. 
През 1541 г. се появява из-
ображение на софийския 
новомъченик в църквата 
Моливоклисия в Карея, 
принадлежаща на Хилен-
дар42. През 1667 г. зографът 
поп Даниил нарежда обра-
за на светеца в наоса на па-
раклиса „Св. Никола“ в ма-
настира редом със св. княз 
Лазар Сръбски43. В една не-
гова икона в манастирската 
ризница са събрани лико-
вете на двамата мъченици 

41  Богдановић, Д. Каталог ћирилских 
рукописа манастира Хиландара. 
Београд, 1978, 183 – ръкописен 
„Сръбляк“, No 479.
42  Суботић, Г. Наjстариjе представе, 
178-180; Радовановић, Ј. Нови култови 
срба светитеља и њихова иконографија 
у првој половини XVI века. – Зборник 
Матице српске за ликовне уметности 
27-28. Нови Сад, 1991-2, 172, сл. 5.
43  Петковић, С. Црква Светог Николе 
у Хиландару. В: Хиландарски зборник 8. 
Београд, 1991, 133, 141-2, сл. 7; Ракић, З. 
Зидно сликарство 17 века. В: Манастир 
Хиландар. Београд 1998, 267.

Сеславски манастир „Св. Никола“. 
Самоковски зограф (Коста Вальов?).

Църква „Св. Спас“ в София. Самоковски зограф 
(Коста Вальов?).
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със същата иконография44. Двамата са изобразени заедно като 
мъченици, пострадали от турците, но може би и заради сръб-
ския произход на Георги, засвидетелстван в службата на свете-
ца45. Комбинацията от двамата мъченици става емблематична за 
светогорския манастир. Модел за тези изображения, изглежда, е 
една по-стара хилендарска икона с образа на св. Георги Нови и 
вероятно княз Лазар в хилендарската ризница46. Трайното при-
съствие на образите на софийския мъченик в Хилендар е видно 
и от стенописите в два манастирски параклиса, изпълнени през 
1779 г. със средствата на българи ктитори от Видин и Коприв-

44 Петковић, С. Црква Светог Николе у Хиландару, 157, сл. 48; Петковић, С. Иконе 
манастира Хиландара. Београд, 1997, 52, 156, 157.
45  Ангелов, Б. Житие на Георги Софийски, 145.
46  Суботић, Г. Наjстариjе представе, 180-181; Петковић, С. Светитељске мошти и 
сликарство Хиландара. В: Осам векова Хиландара. Београд, 2000, 636, бел. 59; Радовановић, 
Ј. Нови култови срба светитеља, сл. 3.
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щица: „Св. Сава Сръбски“ и „Св. Димитър“47. В параклиса „Св. 
Димитър“ изображението е разположено на същото място. Как-
то в параклиса „Св. Никола“, тук липсва св. Лазар Сръбски, но 
като пандан е представен св. Никола Нови, без съмнение, софий-
ският новомъченик. В параклиса „Св. Сава Сръбски“ св. Георги 
Нови е изобразен заедно с цяла поредица сръбски и български 
светци48. Накрая, в притвора на хилендарския католикон, преиз-
писан през 1803 г., намираме отново софийския новомъченик49. 
В библиотеката на Хилендар се съхраняват и преписи на житие-
то и службата на св. Георги Нови, създадени през ХVІІІ–ХХ век50, 
които показват редовна практика на включване паметта му в бо-
гослужението.

Едновременно с проникването на култа в манастира Хилендар, 
или дори по-рано, св. Георги Нови става известен в родното 
си Кратово, поддържащо през ХVІ век редовни връзки със Со-
фия51. Много е възможно там да са били занесени и преписи на 
службата и житието, а не само устни разкази за страданията на 
младия златар52. През 1536–1537 г. кратовският княз Димитър 
Пепич става дарител на стенописите в Топличкия манастир, 
Демирхисарско, където на южната стена в наоса, пред иконоста-
са, е изписан в медальон св. Георги Нови53 и това е най-ранното 
досега известно датирано изображение на светеца. Предполага 
се, че е възможно светецът да е бил изобразен и в църквата на 
близкия Слепченски манастир „Св. Йоан Предтеча“ (днешната 
църква е от ХІХ век), където основен ктитор е бил същият кра-

47  Ракић, З. Цркве Светог Димитриjа и Светог Саве Српског у Хиландару. Нови Сад, 
2008, 23, 29-30, сл. 2
48  Пак там, 47, 48, 52-56 и цитирана по-стара литература.
49  Божков, А. Българска историческа живопис. Ч. 1. С., 1972, 243, ил. 136.
50  Богдановић, Д. Каталог ћирилских рукописа, 227, 239, 269, No 663, 715, 796, 799.
51  Динеков, П. Софийски книжовници, 39.
52  Не ми е известно да са запазени преписи на житието и службата на св. Георги Нови 
Софийски/Кратовски на територията на Република Македония. Вж. Миловска, Д. Ѓорѓи 
Кратовски во книжевната и народната традиција. Скопје, 1989. Авторката посочва (с. 60) 
само един ръкопис от 1862 г. от щипската църква „Св. Никола“ със служба на светеца. Във 
всеки случай, през 1564 г. във времето на кратовския кнез Димитър поп Лазар преписва в 
Кратово житието на св. Никола Нови Софийски, в което се говори и за св. Георги Нови. Вж. 
Снегаров, И. Поглед към изворите за св. Никола Софийски. – ГСУ, Богословски факултет, 
9, 1931-1932, С., 1932, 4.
53  Суботић, Г. Наjстариjе представе,178-179.
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товски княз54. Желанието на ктитора да се увековечи образът на 
св. Георги Нови изглежда естествено – и като мъченик за вярата, 
и като негов съгражданин. Но не бих изключила възможността 
тук да играе роля и етническият елемент, както вероятно е било 
в манастира Хилендар. 

През следващия ХVІІ век изображения на новомъченика про-
дължават да се появяват в Демирхисарско и Кичевско, при това 
на същото място в наоса, макар и с леко променена иконогра-

54  Грозданов, Ц. Мачениците од 15-19 век во живописот на Македониjа. В: Грозданов, Ц. 
Живописот во Македониjа 18-19 век. Скопjе, 2011, 282.
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фия – в наоса на манастира Журче (1617 г.)55, църквата „Св. Ди-
митър“ в с. Жван (1624 г.)56 и в църквата „Св. Никола“ в с. Ижи-
ще, Кичевско57. Доколко светецът е присъствал в програмите на 
църквите в Охридския диоцез, е трудно да се определи, но може 
да се допусне, че са били повече от известните днес, ако се съди 
по вариациите в иконографията им. 

През 1568–1569 г. софийският новомъченик се появява сред сте-
нописите на църквата „Св. Димитър“ в с. Палатиция край Верия, 
изпълнени от зограф Никола от с. Линотопи58. В тази отдалечена 
църква св. Георги Нови не е единственият славянски светец – в 
олтара са изобразени св. Климент Охридски и св. Сава Сръбски, 
както и св. Ахилий Лариски. Предполага се, че изборът на тези 
образи се дължи на зографите, които преди това са работили на 
територията на Охридската архиепископия или Печката пат-
риаршия. Впрочем стенописите в Топличкия манастир, в които 
намираме същите светци, са дело на зограф Йоан Теодоров от 
Грамоста, село, съседно на Линотопи59.

Необикновена популярност добива образът на св. Георги Нови в 
диоцеза на сръбската Печка патриаршия след нейното обновя-
ване през 1557 г. Още в първите изписани храмове след обновата 
– в Печката патриаршия (1565 г.) и Студеница (1568 г.)  – неговият 
лик заема важно място. Десетки храмове в следващите десетиле-
тия и през ХVІІ век на една голяма територия правят достъпна 
за миряни и клир личността на софийския новомъченик60. Може 

55  Грозданов, Ц. Мачениците од 15-19 век во живописот на Македониjа, 281, ил. на с. 
279; Николиќ-Новаковиќ, Ј. Живописот во црквата Св. Атанасиj Александриски во Журче. 
Скопjе, 2003, 41-46, сл. IX.
56  Грозданов, Ц. Мачениците од 15-19 век во живописот на Македониjа, 281, ил. на с. 277.
57  Грозданов, Ц. Мачениците од 15-19 век во живописот на Македониjа, 281-282, ил. на 
с. 279.
58  Τούρτα, Α. Οι ναοί του Αγίου Νκολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. 
Аθήνα, 1991, 111а; Tourta, A. The painters fromLinotopi (Greece) and the Serbian Church. 
– Зборник Матице српске за ликовне уметности, 27-28, Нови Сад, 1991-1992, 319-326; 
Суботић, Г. Наjстариjе представе, 176-177; Суботић, Г. Лик св. Климента Охридског у 
Палатициjи. В: Македонска православна црква. Охрид, 1995 (посебен отпечаток), 226-227.
59  Ателието на Никола от Линотопи, изглежда, е познавало работите на Йоан зограф, ако 
се съди по дърворезбата на царските двери в Палатиция, идентична с цяла поредица двери, 
в които живописта се атрибуира на грамостянина Йоан. Вж. Τούρτα, Α. Εικόνες ζωγράφων 
από το Λινοτόπι (16ος – 17ος αιώνας). Νέα στοιχεία και διαπιστώσεις για τη δραστηριότητά 
τους. – ΔXAE, περ. Δ, τ. ΚΒ. Аθήνα, 2001, εικ. 10.
60  Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557-1614. Нови Сад, 
1965, 87-88.
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със сигурност да се твърди, че през първия век след кончината на 
светеца най-много негови изображения са създадени на терито-
рията на сръбската църква. Каква е причината за това? Обикно-
вено се изтъква, че ликът на новомъченика дава пример на вяр-
ващите и ги предпазва от отстъпление от християнската вяра61. 
Но това вероятно е само част от истината. От многобройните 
новомъченици само този намира място в сръбските храмове и 
причината за избора му трябва да е неговата сръбска народност. 
Поддържането на култовете на сръбските светци от всички кате-
гории е важен елемент от политиката на Печката патриаршия 
през османския период и това е благоприятно условие за създа-
ване и обогатяване култа на св. Георги Нови. Наред с изображе-
нията в сръбските епархии са били четени текстове за светеца62, а 
както споменах, съобщава се и за негови мощи. 

Периодът XVIII–XIX век бележи нов етап в развитието на култа и 
неговото териториално разпространение. В сръбските епархии 
настъпва време на слаба активност. Личността на св. Георги Нови 
не е съвсем забравена, ако се съди по някои преписи на житието 
на светеца, но повече не се появяват изображения (доколкото ми 
е известно). Единствената значителна манифестация е включва-
нето на образа му в „Стематографията“ на Христофор Жефаро-
вич (1741 г.). На л. 40 Жефарович представя „Св. Георги иже по-
страда в Болгарии от Селима“ между св. Параскева и св. майка 
Ангелия63. Тези образи заедно с останалите ликове на сръбски и 
български светци в книгата са израз на обмислена идейно-поли-
тическа концепция на сръбската църква в Австро-Унгария и на 
нейния глава патриарх Арсений Черноевич. Заради огромния 
тираж и популярност на книгата като зографски модел „Стема-
тографията“ изиграва своята роля и за поддържане на интереса 
към софийския новомъченик.

61  Пак там, 88.
62  Един ръкописен сборник от XVII в. бил донесен в Белградската народна библиотека 
от манастира „Св. Петър“ до Призрен, като преди това е бил собственост на Дечанския 
манастир. Освен житието и службата на св. Георги Нови е съдържал и текстове за св. княз 
Лазар. Вж. Новаковић, С. Служба и живот, 100, 101. През 1714 г. житие и служба били 
преписани в Сараево, откъдето неизвестно кога, но преди средата на XIX в. се е озовал в 
Кремиковския манастир, където бил подвързан. Вж. Динеков, П. Софийски книжовници, 
55-57.
63  Жефарович, Х. Стематография. Факсимилно издание, коментирано от Асен Василиев. 
С., 1986.
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В тези два века култът преживява истински ренесанс в българ-
ските земи.

В града на мъченията на светеца култът никога не заглъхва64. За 
времето на Възраждането са известни и някои прояви на народ-
но почитание. През 1906 г. още се е помнело преданието, че на 
празника на светеца (11 февруари и 26 май) по стените на църк-
вата „Св. Георги“ излизала кръвта на светеца, както и по улицата 
около Кафене баши (ул. Солунска), през която св. Георги бил во-
ден, за да бъде изгорен. Софийските жени събирали от червени-
кавата пръст за здраве65. Тук играе роля и руското житие на св. 
Георги Нови, в което се разказва за вярващите, следвали светеца 
по време на мъчението му, които събирали пръстта, напоена с 
неговата кръв, от която ставали знамения, чудеса и изцеления66. 
Това, че става дума за църквата „Св. Георги“, а не „Св. София“, 
показва още веднъж, че за софиянци постепенно личностите на 
едноименните софийски новомъченици са станали неотделими.

В Кремиковския манастир се разказвала интересна легенда за на-

64  Партений Павлович например, посетил София през 1734 г., пише: “В София славят 
и новомъченика св. Георги и св. Николай Нови, които пострадали за вярата и били 
изгорени от турците“. Вж. Иванов, Й. Двама владици: Партений и Доситей. В: Избрани 
произведения. Т. 1. С., 1982, 196.
65  Спространов, Е. Бележки и приписки, 9.
66  Калиганов, И. Георгий Новый, 89.

Метох Орлица на Рилския манастир. 1863 г. Зограф Никола Образописов от Самоков.
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мирането и историята на мощите на св. Георги Нови, пазещи се 
в обителта67.

Макар в София да не била издигната църква в чест на св. Георги 
Нови, се съобщава се за един оброк, посветен на него, наричан 
„камико“, намиращ се на бул. Пенчо Славейков в градината на 
Ветеринарния институт68. Доколкото ми е известно, единствени-
ят храм, посветен на св. Георги Нови през XIX в., е параклис в 
с. Самунджиево (дн. Ботевград), от който е запазен само прес-
толният камък с надпис: „Сене 1865 месец август 22 освеще(ние) 
параклисъ св. Георги Средческий“69.

До 1940 г., когато още е съществувало златарско дружество в Со-
фия, то почитало като свой патрон св. Георги Нови70. Доколко 
е била стара тази традиция, не може да се определи. Според Л. 
Павлович светецът бил патрон и на златарските еснафи в Крато-
во, Скопие и Пирот71.

Около 30-те години на XIX в. в София и околностите се появяват 
няколко стенописни образа на светеца, някои от които възмож-
но подновяват по-стари. Така става в църквата „Св. Спас“ в Со-
фия72, в наоса на църквата в Сеславския манастир край София73, в 
църквата на с. Широки дол, Самоковско74, в църквата „Въведение 
Богородично“ в Самоков75. В околните села св. Георги Нови се 
изписва и по-късно.

В София и региона от средата на XVI в. нататък св. Георги Нови 

67  Маринов, Д. Описание на Кремиковския манастир „Св. Георги“. – Религиозни разкази,  
9-10, 1896, 383.
68  Василиев, А. Черковното строителство, 12, бел. 6.
69  Стефанов, П. Паметник на антиосманската съпротива през Възраждането. – 
Исторически преглед, кн. 2, 1991, 71-74.
70  Маслинков, Л. Старото златарство в София. С., 1987, 19. Празникът неизвестно защо 
се е провеждал на 8 юни.
71  Павловић, Л. Култови лица, 145.
72  Красовска, Л., П. Митанов. Стенописи от черквата „Св. Спас“ в София. – Музеи и 
паметници на културата, кн. 4, 1979, 17, 19, 22, обр. 13. Изображението се намира на 
необичайно място – в плитка ниша в северната част на огромната апсида, под Видението 
на св. Петър Александрийски.
73  Каменова, Д. Сеславската църква. С., 1977, ил. 53.
74  Непубликувани.
75  Генова, Е. Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа. С., 2012, 
82, 84. Авторката приписва анонимните стенописи на Димитър Христов зограф.
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Софийски/Кратовски се почита не само отделно, но и заедно с 
другите новомъченици, пострадали в града – св. Георги Най-но-
ви и св. Никола Нови. През XVIII и XIX век образите на светите 
Георги Нови и Никола Нови често се появяват заедно: например 
в една икона от XVIII в. от софийската църква „Св. Богородица“76, 
върху капака на един дървен кивот за мощи от Германския ма-
настир до София77 (ок. 1818 г.), в стенописите на църквата в с. Ло-
корско, Софийско (не са запазени)78, в стенописите в притвора на 
църквата в Искрецкия манастир79, в кръщелнята на Искрецкия 
манастир80 и др. В „Акатистник“ от 1748 г. и в един Требник от 
края на XVIII в. са записани славословия на тримата софийски 
новомъченици, които се четат на празнична трапеза81. В някои 
икони светецът е комбиниран и с други светци: например в ико-
на от Драгалевския манастир (начало на XIX в.) е със св. Харалам-
пий, чийто празник е на 10 февруари. 

Интересен е случаят с контаминиране образите на св. Георги 
Нови и едноименния новомъченик от Янина, пострадал от тур-
ците през 1838 г. Янинският мъченик се изобразява с фустане-
ла и фес, негови неизменни иконографски белези. През 1878 г. 
малко известният самоковски зограф Сотир Захариев изписва в 
църквата „Св. Теодор Тирон“ в с. Драгушиново до Самоков фи-
гура, облечена с фустанела (без фес на главата), до която изписва 
„Св. мъченик Георги Софийски“.

През XIX в. в българските земи личността на софийския мъченик 
излиза извън локалните рамки на известност и почитание. Едно 
от първите изображения от това време се намира в църквата „Св. 
Никола“ в гр. Елена, изпълнено в началото на ХІХ в. от светогор-
ски зографи, свързани с Хилендар82. Със сигурност не само попу-
лярността на светеца в Хилендар е причина за появата на този 

76  Паскалева, К. Иконы Болгарии, кат. 86.
77  Генова, Е. Кивот (ковчег) за мощи от Германския манастир край София. – Проблеми 
на изкуството, 3, 2001, 11, ил. на с. 13.
78  Генова, Е. Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа. С., 2012, 
195.
79  Каменова, Д. Стенописите на Искрецкия манастир. С., 1984, 145.
80  Непубликувано.
81  Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 2. С., 
1923, 143, 158.
82  Куюмджиев, А. Стенописите в църквата „Св. Никола“ в гр. Елена. С., 2011, 90-91, ил. 89.
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образ в храма, като имаме предвид еленския препис на житие-
то и службата от началото на ХVІІІ в., принадлежал на еленския 
поп Стойко, по времето на когото е изписвана църквата83.

Св. Георги Нови Софийски е включен в пантеона на национал-
ните светци, които играят важна роля във водещите процеси в 
българското общество – за национално самоосъзнаване и борба-
та за самостоятелност на българската църква. Началото на този 
процес е поставено от „История славянобългарска“ на Паисий 
Хилендарски (1762), в която има списък на светците, просияли от 
българския род. За светеца Паисий пише, че пострадал от тур-
ците в гр. София при Селим, мощите му дават изцеление в този 
град84. Заради голямата популярност на „Историята“, многото 
нейни преписи и накрая отпечатването ѝ през 1844 г., личността 

83  Кодов, Х. Опис на славянските ръкописи, 210-217.
84  Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. Под редакцията на Петър Динеков. 
С., 1938, 98.
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на св. Георги Нови в качеството му на български светец става из-
вестна по цялата българска територия. Събраният от Паисий 
български сонм от светци има очевидното намерение да даде ос-
нование за търсене на независимост на българската църква. От 
средата на XIX в. нататък се издава поредица от „български“ ка-
лендари, вдъхновени от идеята на Паисий. В тях на 11 февруари 
редовно се вписва „Георги Кратовски“ или „Георги Кратовски 
в Средец“ или „Георги Софийски“85. В житията на софийския 
мъченик не се споменава народността му, както е и в житието 
на по-късния Никола Нови, и двамата безусловно се почитат в 
града на мъченическия им подвиг, където са и техните мощи, 
без никаква етническа окраска. „Побългаряването“ на св. Георги 
Кратовски става факт през Възраждането86. Най-красноречиво 
свидетелство за това е „корекцията“, направена в службата на 
светеца, отпечатана в Самоков през 1855 г. от Николай Карастоя-
нов – вместо „от корене сръбскаго“ е отпечатано „от корене бол-
гарского“87. Това е направено, както е отбелязано в края на книга-
та, „с рукописнаго преписал и исправлял Христо Димитриевич 
Т; дупничанин, бивши певцеучител в Самоков“.

Съвсем закономерно св. Георги Нови започва да се включва в сте-
нописни ансамбли от славянски и български светци. Началото е 
в главната църква на Рилския манастир, където на южната стена 
Захарий Зограф от Самоков представя през 1844 г. двойката св. 
Георги и св. Никола Нови Софийски, облечени във връхни дре-
хи, подобни на тези, които той самият е носил88. През следва-
щата 1845 г. брат му Димитър Христов изобразява светеца сред 
други български светци и новомъченици в притвора на парак-
лиса „Св. Архангели“ в манастира89. Захарий Зограф продъл-
жава да изписва двамата новомъченици, пострадали в София, 
и през следващите години – в църквата на Троянския манастир 

85  Календар на Еньо Кърпачев за 1868 г.; на Димитър Паничков за 1869 г., на Т. Мутевски 
за 1870 г. (Григорий Кратовски); на П.Р. Славейков за 1870-1874 г.; на Д. Манчов за 1874 г.; 
анонимен цариградски за 1873 г. (Григорий Кратовски); на М. Минков за 1872 г. (Григорий 
Кратовски); на Христо Ботев за 1875 г.
86  За тези процеси вж. Гергова, И. „Побългаряване“ на светци. – Старобългарска 
литература, кн. 48, 2. 2013, 247-257.
87  Служба с житием и страданием светаго великомученика Георгиа Новаго. Самоков, 
1855. Фототипно издание. С., 1978, 19.
88  Станимиров, С. Едно малко познато житие, ил. на с. 289.
89  Василиев, А. Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987, 214.
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(1847 г.) и в Преображенския манастир до Търново (1849 г.)90, и 
на двете места сред многобройни светци от „българския род“. 
От 60-те години на XIX в. нататък същото прави в дълга поредица 
стенописни ансамбли в Самоковско, Софийско и Дупнишко и 
самоковският зограф Никола Образописов, страстен патриот и 
славянофил. В своята ръкописна ерминия, наследена от неговия 
баща Йоан Иконописец, Никола добавя дълъг списък с „Българ-
ски святи“, сред които е „С. велик:мучен:Георги Софийски мучи-
ми отъ Селима. Млат“91. 

В родния край на светеца – Кратово, и региона, дълго време 
липсват данни за неговото почитание92. То се възобновява или 
активизира от втората половина на XIX в. През 1861 г. Станислав 
Доспевски изпълнява икона на св. Георги Нови „иже в Софии“ 
за църквата „Св. Богородица“ в Щип93. Неговият брат Захарий 
Доспевски прави през 1869 г. икона на светеца за църквата „Св. 
Йоан Предтеча“ в Кратово94. Ликът на мъченика намира място 
в стенописите на църквата „Св. Теодор Тирон“ в с. Конопница, 
Кривопаланечко95.

В печатан миней за февруари на кратовската църква „Св. Никола“ 
е вложена печатаната в Самоков през 1855 г. книжка със службата 
и житието на светеца96. Един от последните македонски зографи 
– Димитър Папрадишки, рисува икони на мъченика за църквата 
„Св. Йоан Предтеча“ в Кратово през 1904 г.97, а през същата го-

90  Василиев, А. Български светци, 215.
91  Гергова, И. Агиографската концепция на Никола Образописов. – ГСУ, ЦСВП „Иван 
Дуйчев“, т. 94 (13). С., 2006, 242.
92  В кратовски ръкописи, принадлежали на местни свещеници, се отбелязват паметите 
само на пустиножителите св. Йоан Рилски, св. Прохор Пшински, св. Йоаким Осоговски и 
св. Гаврил Лесновски. Вж. Каранов, Е. Паметници от Кратово. – СбНУНК, 12, 1896, 267, 275.
93  Балабанов, К. Галериjа на икони, Штип. 1988, 103, кат. 201. Размери 61х63х3 см.
94  Павловић, Л. Култови лица, 145; Симић, С. Кратовске богомоље. – Споменик САНУ. 
Одељење друштвених наука, нова сер. 11. Београд, 1960, 103. Според същия автор в друга 
кратовска църква – „Св. Никола“, имало икона на св. ап. Тома от Захарий Доспевски, 
изпълнена през същата 1869 г. Цит. съч, 102.
95  Крстиќ, С. Црквата Св. Ѓорѓи Кратовски во Кратово. – Музеј на град Кратово. Музејски 
гласник 7. Кратово, 2014, 197. Според авторката изображението е дело на Аврам Дичов от 
Тресонче. Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965, 259 – стенописите в 
Конопница били от анонимен майстор от с. Осой и четирима негови помощници.
96  Симић, С. Кратовске богомоље, 102.
97  Николовски, А. Македонските зографи од крајот на XIX и почетокот на ХХ век. 
Андонов, Зографски и Ванѓеловиќ. Скопје, 1984, 289, кат. 403, 405.
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дина – и стенописен образ в църквата на с. Опила, Кратовско98. 
Години след това той получава поръчки за подобни икони – през 
1930 г. за църквата в с. Туралево, Кратовско и др99. Между 1946 и 
1950 г., близо 90-годишен, Димитър Папрадишки рисува една от 
най-интересните си икони, представяща св. Георги Кратовски на 
разпит при съдията100 – единствената житийна сцена на светеца, 
която ми е известна.

През 1925 г. в Кратово е построена църква, която приема за па-
трон св. Георги Кратовски, като в нея е имало и стенописно из-
ображение на патрона (днес подновено), и икони с неговия об-

98  Пак там, 328.
99  Пак там, сл. 23, кат. 792, кат. 889 – икона на св. Параскева, св. Неделя и св. Георги Кра-
товски от 1932 г. за манастира „Св. Йоаким Осоговски“ и същата икона за същия манастир 
от 1944-5 г. (кат. 1112), кат. 1026 – икона от 1937 за църквата „Св. Йоан Предтеча“ в Скопие; 
стенописно изображение в манастира „Св. Йоаким Осоговски“ – кат. 28 на с. 329.
100  Поповска-Коробар, В. Икони од Музејот на Македонија. Скопје, 2004, кат. 209.
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раз101, изпълнени от Георги Зографски102. Записаните през ХХ 
век предания за светеца в родното му Кратово103 са повлияни от 
житието и сигурно имат късен произход, но някои фабули по-
казват вероятно по-голяма старинност.

Накрая ще отбележа включването на гръцкия превод на жити-
ето на поп Пейо в монументалните книги на Никодим Свето-
горец „Нов мартирологий“, издадена във Венеция през 1799 г. 
и „Синаксаристис“, издадена във Венеция през 1819 г.104. С това 
броят на вярващите, чели или чули за подвига на младия кра-
товски златар и софийски мъченик, се увеличава значително, а 
неговата памет се отбелязва в общоправославен мащаб, макар 
без официална канонизация105.

101  Крстиќ, С. Црквата Св. Ѓорѓи Кратовски во Кратово, 174-199.
102  Николовски, А. Македонските зографи, 340, 341, кат. 22; 352, кат. 7 – св. Георги 
Кратовски, изобразен от Георги Зографски през 1836/8 г. в с. Баница, Велешко; 353, кат. 10 – 
стенописно изображение в църквата „Св. Пантелеймон“ във Велес от 1944 г.
103  Миловска, Д. Ѓорѓи Кратовски во книжевната и народната традиција. Скопје, 1989, 
67 и сл.
104  Карамузи, М. Творчеството на Никодим Светогорец и атонския неоисихазъм. С., 2004, 
44-45, 55, 58, 181-190, 227-240.
105  За написването на този текст и илюстрирането му ми помогнаха редица колеги, 
на които изказвам дълбоката си благодарност: Виктория Поповска-Коробар от Музея 
на Македония в Скопие; Миряна Машнич от Скопие; Зоран Читкушев, директор на 
музея в Щип; Ирена Зарич от Белград; Мелина Паисиду и Теохарис Цамбурас от Солун; 
Светлозар Ангелов от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ 
при Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Елена Попова, Елена Генова и Иван 
Ванев от Института за изследване на изкуствата при БАН.
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St Georgе the New Martyr of Sofia. 
Dissemination and Aspects of the Cult

Ivanka Gergova

St Georgе the New Martyr of Sofia/Kratovo was one of the first Balkan new martyrs 
after the Ottoman conquest whose cult was strongly developed and achieved wide 
dissemination. George was born in Kratovo in 1496–1497. When he was orphaned, 
left Kratovo and he went to Sofia. The local Muslims tried to draw the young man 
towards their faith, but he maintained his Christian beliefs. For this reason he was 
taken to court, condemned to death and burnt at the stake. The clergy and Christians 
buried them in the cathedral church of St Marina on the 11th February, 1515. From the 
very outset favourable conditions existed for the creation of a cult to the young mar-
tyr. Priest Peio wrote an extensive life, service and prologue about the new martyr. 

The brief life of St Georgе the New Martyr tells how the relics of the saint were 
removed from the grave, later they were gradually scattered. There are references 
to a whole series of caskets containing relics of St George the New Martyr: in the 
Kremikovski Monastery, in the church of St George in Sofia; in Rila Monastery has 
five caskets containing parts of the bones of the saint; in the Hilandar Monastery. 
References to the relics of the Sofia martyr have also been found in the Serbian mon-
asteries of Dechani, Studenitsa and Velika Remeta.

Initially the cult of St George the New Martyr was local but not limited to Sofia. The 
service to the saint refers to believers from the surrounding area, who made pilgrim-
ages to worship his relics. 

The earliest image of St George the New Martyr close to the centre of the cult can be 
found in the narthex of the church at the Bilinsky Monastery, which in my opinion 
dates from the 16th century. Soon after the establishment of the cult of the newly 
martyred saint in Sofia, the cult spread to the Hilandar Monastery on Holy Mount 
Athos. All the main elements required for a cult can be observed here – the presence 
of relics, texts and images. At the same time St George the New Martyr also became 
celebrated in his home village of Kratovo. In 1536–1537, Prince Dimitar Pepic of Kra-
tovo became a patron of the Toplicki Monastery, in Demir Hisar region, and he paid 
for the murals in which St George the New Martyr is depicted. In the 17th century, 
images of the newly martyred saint continued to appear in the Demir Hisar and 
Kichevo region. The image of St George the New Martyr in the diocese of the Serbi-
an Patriarchate of Pech became unusually popular after its restoration in 1557. Over 
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the next decades and into the 17th century, dozens of churches over a large territory 
brought the image of the newly martyred saint of Sofia to the lay people and clergy. 
It can be stated with certainty that during the first century after the death of the saint, 
the majority of his images were created within the territory of the Serbian church. 
It is usually emphasised that the image of the newly martyred saint is an example 
to believers and protects them from abandoning the Christian faith. However, this 
is probably only a part of the truth. Of the large number of newly martyred saints, 
only this one can be found in Serbian churches and the reason for his choice must be 
connected with his Serbian nationality. The adherence to the cult of Serbian saints 
of all categories was an important element of the policy of the Patriarchate of Pech 
during the Ottoman Empire.

The period between the 18th and 19th centuries marked a new stage in the devel-
opment of the cult and its territorial spread. During these two centuries the cult 
underwent a real renaissance in the Bulgarian lands. In Sofia, where the cult had 
been maintained without interruption during the 19th and the 20th centuries, other 
traditional folk forms of reverence had developed. The guild of goldsmiths in Sofia, 
like those in Kratovo, Skopje and Pirot, accepted the newly martyred saint as their 
patron.

From the second half of the 18th century to the end of the 19th century, a large num-
ber of murals and icons of St George the New Martyr appeared in Sofia, frequently 
accompanied of St Nickola the New Martyr of Sofia. However, during this period 
in the Bulgarian lands the reputation of the martyr of Sofia went beyond the local 
boundaries of fame and reverence. He was included in the pantheon of those nation-
al saints who played an important role in the leading processes of Bulgarian society 
– for national self-awareness and the struggle for the independence of the Bulgarian 
church.

For a long time in the saint’s birthplace of Kratovo and the region, there was no 
mention of his worship. This was renewed or activated during the second half of the 
19th century.
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Sixteenth Century Scribes from Sofia? 
A Palaeographical Insight

Elissaveta Moussakova
Cyril and Methodius National Library, Sofia

The modern concept of the sixteenth century Sofia Literary School 
was mostly based on the literary and linguistic evidence of a few 
manuscripts with liturgical texts composed by the men of letters 
priest Peio and Matthew the Grammarian for the cults of the new 
martyrs St Nicholas of Sofia, St Georgi of Sofia (or Kratovo) and St 
George the Newest1. Researchers usually take scribes’ or owners’ 
notes testifying provenance from Sofia or its vicinity as an argument 
for ascribing such manuscripts to the same school. Since provenance 
does not prove origin, nor “school” is a satisfying term to explain the 
observed phenomenon, a recent doctoral thesis attempted the elabo-
ration of art historical criteria for distinguishing manuscripts copied 
in the Sofia Literary Centre, understood rather as a network of atel-
iers situated within the Ottoman administrative boundaries of the 
larger Sofia region2. 

The next step following should be to complement the analysis of the 
illumination with an analysis of the palaeographical data in order to 
confirm or question the results already obtained, and to bring in new 

1 Динеков, П. Софийски книжовници през XVI в. Ч. 1. Поп Пейо. С., 1939; idem. Кни-
жовният живот в София през XVI в. В: Похвала на старата българска литература. 2. 
прераб. изд. С., 1988; Даскалова, А. Правописът в Софийското книжовно средище през 
XVI век. В: Българският шестнадесети век. Сб. с доклади за българската обща и културна 
история през ХVІ в. С., 1996, 449-474; Христова, Б. Западнобългарски книжовници от XVI 
век. В: Българският шестнадесети век, 341-349. 
2 Евлогиева-Кацарова, Ц. Художественото оформяне на ръкописите от Софийското кни-
жовно средище – ХV–ХVІ век. Автореферат. С., Национална художествена академия, 2013.
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witnesses of the scribal activity in the area. A most suitable object to 
start the investigation with is Cod. RM 2/13 and this is not just with 
regard to the conference theme. 

The manuscript is a Menaion for February, described in the catalogue 
of Slavonic manuscripts in the Rila Monastery library and attributed 
to monk Spyridon, the well known scribe from the Monastery3. By 
the watermarks of its paper the manuscript has been dated to the 
beginning of the sixteenth century. Twelve folios, obviously taken 
from another Menaion4, and sewn in the front of the original man-
uscript before it was bound in its present binding, bear watermarks 
showing their slightly younger age, about the mid-century (fig. 1)5. 
As this supplementary part comprises Service with Short Life of St 
George of Sofia, its more precisely established date of origin made 
it the earliest known copy of priest Peio’s work6. On fol. Vr is the 
second canon to the saint, in which the name of the author is read: 

  (Sec-
ond canon to George. Its acrostic priest Peia is offering to you, oh 
George)7 (fig. 2). Under my supervision Tsveta Evlogieva-Katsarova 
included the fragment in the manuscripts she studied in her disserta-
tion, though it has no illumination whatsoever. Eventually, she pro-
posed two hypotheses with regard to the little time span between the 
martyrdom of the saint in 1515 and the mid-century date of the copy 
of his Service with Life. The first was that the copy could be the very 
autograph of Peio, considered as being lost. The second hypothesis 
was that the copy might have been made a slightly later by a contem-
porary of him, a scribe from Sofia. 

Instead of relying on the uncertain evidence of priest Peio’s hand-
writing, using the Rila Monastery manuscript as a comparative tool 
seems a more promising approach in the identification process of 

3 Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Опис на славянските ръкописи в Рилския манастир. 
Т. 1. С., 1986, 54, № 21.
4 The end of the previous Service is on the same page.
5 Anchor with a star above, identical with Briquet No. 485 of 1547, according to Райков, Б., Х. 
Кодов, Б. Христова. Опис, 53.
6 For the copy Hil. 479 of the second half of the 16th c., previously regarded as the oldest one, 
see Ангелов, Б.Ст. Житие на Георги Софийски. В: Из старата българска, руска и сръбска 
литература. Кн. 3. С., 1978, 99-130; idem. Служба на Георги Софийски. В: Из старата, 131-155.
7 For the composition of the acrostic see idem. Служба, 133 with references to the older litera-
ture. The same phrase is used in Hil. 479, in the non-existent 17th-century copy edited by Stojan 
Novaković in 1867, and in BAN 63 of 1798, see idem. Служба, 133, 137, 146.
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other codices with similar palaeographical characteristics taken as 
symptomatic for a supposed Sofia origin. Here are presented prelim-
inary results achieved by studying manuscripts from the collections 
of the Cyril and Methodius National Library and the Church-Histor-
ical and Archival Institute at the Bulgarian Patriarchate.

Before turning to the fragment itself, the next important date to estab-
lish is the binding of the Menaion. It is a high quality craftwork which 
is datable rather to the sixteenth than to the seventeenth century by 

1. Service with Short Life of St George of Sofia. Menaion, mid-16th c. RM 2/13, fol. Ir.
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the composition of its blind stamped decoration and the patterns of 
the stamps8. Hence it is quite plausible to assume that the additional 
folios were bound with the volume not much later than the time of 
their copying9. 

The script in the fragment, which at the moment shall be assigned to 
an anonymous copyist and which, according to a fuzzy definition, 
is classified as Cyrillic half uncial, reveals a number of features typ-
ical for the period and marking the considerable deviation from the 
formal scripts of the past. What lends stylistic individuality to this 
sixteenth century handwriting though is the rectangular module of 
the rather large characters whose height is 4-5mm, the relatively slow 
ductus, the effect of which is a certain angularity of the bows, com-
bined with slight if any contrast between the pen strokes, a more or 
less regular bending of the letters’ stems and narrow spaces between 
the characters. To the specificity of the handwriting contributes the 
scribe’s tool – a quill with a relatively narrow nib, trimmed at an an-
gle. Even without calligraphic embellishments the handwriting be-
trays the work of a well trained scribe.   

There are three Gospels in the Slavonic manuscript collection of the 
National Library, bearing shelf-marks NBKM 49110, 859 and 87511, in 

8  See in Райков, Б., Х. Кодов, Б. Христова. Опис, табл. Х. Some affinity could be claimed with 
the bindings of sixteen-century manuscripts originating from the Monastery of Slepče whose 
bindings most probably are contemporary with or slightly later than the finished book-blocks.
9 At what circumstances and more precise date these folios could have been taken out from their 
original codex should be a subject for further considerations. 
10  In my research two fragments of the codex were identified under shelfmarks NBKM 62 and 
61. For the manuscript NBKM 491 see Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската 
народна библиотека. Т. 2. С., 1923, 28.
11  For these manuscripts see Стоянов, М., Х. Кодов. Опис на славянските ръкописи от Со-
фийската народна библиотека. Т. 3. С., 1964, 29-30 and idem. Опис, 46-47.

2. The Second Canon with the name of the author priest Peio. RM 2/13, fol. Vr.
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which I was able to detect this characteristic script (figs. 3-5). By in-
spection of the watermarks their dating could be defined with some 
more accuracy12: the 60s or the 70s of the sixteenth century for the 
codex NBKM 49113, the second or the third quarter of the century for 
NBKM 87514 and perhaps the middle of the century for NBKM 85915. 
Two more Gospels, CIAI 569, named Second Dragalevtsi Gospel, and 

12  The results are preliminary. A more detailed description of the all watermarks found in the 
investigated manuscripts would exceed the required limited number of pages for the paper.   
13  Tsonev points to a watermark similar to Briquet no. 14738 of 1524 (bull’s head with five-petal 
flower), Цонев, Б. Опис, 28.
14  Стоянов, М., Х. Кодов. Опис, 46 refer to several types of anchor in circle with a star above, 
all datable to the second half of the 16th century, by which they have dated the manuscript to the 
end of the century.
15  Idem. Опис, 29, give a not specified dating at 16th century.

3. Four Gospels, third quarter of the 16th c. NBKM 491.
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CIAI 347, named Sofia Gospel, fall into the same group (figs. 6, 7). The 
first of them is dated to the mid-sixteen century, while for the second 
a date in the 80s of the same century has been established16.

Among the six manuscripts, the handwriting in the manuscript 
NBKM 491 shows the strongest affinity to the Rila fragment17. It is 
one of a particular importance as on fol. 204r there is a colophon with 
the name of the scribe Dimitar (fig. 8):   (Dimi-
tar, Christ’s servant drew). Were the scribe not drawing the character 
д in a manner definitely different from that in the Rila fragment, his 
nib not thicker and his ink – darker, I would have claimed upon the 
identity of hands in both manuscripts. After the analysis of the other 
promising candidate – the anonymous Gospel NBKM 859 – it also 
had to be eliminated as a work of either of these two hands. In spite 
of the shared morphological and stylistic features of the fragment’s 
script with the manuscripts NBKM 875, CIAI 569 and CIAI 347, no 
full matches with the Rila fragment were found out insofar as the 
individual peculiarities of the handwriting have been scrutinized. 

With the exception of the Rila fragment and the Gospel NBKM 491 
the remaining manuscripts are products of collective work. The pal-
aeographic analysis discerned three hands in NBKM 859, two of them 
being very similar to each other. At least four if not five scribes, with 
a possible cooperation of two more hands laboured on the Gospel 
NBKM 875, sometimes two scribes working on one page. A team of 
six, or perhaps seven scribes completed the codex CIAI 56918 and the 
handwriting of at least one of them demonstrates a marked stylistic 
difference from the general type in question. The same situation is 
witnessed by the Gospel CIAI 347, on which five to possibly eight 
scribes cooperated19. As a more detailed examination is needed to es-
tablish all the links between the manuscript members of the group, 
it would suffice now to say that very likely one of the scribes has 
participated in copying of both the Gospels CIAI 347 and NBKM 875: 
the same handwriting is seen for example on fol. 11320 in the Second 

16  See Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис на славянските ръкописи в Църков-
но-историческия и архивен институт – София. Т. 1. С., 2009, 83-85, No 43; 106-108, No 56.
17  Coming to details such as the ligatures of three letters in the manner of the Greek minuscule.
18  Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис на славянските ръкописи, 84.
19  Ibidem, 106 and my personal observations.
20  Identified as the first scribe in CIAI 347, Ibidem, 106.
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Dragalevtsi Gospel (CIAI 347) and the first four lines on fol. 168v in 
NBKM 875 (figs. 7, 5); and also, a similar though not identical to this 
hand has certainly copied fol. 109 in CIAI 347 and fols. 68, 115, and 
246 in CIAI 569. 

The general technical and, subsequently, stylistic uniformity of the 
individual hands in the six manuscripts is so pronounced that in 
many cases it is rather difficult to describe the differences, or to be 
sure whether it was one variable hand or two different ones, having 
a common training. Even when comparing to the others such char-
acteristic handwritings as those of the fifth scribe in CIAI 56921 or the 
third one in NBKM 859 one is aware of their obedience to accepted 
scribal rules and practice. These specifics are indicative for a rath-
er big workshop in which a number of scribes worked together on 
the commissions they had received, utilizing a writing style which 

21  According to my analysis of the hands.

4. Four Gospels, second or third quarter of the 16th c. NBKM 859.
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has been retained in the course of about thirty years22. What is more, 
these commissions might have been something more than ordinary 
ones judging by the usage of gold in the illuminated headpieces and 
the initials of NBKM 491, CIAI 569 and NBKM 859, and by the min-
iatures in CIAI 569 which unfortunately has been cut, as the stubs of 
their leaves testify. Thus the palaeographical study coming in sup-
port to the art historical analysis justifies the term “Sofia Literary and 
Artistic School” applied by Tsveta Katsarova to precisely this group 
of illuminated manuscripts. It seems preferable to me to confine to 
the meaning of “school” as a workshop in which keeping to certain 
scribal standards led to a specific style of writing and illuminating.  

On these grounds several conclusions could be drawn but before 
making this final step the thesis of Sofia origin of the fragment must 
be tested once more. 

In her research of the orthography of the Sofia Literary Centre Angeli-
na Daskalova has included only the slightly later Hilandar copy of the 
Service with Life of the saint but not the twelve folios from the Spyri-

22  The time span is rather long one, so a detailed analysis of the watermarks may bring to its 
reduction.   

5. Four Gospels, second or third quarter of the 16th c. NBKM 875, fol. 168v.
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don’s manuscript even though she makes a note of them23. In her esti-
mation the manuscripts with confirmed origin from Sofia are the First 
Dragalevtsi Gospel CIAI 1524, and the Gospels CIAI 28 and CIAI 26, of 
which the first has a donatory inscription from 1534, addressing the 
gift to the Dragalevtsi Monastery24, while the second, supplied by the 
colophon of priest Petar in Prolesha village near Sofia, is from 1578 and 
shares common features of the script and illumination with the third 

23  Даскалова, A. Правописът, 452-453.
24  To the Monastery of Dormition of the Theotokos “in the mountain Vitosha, in Dragalevtsi 
Village”.

6. Four Gospels (Second Dragalevtsi Gospel), mid-16th c. CIAI 569.
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one, copied in the last quarter of the century25. None of them presents 
the script under observation. There is no mention of the orthographic 
specifics of the Menaion fragment in the Rila catalogue nor has Daska-
lova aimed in her study at determing its relation (or the lack of it) to the 
three representatives of the scribal production in Sofia. Therefore, feel-
ing the need of a new linguistic analysis26, the origin of the fragment 
must be questioned through the data of the saint’s cult. 

25  For the manuscripts see Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис, nos. 29, 34, and 61 
with references to the older literature.
26  As far as I am able to judge on the examples given by Daskalova, the orthography of RM 2/13 
corresponds in many aspects to the manuscripts, analysed by her. 

7. Four Gospels (Sofia Gospel), 80s of the 16th c. CIAI 347.
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Ivanka Gergova outlines its rapid institution and spreading out27: the 
casket with the relics has been carried around the city, a reliquary 
has been brought to the Kremikovtsi Monastery and small parts of 
the saint’s relics are known to be kept in the Dragalevtsi Monastery. 
As she guesses on the grounds of the fragment in the Spyridon’s Me-
naion, relics of the saint might have been brought as early as the six-
teenth century in the Rila Monastery – a guess luckily substantiated 
for the present by the data of the binding. However, one is aware 
that the evidence of the Sofia origin of the Rila fragment is rather 
circumstantial and that no images of the saint from the first half of 
the century are preserved in the city churches. Conversely, the early 
spreading of the Serbian cult of the neomartyr, no doubt triggered by 
his Serbian descent, is testified not only by the Service and Life kept 
in Hilandar28 but also by the fresco image of St George in the Mon-
astery of Toplitsa near Demir Hisar, ordered by the Kratovo Prince 
Dimitar Pepik29 (1536) and another fresco image in the Molivoklesia 
in the Hilandar Monastery (1541). So if it is a logical assumption that 
the earliest stage of the cult was developed in the city of the saint’s 
martyrdom, the approximate date of the fragment draws it near to 

27  See her paper in this volume. 
28  Boniu Angelov remarks that there is no evidence of where, when and by whom it has been 
copied, Ангелов, Б.С. Житие, 100. The handwriting has no features in common with either of 
the hands in the manuscripts referred to here, see idem. ill. on p. 104 and 134.  
29  For references to Dimitar Pepik and Kratovo see http://istorianasveta.eu/pages/posts/vznik-
vane-i-oblik-na-kjustendilskija-sandzhak-xv-xvi-vek-6-779.php [Acessed 16.09.2015].

8. The colophon of the scribe Dimitar. NBKM 491, fol. 204r.
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earliest visual commemorations of the young goldsmith, to the Hi-
landar copy of the Service and Life and to the Miscellany of Lazar 
of Kratovo copied in 156430. At the same time though no one, to my 
knowledge, has made claims of a probable Kratovo or Serbian, in a 
broader sense, location of the whole group of the manuscripts re-
ferred to. With these conditionalities in mind the following inferenc-
es may be proposed:                 

30  CIAI 1521, for the scribe and his manuscript comprising the Lives of St Nicholas of Sofia 
and of the Martyrs of Sofia, see Петканова, Д. Поп Лазар. В: Старобългарска литература. 
Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Велико Търново, 2003, 274-275.

9. Four Gospels. NBKM 875, fol. 5r.
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1. Even though the Sofia origin of the fragment in RM 2/13 cannot 
be accepted yet as proved, there are circumstances which make it 
probable. 

2. The handwriting attested in the Rila Menaion fragment comprising 
the Service with Short Life of St Georgi of Kratovo cannot be attribut-
ed with certainty to any of the hands witnessed in the rest of the man-
uscripts under discussion. Finding the volume from which the twelve 
folios have been taken out and sewn together with the Menaion of 
Spyridon would be too rare a chance, so a more realistic expectation 
would be to detect the same hand in manuscript/s in other collections 
and thus to gather more information about the professional habits of 
the scribe of the Rila fragment. But still, there remains a probability 
that it was Dimitar’s hand which has copied the fragment and also 
the complete (lost?) Menaion or some of its parts.

3. As pointed above, to identify the scribe of the fragment with Dimitar 
who signed the Gospel NBKM 491 should need more palaeograph-
ical evidence. However, the very fact of his signature suggests that 
he might have been a recognized copyist, so his other works could 
have been preserved. To prove the skills of priest Peio as a qualified 
copyist, who might have copied the (lost?) Menaion with the Service 
and Short Life of St George of Sofia, would depend on conjecture 
rather than on firm evidence, and since even the question of whether 
the author himself should announce his supposedly hidden acrostic 
has not been scrutinized31, it would be better to disregard this line of 
investigation for the moment and leave it to a future study.  

4. Despite their small number, the investigated manuscripts would 
supply any study to come with plenty of palaeographical and codi-
cological material to start with. What is more essential though is the 
elucidation of sustained scribal activity of an atelier which, if the Rila 
fragment is its product, might has been at first involved in the urgent 
task for the Christian community in Sofia to establish and propagate 
the cults of the new martyrs. Its later production is witnessed by a pre-
vailing number of impressive Gospel books but one should expect that 
the “genre” scope was not limited only to them. 

5. The extracted palaeographical data outlines the importance of 

31 For their comments on this complicated subject I am grateful to Marija Yovcheva and Dimitar 
Dimitrov.
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this, perhaps leading, scribal centre for the city religious life between 
the second and last quarter of the sixteenth century (or eventually 
between its middle and third quarter). Whether the workshop (or 
school) was affiliated to a monastery or to the bishopric in Sofia, or 
was an independent urban enterprise is another question to which 
there are no ready answers. Once the real dimensions of its literary 
production begin to appear, not by the names of authors and their 
works transferred by late copies but through extant contemporary 
manuscripts, the way opens to situate in a new context the figure of 
the remarkable man of letters priest Peio. 

Abbreviations

CIAI: Church Historical and Archival Institute (Църковно-исторически и архивен 
институт към Българската Патриаршия), Sofia
Hil.: Hilandar Monastery, Mount Athos
NBKM: Sts Cyril and Methodius National Library (Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“), Sofia
RM: Rila Monastery
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Софийски писачи от ХVІ век? 
Едно палеографско вглеждане

Eлисаветa Мусакова

Съвременната концепция за Софийската книжовна школа от ХVІ в. се основава на 
литературните и езиковите свидетелства, почерпани от литургичните творби на 
книжовниците поп Пейо и Матей Граматик, съставени за култовете на новомъче-
ниците св. Николай Нови Софийски, св. Георги Нови Софийски (Кратовски) и св. 
Георги Новейши. Изследователите обикновено приемат приписките на писачите 
или на собствениците на книгите за достатъчен симптом за софийския произход 
на дадени ръкописи, но тъй като нито мястото на намиране означава автоматично 
място на произход, нито понятието „школа“ е напълно задоволително от методо-
логическа гледна точка, в една наскоро защитена дисертация беше направен опит 
за извеждане на изкуствоведски критерии при определянето на ръкописи със со-
фийски произход. Предложената статия се обръща към недостатъчно проучените 
собствено палеографски особености на част от тези ръкописи с цел да допълни 
необходимите за такава атрибуция данни. За отправна точка служи фрагментът 
от 12 листа, който съдържа Кратка служба с житие на св. Георги Кратовски и е 
пришит към минея за февруари (РМ 2/13), преписан от рилския книжовник монах 
Спиридон. Фрагментът е най-ранният засега запазен препис на творбата на поп 
Пейо, от около средата на ХVІ в. Неговият произход не е установен, но относи-
телната му хронологична близост до мъченическата смърт на светеца през 1515 
г. допуска предположението за изписването му в София. Резултатите от проуч-
ването на ръкописи, писани със същия много специфичен тип писмо, НБКМ 491, 
НБКМ 859, НБКМ 875, ЦИАИ 369 и ЦИАИ 569, са предварителни и вземат пред-
вид преобладаващо косвените доказателства за софийския произход на групата 
и на рилския фрагмент в частност. При направените уговорки, включително по 
отношение на също така рано засвидетелствания сръбски култ на светеца  и ран-
ните преписи със служби за софийските новомъченици на кратовския книжовник 
Лазар, се очертават контурите на едно значително софийско ателие (или „шко-
ла“), просъществувало между втората и последната четвърт на ХVІ в. (евентуално 
между средата и третата четвърт на века),  в което са работили внушителен брой 
писачи. Може само да се предположи, че неговата дейност е започнала във връзка 
с бързата канонизация на новомъченика, като е продължила с изпълнението на 
поръчки за представителни преписи на Евангелието, но вероятно и на други бо-
гослужебни книги. Събраните до момента палеографски данни осигуряват добра 
основа за по-нататъшни проучвания и предоставят нов контекст за фигурата на 
забележителния книжовник поп Пейо.      
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Към историята на християнството 
в София през ХІХ век. 
Една непубликувана икона на св. 
Николай Нови Софийски и св. Георги 
Нови Софийски от Музея за християнско 
изкуство в Криптата на храм-паметник 
„Св. Александър Невски“

Ралица Русева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

„Такава е местността и в самата ѝ сърцевина се намира преслав-
ният и достохвален град София, наречен днес Сардикийски и 
Средецки. Не можем да изкажем достойно, както вече се спо-
мена, великолепието на този град! Но, длъжни сме, от многото 
да отберем още малко и него да предложим на ваша милост! 
Но, което сме пропуснали, накрая ни изглежда по-значително, 
наистина по-значително от първото. Ако това се отнася за го-
лямата слава на тази земя, колко повече пък – за нейните жи-
тели. Редно беше да спомена двама или трима от тях и така 
да удовлетворя повестта, та неразбиращите достатъчно, взели 
пример от тях, да разберат добродетелта и на другите. Когато 
слушаш за жителите, да не помислиш за земните. Не, но за не-
бесните жители, които някога са ни били съграждани, а сега са 
съжители на ангелите.“1 

1 Из Житието на св. Николай Нови Софийски от Матей Граматик. В: Старобългарска ли-
тература. Житиеписни творби. Т. ІV. Съст. и ред. Климентина Иванова. С., 1986, 361-317.
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Цялата християнска история на „преславния и достохвален 
град“ София е белязана от присъствието на светци, чийто култ 
е устойчив през вековете, а паметта и почитта към тях е жива и 
до днес – св. Терапонтий, св. Йоан Рилски и св. Крал Стефан Ми-
лутин. Както и към новомъчениците, осветили със своя подвиг 
града и укрепили вярата на поробените християни – св. Геор-
ги Софийски, св. Георги Нови Софийски, св. Георги Най-нови 
Софийски, св. Николай Нови Софийски. Иконата с образите на 
двама софийски новомъченици, на която ще се спра по-долу, 
има странна история, белязана от много неизвестни и е тъжна 
илюстрация за отношението към християнските ценности и па-
мет в следосвобожденска София.
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Иконата е собственост на НАИМ (№ 924) и от две години може 
да бъде видяна в постоянната експозиция на Музея за христи-
янско изкуство в Криптата на храм-паметник „Св. Александър 
Невски“, върху нея са изобразени заедно св. Николай Нови Со-
фийски, св. Архангел Михаил (по средата) и св. Георги Нови 
Софийски. Тя е продадена на Народния музей през 1910 г. от 
Христо Зарзанов2 заедно с още 9 икони, които са различни като 
датиране, стил и размери, но за всички тях в инвентарната книга 
на Народния музей е записано, че произхождат от Софийска-
та църква „Св. Богородица“. В настоящото изследване накратко 
ще бъдат анализирани два проблема, които поставя тази икона. 
Първият е изясняване на замисъла и причините за това необи-
чайно композиране на двамата софийски новомъченици заедно 
с Архангел Михаил, което не би могло да е случайно. Вторият 
проблем е авторството на иконата, който ще бъде разгледан на 
базата на нейната иконография и стил.

1. Настоящoто изследване налага да си припомним една от 
най-големите трагедии за християните в София, а именно раз-
рушаването на редица софийски църкви през периода 1889–1891 
г. По заповед на кмета Димитър Петков са разрушени църквите: 
„Св. Богородица Пречиста“, „Св. Архангели“, „Св. Йоан Рил-
ски“, „Св. Николай Мали“, „Св. Лука“, а застрашени от събаряне 
са били дори базиликата „Св. София“ и ротондата „Св. Георги“. 
Подобно посегателство върху християнските храмове в София 
не са си позволявали дотогава нито турците, нито по-късно ко-
мунистическият режим. В пресата от онова време с подробности 
е описано разрушаването на централната софийска църква „Св. 
Богородица Пречиста“. Християните се затварят вътре, бият 
камбаните, а срещу тях е изпратена жандармерия и конна вой-
ска. Църквата е разрушена, а част от спасените икони и утвар 
попадат по-късно в различни софийски църкви3. 

Църквата „Св. Архангели“ се е намирала непосредствено север-
но от „Св. Неделя“, за нейното разрушаване не разполагаме с 
много данни, нито схеми или фотографско заснемане. Не се знае 
точно кога е била построена и изписана, но Константин Иречек 

2 Същият Христо Зарзанов в различни години продава и други икони на Народния музей.
3 Ганев, Д. Спомени за княжеско време. – вестник „Народни права“, 18 май 1889.
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през 1883 г. открива под варовата мазилка стара живопис със 
славянски надписи от 1547 г., както и двадесет и пет ръкописни 
и старопечатни книги от ХV–ХVІІ в.4. Матей Граматик в житието 
на св. Николай Нови Софийски нарича църквата „чудния храм 
на светите Безплътни сили“5. Стефан Герлах преминава два пъти 
през София, през 1573 г. и през 1578 г.; сред дванадесетте, споме-
нати от него софийски църкви, е и „Св. Архангели“6. 

За църквата „Св. Архангели“ е бил създаден ръкопис със служби 
и пространно житие на св. Кирик и св. Юлита. Според припис-
ка, той е написан през 1704 г. от „грешний поп Младен Малий“, 
свещеник в град София в храма на св. Архангел Михаил. Ръкопи-
сът по-късно попада в Царибродския манастир „Св. Кирик и св. 
Юлита“, после в Долнолозенския манастир „Св. Спас“, откъдето 
е предаден в НЦИАМ7. В същата приписка се говори за духов-
ника „св. Пимин“, когото протойерей Иван Гошев – с основание 
– отъждествява със самия св. Пимен Зографски. Някои книги от 
разрушените църкви „Св. Архангели“ и „Св. Николай Мали“ са 
се съхранявали в училището „Св. Кирил и Методий“8. Е. Спрос-
транов описва част от иконите от църквата „Св. Архангели“, кои-
то са били пренесени в църквата „Св. Петка Самарджийска“9. 
Според него те са дело на един и същи зограф, върху повечето 
от тях има ктиторски надписи и дата: „Св. Атанасий и св. Хара-
лампий“ (1812), „Архангелски събор“, „Св. Георги“ (1811), „Св. 
Димитър“ (1811), „Св. Архангел Михаил“ (1810) . Много е вероят-
но част от иконите и книгите да са били пренесени и в църквата 
„Св. Неделя“ заедно с икони, утвар и книги от „Св. Богородица 
Пречиста“ и от останалите разрушени църкви.

Църквата „Св. Архангели“ е била център на култа към св. Нико-
лай Нови Софийски. Там, след мъченическата смърт на светеца 
(17 май 1555 г.), са пренесени неговите мощи, а софийският мит-

4 Иречек, К. Пътувания по България. С., 1974, 73.
5 Темелски, Х. Храмът Св. Николай Нови Софийски. С., 2000, 205.
6 Герлах, С. Дневник на едно пътуване до османската порта в Цариград. Подбор, превод, 
увод и коментар М. Киселинчева. С., 1976, 36, 264.
7 Протойерей Гошев, И. Стари записки и надписи. – Годишник на Софийския универси-
тет, Богословски факултет. Т. ХІV, 1936/1937, свезка пета, 15-16.
8 Спространов, Е. Бележки и приписки по Софийските черкви. – СбНУ, т. ХХІІ-ХХІІІ, кн. 
1, С., 1906/1907, 24.
9 Пак там, 10-11.
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рополит Яков свиква с голяма тържественост събор за неговото 
канонизиране и установяване на деня на неговата памет, на кой-
то присъствали „светият и свещен клир с велможите и прочие 
достолепни хора“10. Светецът бил възпят с песнопения, а при-
съствалите там монаси от Йерусалим и Синай съчинили пох-
вални песнопения за новия светец и отнесли частица от мощите 
му по своите манастири. Мощите на светеца били опяти, целу-
нати и положени в общ саркофаг с мощите на св. Крал Стефан 
Милутин, а частици от тях са били разнесени по всички софий-
ски църкви. Вероятно скоро след приключването на събора за 
канонизацията на св. Николай Нови Софийски е възложено на 
Матей Граматик, който е „дяк и ламбадарий на Сардикийската 
църква“, да напише неговото житие, което се счита и до днес за 
най-значителното произведение на Софийската книжовна шко-
ла. Матей Граматик се е познавал лично със св. Николай Нови и 
вероятно е създал творбата скоро след мъченическата му смърт. 
Предполага се, че Матей първоначално е написал кратко про-
ложно житие, което днес не е запазено11. До нас е достигнал един 
препис с ресавски правопис от това твърде обемно житие, на-
правен през 1564 г. от поп Лазар от Кратово. Ръкописът има 291 
листа, съдържа произведения и от други автори, както и служба 
за св. Николай Нови Софийски, и обща похвала на тримата со-
фийски мъченици – св. Георги Нови, св. Георги Новейши и св. 
Николай Нови за общото честване на тяхната памет12. В канона 
на службата Стефан Кожухаров разчита в акростих името на тах 
Андрей13. Ръкописът се е намирал в църквата „Св. Архангели“, а 
след нейното разрушаване е пренесен в „Св. Неделя“.

Мощите на св. Николай Нови Софийски в началото на ХІХ в. са 

10 Станимиров, С. Николай Нови-Софийски. С., 1931, вт. изд. 1993; Снегаров, И. Поглед 
към изворите за св. Никола Софийски. – ГСУ/БФ, кн. VІ, С., 1932; Темелски, Х. Храмът Св. 
Николай, 205-206.
11  Снегаров, И. Поглед към изворите, 13; Темелски, Х. Храмът Св. Николай, 28.
12  Ръкописът се е намирал в църквата „Св. Архангели“ и вероятно след нейното разруша-
ване е пренесен в църквата „Св. Неделя“, откъдето е предаден в ЦИАИ (№ 1521), издаден 
е от П. Сырку: Сырку, П. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в 
ХІV–ХVІІІ веках. Житие св. Николая Нового. СПб, 1901, 27-157. С малки съкращения жити-
ето е публикувано на съвременен български в: Старобългарска литература. Житиеписни 
творби. Т. ІV, 308-376; 613-615; Христо Темелски публикува цялостно житието: Темелски, 
Х. Храмът Св. Николай., 122-208.
13 Кожухаров, С. Старобългарски проложни стихове. Литературна история. Кн. 1. С., 
1977, 52.
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били поставени в сребърна мощехранителница в църквата „Св. 
Архангели“. След събарянето на църквата „Св. Архангели“ мо-
щехранителницата е била пренесена в църквата „Св. Неделя“, 
а през 1901 г. софийският митрополит Партений я подарява за 
храмовия празник на новопостроената църква „Св. Николай 
Нови Софийски“. Тази мощехранителница е открадната от там 
вероятно в периода 1975–1979 г.14. Христо Темелски публикува 
снимка и надписите върху мощехранителницата по фотогра-
фии от църковния архив. Върху горния капак са представени до-
поясно св. Георги Софийски Най-нови (според Хр. Темелски) и 

14  Темелски, Х. Храмът Св. Николай, 29-30.
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св. Николай Нови Софийски. Не се споменава дали мощехрани-
телницата съдържа и мощи на св. Георги Нови, но по традиция 
върху мощехранителниците се представят образите на светците, 
чиито мощи са вътре. Двете изображения върху капака предпо-
лагат, че в тази мощехранителница са се съхранявали мощи и 
на двамата светци. Върху долния капак е изписано: „Тези свети 
мощи на светия великомъченик Николай Нови Софийски обко-
ваха се във времето на архиепископ господин господин Теофан и 
епитроп Георги, и при поп Янакиа и поп Михаил ктитори, в го-
дината + 1806“. Върху горния капак на мощехранителницата има 
втори надпис: „Тези свети мощи се направиха по време на архи-
епископа Йоакима и при епитропи Цона Тумп (?) и при насто-
ятел Мкинь Тодорин. 1813“. За тази мощехранителница пише и 
Е. Спространов, но според него споменатият по-горе надпис от 
1806 г. е „около покривката над мощите“15.

Както стана ясно от горното изложение, църквата „Св. Арханге-
ли“ е била векове наред без прекъсване център на култа към св. 
Николай Нови Софийски, при това жив, действащ център. Тук 
ще изкажа предположение и ще се усъмня в информацията, да-
дена в инвентарната книга на Народния музей, че разглежданата 
икона, или въобще всичките десет икони, откупени от Христо 
Зарзанов през 1910 г., произхождат само от църквата „Св. Бого-
родица“ в София. Във фонда на Музея за християнско изкуство в 
Криптата на „Св. Александър Невски“ се съхранява друга икона 
(НАИМ № 917), закупена от Христо Зарзанов, която Е. Спрос-
транов открива през 1901 г. в галерията на втория етаж на църк-
вата „Св. Николай Нови Софийски“ наред с „наблъскани сума 
икони“ и дава нейно подробно описание и размери16. Тя датира 
от ХVІІІ в. и представлява сборна икона – в централния панел е 
изобразена Старозаветна Троица и св. Богородица, а отстрани 
в клейма допоясно са представени светци, сред които и най-по-
читаните светци, които имат и свои храмове в София17. Един до 
друг са изобразени св. Георги Нови и св. Николай Нови18, а над 
тях съответно – Архангел Михаил и св. Николай Мирликлий-

15  Спространов, Е. Бележки и приписки, 27.
16  Пак там, 28-29.
17  Paskaleva, K. Old Bulgarian Art, National Art Galerie. Sofia, 1973, № 114; Паскалева, К. 
Икони от България. С., 1981, 236, № 86.
18  Св. Николай Нови е изобразен с къса брада и дълга кестенява коса, облечен в туника.
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ски. Под тях са образите на св. Петка и на св. Неделя. В дясно на 
централното изображение са св. Йоан Рилски и св. Крал Стефан 
Милутин19.

Всичко, казано дотук, недвусмислено ни насочва към църквата, 
за която е била създадена иконата, обект на настоящата публи-
кация. Изобразяването на Архангел Михаил между двамата со-
фийски новомъченици намира своето логично обяснение, имай-
ки предвид, че църквата, посветена на Безплътните сили, е била 
центърът на култа към св. Николай Нови – т.е. с голяма вероят-
ност може да се твърди, че тази икона е била създадена именно 
за църквата „Св. Архангели“ в София. Така замисълът, заложен в 
нетрадиционната на пръв поглед композиция, става ясен – в сре-
дата е изобразен патронът на църквата „Св. Архангел Михаил“, 
а от двете му страни са светците, чиито мощи се съхраняват там. 
Само може да се предположи къде е била поставена иконата, 
дали върху иконостаса, или върху проскинитарий над мощехра-
нителницата с образите на двамата новомъченици. Възможно е 
софийският митрополит да е започнал цялостно обновяване на 
църквата и да е поръчал заедно с новата сребърна мощехрани-
телница и въпросната икона. Както видяхме по-горе, иконите от 
църквата „Св. Архангели“, пренесени в „Св. Петка Самарджий-
ска“, са създадени почти по същото време – между 1810–1812 г.

2. Върху иконата св. Николай Нови, св. Архангел Михаил и св. 
Георги Нови са представени прави, в цял ръст, но не фронтал-
но – Архангел Михаил и св. Георги Нови са обърнати един към 
друг, а св. Николай Нови е обърнат надясно към Архангел Миха-
ил. Трите фигури са изобразени над хълмист пейзаж с дървета, 
фонът в средната част е светлорозов, а по-нагоре е в преливащи 
светлосини тонове. Възможно е зографът съзнателно да е акцен-
тирал върху небесното пребиваване на персонажите, като ги е 
изобразил сякаш висящи във въздуха. Фигурите са с леко скъсени 
пропорции в долната част, лицата са бледи, сивкави, с по-тъмни 
сиви карнации, контурите са черни, веждите са дъговидни, но-
совете – подчертано извити. Нимбовете са златни, украсени със 
замба. За разлика от цялото прецизно изпълнение на иконата 

19  Върху дървен кивот от Германския манастир (ок. 1818 г.) около св. Богородица са изо-
бразени св. Георги Софийски, св. Николай Нови Софийски, св. Крал Стефан Милутин и св. 
Йоан Рилски. Вж. Генова, Е. Кивот (ковчег) за мощи от Германския манастир край София. 
– Проблеми на изкуството, 3, 2001, 11-17.
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идентификационните над-
писи са написани твърде 
небрежно, с криви и раз-
лични по големина букви.

Св. Николай Нови е пред-
ставен с дълга тъмна коса и 
къса тъмна брада, в едната 
си ръка държи кръст, а в 
другата – дълго копие. Ли-
цето му е силно издълже-
но, с подчертано хлътнали 
бузи за разлика от овални-
те лица на св. Георги Нови 
и на Архангел Михаил. Об-
лечен е в червена туника и 
златна ризница с детайлно 
разработени орнаменти, 
син дълъг плащ и златни 
ботуши. Вероятно най-ран-
ното изображение на св. 
Николай Нови като воин 
е в параклиса „Св. Трои-
ца“ (1703) на манастира 
„Успение Богородично“ в 
Арбанаси, изписан от трев-
ненските зографи Кръстьо, 
Цоню и Георги. Налагане-
то на иконографията на св. 
Николай Нови като воин е 
късно явление и разглежданата икона е сред ранните примери. 
В този иконографски вариант той се изобразява в късните икони, 
рисунките с житийни сцени от Васил Попрадойков (ок. 1892 г.) и 
литографиите, направени по тях, които днес се намират в църк-
вата „Св. Николай Нови Софийски“20. Би следвало да се отбеле-
жи, че типологическите и иконографски характеристики на св. 
Николай Нови в тези късни изображения са идентични с тези от 
иконата в Криптата. Възможно е да е съществувал общ по-ранен 

20  Иконата е била прерисувана от Иван Димитров и отпечатана като цветна литография. 
Василиев, А. Български светци в изобразителното изкуство. С., 1987, ил. на с. 217.

Архангел Михаил, св. Николай Мирликийски, 
св. Николай Нови Софийски, св. Георги Нови 
Софийски. Детайл от икона „Старозаветна 
Троица, св. Богородица и светци“ 
(НАИМ № 917). 
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образец, който да е бил възпроизведен и от зографите на раз-
глежданата икона, и от Васил Попрадойков. Но ако приемем, че 
нашата икона е стояла в църквата „Св. Архангели“ над мощите 
на св. Николай Нови или на иконостаса, то със сигурност тя е 
била достатъчно позната през ХІХ в., за да послужи като иконо-
графски модел.

Най-ранните изображения на св. Николай Нови Софийски при-
надлежат на св. Пимен Зографски и неговото ателие, като той 
обикновено се представя редом със св. Георги Нови Софийски: 
Куриловски манастир (1596), Сливнички манастир на Преспа 
(1607), „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“ в Добърско 
(1614), „Св. Георги“ в Търново (1616) и вероятно в Сеславци (1616), 
но там стенописите са надживописвани. Неизвестен зограф ри-
сува образа на св. Николай Нови в село Стрезовце, Кумановско 
(1606)21. Св. Пимен и неговият кръг зографи изобразяват новомъ-
ченика млад, голобрад, в съвременни за епохата дрехи. През ХІХ 
в. тази иконография продължава да функционира паралелно с 
новата, според която той се изобразява като воин. 

Не е случайно, че именно св. Пимен Зографски допринася за раз-
пространението на култа към св. Николай Нови извън региона 
на София. Ще изкажа и следното предположение: св. Пимен Зо-
графски не само разпространява, а вероятно и създава за първи 
път образа на св. Николай Нови Софийски. Според споменатата 
приписка от 1704 г. в ръкописа с житие на св. Кирик и св. Юлита 
той е бил в църквата „Св. Архангели“ в София, която е център на 
култа към софийския новомъченик. 

Архангел Михаил също е изобразен като воин, в едната ръка 
държи вдигнат меч, а в другата – сфера с кръст. Облечен е със 
зелена туника и златна ризница, червен дълъг плащ и златни 
ботуши. Св. Георги Нови е представен млад, голобрад, в едната 
ръка държи кръст, в другата – бяла палмова клонка. Облечен е в 
охрова туника, украсена с цветни орнаменти, светлорозов плащ 
и златни ботуши. Няма да се спирам на въпроса кой точно от со-
фийските новомъченици, носещ името Георги, е изобразен тук 
– както е известно, култовете към св. Георги Нови и св. Георги 

21  Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557–1614. Нови Сад, 
1965, 203.
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Новейши се наслагват и преплитат, което, естествено, дава отра-
жение върху изображенията им22. 

Почеркът на зографите, създали иконата на св. Николай Нови 
Софийски, Архангел Михаил и св. Георги Нови Софийски, носи 
някои специфични характеристики, които могат да бъдат откри-
ти в редица икони от началото на ХІХ в. Очевидно става дума не 
за един зограф, а за зографско ателие, което е създавало икони 
към края на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в. за софийските църкви, 
района на София и вероятно сегашните Западни покрайнини. 
Засега не ми е известен подпис на някой от зографите, но имайки 
предвид относително големия брой икони, които могат да бъдат 
приписани на това ателие, много е вероятно да се открие след 
време и подписано тяхно произведение. От датираните техни 
икони, които са ми известни, повечето са от периода 1807–1812 г. 
Върху много от тях има ктиторски надписи. Разглежданата ико-
на вероятно е създадена малко по-рано. 

Сред десетте икони, продадени от Христо Зарзанов на Народ-
ния музей през 1910 г., които са твърде различни по своя стил и 
датиране, две са дело на същото зографско ателие: „Св. Георги 
на кон“ (НАИМ № 919) и „Христос Пантократор“ (НАИМ 920)23. 
Военните одежди на св. Георги, украсата на ботушите, гънките 
на плащовете са сходни с тези на св. Николай Нови от разглеж-
даната икона. В двете икони на св. Георги и тази на Христос иден-
тификационните надписи са изписани в червени медальони, де-
корирани със златни орнаменти, и са почти идентични помежду 
си. От същото ателие е икона на св. Георги, която днес се намира в 
софийската църква „Св. Димитър“ в квартал „Хаджи Димитър“. 
Върху нея е изписана годината 1812 (Мартин терзи и чеда его)24. 
Иконографските характеристики не съответстват на св. Георги, 
светецът тук е изобразен с мустаци и малка брада и по-скоро 
прилича на св. Теодор. Но типажът е същият, характерен за ико-

22  Паскалева, К. Свети Георги Софийски (Опит за идентификация на тримата софийски 
мъченици). – ГСУ, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“. Т. 91 (10). С., 2001, 209-240.
23  Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически 
музей – София. Каталог. С., 2012, № ІІ. 218, № ІІ. 219, 222-223.
24  Благодаря на проф. Младост Вълкова за предоставената ми информация и фотогра-
фия на иконата. Първоначално в десния медальон е било изписано името Димитър, след 
реставрацията излиза името Георги, но доколкото мога да преценя, то също е изписано 
по-късно от надписа в левия медальон. Най-вероятно първоначално иконата е била на св. 
Теодор.
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ната на св. Георги на кон от НАИМ и за разглежданата икона. От 
същото зографско ателие са и няколко икони в НЦИАМ, които 
според инвентарната книга са прибрани от софийската църква 
„Св. Неделя“ от протойерей Иван Гошев през 1942 г., например 
иконата „Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон“ (1807; НЦИ-
АМ № 3438). В Софийската църква „Св. Петка Стара“ се намират 
две икони, които вероятно са дело на същото ателие – „Св. Геор-
ги на кон“ и „Св. Мина на кон с житийни сцени“25. Ликът на св. 
Мина много напомня тези на св. Теодор Тирон и св. Теодор Стра-
тилат от иконата в НЦИАМ. Техни икони се намират и в други 
софийски църкви, което не е предмет на настоящата статия.

Доколкото мога да преценя по фотографии в интернет публика-
ция за „Пазарската“ църква в Пирот, две от иконите там са рисува-
ни от същото ателие – „Св. Архангел Михаил“ и „Дейсис“, който 
се е намирал над царските двери26. Това показва, че тези софийски 
зографи са работели и за църкви в Западните покрайнини.

Иконите, дело на това зографско ателие, се отличават с някои 
общи характеристики. Като цяло, колоритът е светъл, пастелен, 
фоновете са в преливащи светлосини и зеленикави тонове, одеж-
дите са разноцветни, което контрастира със златото. Природни-
ят пейзаж заема само най-долната част от иконите и представля-
ва меки, заоблени вълнообразно хълмове с дървета. Няколкото 
конни изображения на светци воини, се отличават с детайлно 
разработени одежди, богато орнаментирани със злато, развети 
плащове. Човешките фигури са с леко скъсени пропорции, но 
фигурите на конете са нарисувани с подчертан професионали-
зъм. Характерният почерк на тези зографи се разпознава най-яс-
но в специфичните типажи и характеристики на лицата – зао-
блените бузи, триъгълникът, който се образува между веждите 
и извитите носове, подчертан долен клепач. С изключение на 
разглежданата икона, идентификационните надписи са вписани 
в медальони, орнаментирани със злато. 

Като заключение може да се каже, че иконата е била създаде-
на за софийската църква „Св. Архангели“, която е била център 
на култа към св. Николай Нови Софийски. Това обяснява нео-

25  Иконата на места е надживописвана.
26  Благодаря на Мариела Стойкова за предоставената ми информация.
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бичайното композиране на фигурите на двамата софийски но-
вомъченици и Архангел Михаил. Вероятно образът на св. Нико-
лай Нови от тази икона е послужил като иконографски модел 
за по-късните негови изображения. Дело е на зографско ателие, 
което е работело за софийските църкви в началото на ХІХ в., а 
вероятно и в края на ХVІІІ в. Зографите са добре школувани, 
най-многобройни и със завидно майсторство са техните икони, 
представящи светци воини на кон. Иконографията, одеждите и 
орнаментиката показват, че тези зографи са използвали високи 
образци от ХVІІ в. 

Настоящата публикация бегло засегна и проблема за съдбата 
на иконите и църковната утвар от разрушените през 1889–1891 
г. софийски храмове, които са били многократно пренасяни в 
различни църкви или предавани на музеи. Да се проследи об-
ратният път на тези произведения, изисква дълга издирвателска 
работа и е обект на друго изследване.

Икона „Св. Георги на кон“, начало на ХІХ в., 
София (НАИМ № 919).

Икона „Св. Георги на кон“, 1812 г., 
църква „Св. Димитър“, София.
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The History and Iconography of an Unpublished Icon of 
St Nicholas the New Martyr of Sofia and St George 

the New Martyr of Sofia from the Museum of Christian Art 
at the Crypt of St Alexander Nevsky Cathedral

Ralitsa Russeva

The icon has a strange history, marked by a number of unknown facts and is a sad 
example of the attitude towards Christian values and commemorations in Sofia 
following the Liberation of the Ottomans. The icon belongs to the collection of the 
National Institute of Archaeology with Museum, NAIM (Inv. No 924). It features 
jointly Saint Nicholas the New Martyr of Sofia, the Holy Archangel Michael (C) and 
St George the New Martyr of Sofia. The icon is dated to the late eighteenth or the 
early nineteenth century. According to this publication, the icon was commissioned 
by the Church of The Holy Archangel Michael in Sofia, which was the centre of 
the cult of Saint Nicholas the New Martyr of Sofia. It was placed over a reliquary 
holding the relics of both saints or on the iconostasis. Its origin from the Church of 
The Holy Archangel Michael explains the unusual composition of the figures of the 
two new martyrs of Sofia coupled with Archangel Michael. In all likelihood, later 
representations of St Saint Nicholas the New Martyr of Sofia were iconographically 
modelled on the image of the saint on this icon. The icon was painted at a workshop, 
working for the churches in Sofia in the early nineteenth century and probably, in 
the late eighteenth century. The icon-painters were highly skilled, using seventeenth-
century models and most numerous and admirably rendered were their icons 
representing mounted warrior saints. 

(translated in English by Milena Lilova)
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Die Verehrung der Athos-Heiligen 
und der Neomärtyrer
auf dem Berg Athos (17. – 19. Jh.)

Georgios Chr. Tsigaras
Democritus University of Thrace, Komotini

Es ist bekannt, dass die Athos-Mönche den Heiligen besondere Ver-
ehrung entgegenbringen; diese stellen Vorbilder in ihrer Askese dar, 
da die Heiligen bereits erreicht haben, was die Mönche erst anstre-
ben: die Heiligkeit, die mystische Vereinigung mit Gott. Wie in der 
wissenschaftlichen Forschung ebenfalls bekannt ist, wurde diese 
Auffassung in Form der Darstellung einer großen Zahl von Heiligen 
in den Baudenkmälern des Athos im 17., vor allem aber im 18. und 
19. Jahrhundert in Bilder übertragen1. Zwei Heiligen-Gruppen wei-
sen eine besonders starke ikonographische und kultische Tradition 
am Heiligen Berg auf: die Hagioreiten, das heißt: die Athos-Heiligen, 
und die Neomärtyrer.

Für die erste Gruppe, die Athos-Heiligen, gibt es eine große Zahl 
von bildlichen Beispielen. Die früheste Darstellung der Athos-Heili-
gen als Gruppe begegnet uns, meines Wissens nach, in der unteren 
Zone der Süd- und Westwand der Allerheiligen-Friedhofskapelle im 
Dionysiou-Kloster. Der Maler Merkourios2, der die Wandmalereien 

1 Τσιγάρας, Γ. Χρ. Οι ζω γρά φοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από την Κορυτσά. Το έργο 
τους στο Άγιον Όρος (1752–1783). Αθήνα, 2003, 317-318.
2  Χατζηδάκης, Μ. Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1450–1830), Bd. 1. Αθήνα, 1987, 
96; Χατζηδάκης Μ., E. Δρακοπούλου. Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1450–1830), 
Bd. 2, Αθήνα, 1997, 185; Ανδρούδης, Π., Αθ. Σέμογλου. Παρατηρήσεις στο εικονογραφικό 
πρόγραμμα του κοιμητηριακού παρεκκλησίου της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος (1627). 
In: Α. Δερμάνης (Hrg.), Από τα άστρα στη γη και τον πολιτισμό. Αφιέρωμα στη μνήμη του 
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im Jahr 1627 gestaltete, platziert die Athos-Heiligen zwischen die As-
keten-Heiligen. Es sind die Heiligen Athanasios Athonites, Neilos, 
Gregorios Palamas3, Dionysios Dionysiatis4, Maximos Kausokalybi-
tes5 und Petros Athonites zu erkennen (Abb. 1)6. Die Integration der 
Athos-Heiligen in den Bilderzyklus der einzelnen Heiligengestalten 
spiegelt eine theologische Auffassung wider, die die Athos-Heili-
gen als gleichberechtigt neben die großen Asketen, die Gründer des 
Mönchtums, stellt.

In den Athos-Baudenkmälern des 18. Jahrhunderts weist die Dar-
stellung der Athos-Heiligen eine bemerkenswerte Häufigkeit auf. 
Indikativ seien die Darstellungen im Narthex des Kyriakons der Ski-
te Hagia Anna (1757)7 und im Exonarthex des Klosters Philotheou 
erwähnt, wo die Athos-Heiligen gemeinsam mit Asketen-Heiligen 
dargestellt werden. Hier werden die Heiligen Athanasios Athonites, 
Paulos Xeropotamenos (Abb. 2), Maximos Kausokalybites, Dionysios 
Mikroathonites, die Heiligen Gabriel und Euthymios aus dem Kloster 
Iberon sowie die Heiligen Dionysios Olympou8, Symeon und Philo-

Καθηγητή Αλεξάνδρου Τσιούμη. Θεσσαλονίκη, 2003, 87-97. Vgl. auch Βαφειάδης, K.Η ζω-
γραφική στο Άγιον Όρος στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο ζωγράφος Δανιήλ ιερομόναχος. Θεσ-
σαλονίκη, 2008, 48, Anm. 104.
3  Über die Ikonographie des Heiligen siehe Τσι ού μη, Χρ. Οι πρώ τες απει κο νί σεις του αγί ου 
Γρη γο ρί ου του Πα λα μά στη Θεσ σα λο νί κη, Πρα κτι κά Θε ο λο γι κού Συ νε δρί ου εις τι μήν και 
μνή μην του εν αγί οις πα τρός ημών Γρη γο ρί ου αρ χι ε πι σκό που Θεσ σα λο νί κης του Πα λα μά 
(12–14 Νο εμ βρί ου 1984). Θεσ σα λο νί κη, 1986, 247-257; Τσι γα ρί δας, Ε.Ν. Εικο νι στι κές μαρ τυ-
ρί ες του αγί ου Γρη γο ρί ου του Πα λα μά σε να ούς της Κα στο ριάς και Βέ ροι ας. Συμ βο λή στην 
ει κο νο γρα φία του αγί ου, Πρα κτι κά Θε ο λο γι κού Συ νε δρί ου εις τι μήν και μνή μην του εν αγί-
οις πα τρός ημών Γρη γο ρί ου αρ χι ε πι σκό που Θεσ σα λο νί κης του Πα λα μά (12–14 Νο εμ βρί ου 
1984). Θεσ σα λο νί κη, 1986, 263-294. Vgl. auch Τσι γα ρί δας, Ε.Ν. Ει κο νι στι κές μαρ τυ ρί ες του 
Αγί ου Γρη γο ρί ου του Πα λα μά στη Θεσ σα λο νί κη και στο Άγι ον Όρος, Ο Άγι ος Γρη γό ρι ος ο 
Πα λα μάς στην ιστο ρία και το πα ρόν, Πρα κτι κά Δι ε θνών Επι στη μο νι κών Συ νε δρί ων Αθη νών 
και Λε με σού. Άγι ον Όρος, 2000, 193-216. 
4 Über das Leben des Heiligen Dionysios Dionysiatis oder Mikroathonites siehe Ιερά Μονή Αγί-
ου Διονυσίου, Ο Όσι ος Δι ο νύ σι ος ο κτί τωρ, Άγι ον Όρος 2004, και Μοναχός Μωυσής Αγιορεί-
της, Οι Άγιοι του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 2008, 290-293.
5 Über die Ikonographie des Heiligen Dionysios Olympites siehe Τσιγάρας, Γ.Χρ. Εικονογρα-
φικοί τύποι του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπῳ. In: Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής 
τέχνης. Θεσσαλονίκη, 2013, 79-130.
6 Siehe Ανδρούδης, Π., Αθ. Σέμογλου. Παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα, a.O., 
87-97. Vgl. auch Τουτός, Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγί-
ου Όρους, 10ος – 17ος αιώνας. Αθήνα, 2010, 288-290, mit der entsprechenden Bibliographie.
7 Τσιγάρας, Γ.Χρ. Οι ζω γρά φοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, a.O., 195-199, Abb. 171, 172.
8 Über den Heiligen siehe Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Όσιος Μάξιμος ο Καυσο-
καλυβίτης. Αγιολογία – Υμνολογία – Τέχνη. Συμβολή στη μελέτη του αγιορειτικού μοναχι-
σμού κατά τον 14ο αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2010.
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theos aus dem Kloster Philotheou abgebildet9. Diese Wandmalereien 
können in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert werden, es 
wird weiters davon ausgegangen, dass sie aus einer Werkstatt stam-
men, die in einem Naheverhältnis steht zu den Malern Gabriel und 
Neophytos, die auch die Kapelle des Timios Prodromos im Katholi-
kon des Klosters ausmalten10. Die Wandmalereien im Katholikon des 
Klosters Xeropotamou wurden 1783 von den Malern Konstantinos 
und Athanasios aus Korca gestaltet. An der Ostwand des Exonarthex 
des Katholikons trifft man auf eine vollständig erhaltene Gruppe von 
20 Athos-Heiligen: Ioannes Kolobos, Petros Athonites, Paulos Xero-
potamenos, Philotheos, Nektarios Kareotes (Abb. 3), Simon, Gabriel 

9 Persönliche Anmerkung.
10  Τσιγάρας, Γ.Χρ. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου της Μονής 
Φιλοθέου. In: Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη, 2013, 209.
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den Iberer und Euthymios Iberetai, Nephon11, Gennadios Esphig-
menites und andere (Abb. 4)12. Abbildungen von Athos-Heiligen gibt 
es auch in der Trapeza des Klosters Vatopediou (1786)13, hier handelt 
sich um Werke des Malers Makarios aus Galatista14.

Aus dem 19. Jahrhundert ist der Bilderzyklus des Exonarthex des 
Kyriakons der Skite Kausokalybia (Abb. 5)15 bzw. der Exonarthex 

11  Über die Ikonographie des Heiligen Nephon siehe Τσιγάρας, Γ.Χρ. Η εικονογραφία του 
αγίου Νήφωνος. Φορητές εικόνες και τοιχογραφίες. In: Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως 1508-2008, Τόμος επετειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από 
της κοιμήσεως αυτού, Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Άγιον Όρος, 2008, 400-433 (Nachdruck in: 
Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης, Θεσσαλονίκη 2013, 21-77).
12  Τσιγάρας, Γ.Χρ. Οι ζω γρά φοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, a.O., 195-199.
13  Das erste Beispiel einer Abbildung der Athos-Heiligen ist nicht in den Wandmalereien des 
Refektoriums des Klosters von Vatopediou zu finden, wie Ταβλάκης, Ιω. Εικόνες του 18ου και 
19ου αιώνα, Κειμήλια Πρωτάτου, Bd. 2. Άγιον Όρος, 2004, 315, behauptet, sondern bereits frü-
her im 17./18. Jahrhundert.
14  Über den Maler Makarios aus Galatista siehe Παπάγγελος, Ι.Αθ. Περί των Γαλατσιάνων 
ζωγράφων του Αγίου Όρους. In: Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη, 18ος – 20ος αι., 
Πανελλήνιο Συνέδριο, 20–21 Νοε. 1997, Akten. Θεσσαλονίκη, 1998, 254-256.
15  Dazu siehe Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ο μοναχός Μητροφάνης ο εκ Βιζύ-
ης της Θράκης και το ζωγραφικό του έργο στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους. 
– Θρακική Επετηρίδα, 11, 1999–2009, 385-428. Über den Maler siehe auch Uspenkij, P. Vostok 
hristianskij. Afon. Sankt Petersburg, 1892, 415, 421; Σμυρνάκης, Γ. Το Άγιον Όρος (Nachdruck). 
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des Klosters Karakallou zu erwähnen16, beeindruckend ist die Far-
bauffassung am Exonarthex des Kyriakons der Skite des Heiligen 
Demetrios17, die zum Kloster Batopediou gehört, ein Werk aus der 
Werkstatt der Maler von Galatista auf der Chalkidiki (Abb. 6). Laut 
Inschrift wurde dieser Narthex im Jahr 1806 – richtig ist 1816 – von 
den Malern Mönch Beniamin und dem Hieromonachos Zacharias 
ausgemalt, Neffen des Malers Makarios aus Galatista18. Athos-Heili-
ge werden auch in der Trapeza (Refektorium) des Kloster Xeropota-
mou abgebildet19.

Die zunehmende Häufigkeit der Hagioreiten-Darstellungen kenn-
zeichnet, meiner Meinung nach, eine Änderung in den im 18. Jahr-
hundert vorherrschenden ikonographischen, theologischen und 

Καρυές – Άγιον Όρος, 1988, 469; Βλάχος, Κ. Η χερ σό νη σος του Αγί ου Όρους Άθω και εν αυτή 
μο ναί και οι μο να χοί πά λαι τε και νυν. Βόλος, 1903, 257; Χατζηδάκης Μ., E. Δρακοπούλου. 
Έλ λη νες ζω γρά φοι μετά την Άλωση (1450–1830), Bd. 2. Αθήνα, 1997, 190. 
16  Persönliche Anmerkung.
17  Die Wandmalereien sind nicht publiziert worden. Über die Baugeschichte des Kyriakons 
siehe Χατζη αν τω νί ου, Φ. Το κυ ρι α κό της βα το πε δι νής σκή της του Αγί ου Δη μη τρί ου, Ιε ρά 
Μο νή Βα το πε δί ου, Ιστο ρία και Τέ χνη, ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθω νι κά Σύμ μει κτα 7. Αθή να, 1999, 171-196.
18  Παπάγγελος, Ι.Αθ. Περί των Γαλατσιάνων ζωγράφων, a.O., 256-259.
19  Ibidem.

4. Xeropotamou-Kloster. Katholikon. Exonarthex. Athos-Heiligen. 
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ideologischen Auffassungen am Heiligen Berg. Gleichzeitig spiegeln 
die Darstellungen die Akzeptanz dieser geänderten Auffassungen 
durch die Mönche wider. Die großen wirtschaftlichen Probleme der 
Mönche und die Auswirkungen der beiden russisch-türkischen Krie-
ge20 auf den Athos ließen in den Athos-Mönchen das Gefühl entste-
hen, dass deren politische, verwaltungstechnische21 und wirtschaftli-
che22 Überwindung nur gemeinsam möglich war. In diese Richtung 
gehen auch die Änderungen in der Verwaltung der Mönchsrepublik, 
die zwischen den Anfängen des 17. Jahrhunderts und der zweiten 

20  Dazu siehe Μα μα λά κης, Ι.Π. Το Άγι ον Όρος (Άθως) διά μέ σου των αι ώ νων. Θεσ σα λο-
νί κη, 1971, 284-289.
21  Πα πα χρυ σάν θου, Δ. Η Δι οί κη ση του Αγί ου Όρους (1600–1927), Αθω νι κά Σύμ μει κτα 6. 
Αθή να, 1999, 21-25. Vgl. auch Χρυ σο χο ΐ δης, Κ. Iστο ρία. Πρωτάτο, Το κέντρο του αθωνικού 
μοναχισμού, Κειμήλια Πρωτάτου, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Bd. A. Άγιον Όρος, 2000, 
35.
22  Siehe Λαυ ρι ώ της, Αλ. Το Άγι ον Όρος με τά την Οθω μα νι κήν κα τά κτη σιν. – Επετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 32, 1963, 127; Μα μα λά κης, Ι.Π. Το Άγι ον Όρος, a.O., 284-
296.
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Hälfte des 18. Jahrhunderts festzustellen sind23. Im Juni 1783 geht 
eine Periode der Instabilität in der Führung mit der Ausstellung ei-
nes Sigillions des Patriarchen Gabriel IV. zu Ende. Mit ihm wird das 
System der indirekten Vertretung festgeschrieben, nach dem an der 
Spitze der Verwaltung der Protos und vier Epistates stehen, von de-
nen jeder von einer der Fünfergruppen der zwanzig Klöster gewählt 
wird24. Aber auch die theologischen Auseinandersetzungen, die in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts festzustellen sind, wie etwa 
die der Kollybaden, stehen mit den kultischen und künstlerischen 
Prozessen in Zusammenhang, die zur Ausbildung eines kollektiven 
Bewusstseins der Athos-Mönche führten25. Dies findet seinen Aus-
druck durch die Wandmalereien des nördlichen Narthex in Protaton 
(Karyes), die in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zu datieren 
sind und Werke Maler aus Epirus zu sein scheinen (Abb. 7)26.

Es muss betont werden, dass die Darstellung der Athos-Heiligen als 
Gruppe nicht eine Ersetzung der Verehrung der einzelnen Heiligen 
der jeweiligen Klöster zum Ziel hatte, sondern den Ausdruck eines 

23  Siehe oben Anm. 14.
24  Dieses Sigillion ist das IV. Typikon des Athos. Dazu siehe Πα πα χρυ σάν θου, Δ. Η Δι οί κη ση 
του Αγί ου Όρους, a.O., 25, Anm. 47, mit der entsprechenden Bibliographie. Vgl. auch Χρυ σο χο-
ΐ δης, Κ. Ιστο ρία, a.O., 36; Πα πα χρυ σάν θου, Δ. a.O., 25-32.
25  Über diese geistige Bewegung siehe Ράν το βιτς, Α. Η Φι λο κα λι κή Ανα γέν νη ση του XVIII 
και XIX αι. και οι πνευ μα τι κοί καρ ποί της. Αθή να, 1984; Σκρέττας, Ν. Η Θεία Ευχαριστία 
και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων. Θεσσαλονίκη, 2006; 
Πασχαλίδης, Σ.Α. Το Υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη της 
αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη, 2007.
26  Siehe Τσιγάρας, Γ.Χρ. Οι τοιχογραφίες του βόρειου νάρθηκα του Πρωτάτου. In: Μελέτες 
ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη, 2013, 241-264.
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Gefühls von ”Gemeinschaft“ durch die kultische Praxis. Charakteris-
tisch für diese neue Auffassung ist eine Stelle des Werkes ”Der Garten 
der Grazien“ (Κῆπος Χαρίτων) von Kaisarios Dapontes. Im 16. Kapi-
tel, in dem er in 1.386 metrischen Fünfzehnsilbern “Über den Heiligen 
Berg und seine Bewohner“ schreibt, betont er die Heiligkeit des Ortes, 
als idealen Ort zur Übung der Tugenden; von den tausenden Heili-
gen, die den Heiligen Berg bewohnten, erwähnt er namentlich 36, 
wobei er sich bemüht, dass alle Athos-Klöster in der Aufzählung ver-
treten sind. Der vielseitige Gelehrte des 18. Jahrhunderts fragt sich: 
Wo sonst als am Athos könnte man so viele Heilige finden, und erklärt sei-
nen Standpunkt mit der langen asketischen Tradition, der Lebensführung, 
der Stille und der Heiligkeit des Ortes27.

Hinweise auf die Akzeptanz eines gemeinsamen Bewusstseins am 
Athos ist die Existenz von tragbaren Ikonen, die vom Ende des 18. 
(Abb. 8)28 und aus den Anfängen des 1929. Jahrhunderts stammen und 

27  Καισάριος Δαπόντες. Κήπος Χαρίτων, Hrg.: Άλκης Αγγέλου. Αθήνα, 1977, 296 (Zeile 61-70).
28  Es ist die Ikone (zweite Hälfte des 18. Jh.) gemeint, die im Protaton aufbewahrt wird und 
wahrscheinlich ein Werk des Malers Makarios aus Galatista ist. Dazu siehe Τ(αβλά κης), Ιω. 
Χο ρός Αγι ο ρειτ ών Πα τέ ρων, Θη σαυ ροί του Αγί ου Όρους, Κα τά λο γος έκ θε σης. Θεσ σα λο νί κη, 
1997, 604-605.
29  Βα σι λάκη, M., Γ. Τα βλά κης. Ει κό νες 18ου και 19ου αι ώ να, Κει μή λια Πρω τά του, Ιερά 
Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Bd. Β. Άγι ον Όρος, 2004, 318, Abb. 165, 166.

7. Karyes. Protaton. Nördlicher Narthex. Athos-Heilige. 
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die Athos-Heiligen thematisie-
ren, sowie die Verfassung von 
gesungenen Akoluthien. Zur 
gleichen Zeit ist auch die Wei-
terentwicklung der kultischen 
Praxis durch die Einführung 
der Verehrung der Athos-Hei-
ligen bewiesen30. Beim Prozess 
der Einführung der Verehrung 
der Athos-Heiligen mit Hilfe 
der Herstellung von tragbaren 
Ikonen und durch gesungene 
Akoluthien trug der gelehrte 
Heilige Nikodemos Hagiorei-
tes bei, der den Entwicklungs-
prozess durch die Verfassung 
einer Akoluthie zur Verehrung 
der Athos-Heiligen krönte. Da-
mals wurde Feier des Festes 
der Athos-Heiligen in Form ei-
ner Feierliturgie (πανήγυρις) 
eingeführt, in deren Verlauf die 
Ikone der Athos-Heiligen zur 
Verehrung gezeigt wird31. 

Es ist ebenfalls bekannt, dass 
die Neomärtyrer am Heili-
gen Berg besonders verehrt 
werden, oft handelt es sich 
um vertraute, mitunter auch 
persönlich bekannte Perso-
nen, die durch ihr Leben und 
ihr Martyrium vor allem den 
Kampfeswillen und den Wi-
derstandsgeist der orthodoxen 

30  Vgl. Ταβλάκης, Ιω. Εικόνες του 18ου 
και 19ου αιώνα, a.O., 315-316.
31  Siehe Λαγγής, Μ. Ο Μέγας Συναξα-
ριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας – Συνα-
ξαριστής Πεντηκοσταρίου, Bd. 14. Αθή-
ναι, 51983, 407.  

9. Kyriakon der Skite des Heiligen Deme-
trios. Exonarthex. Der Neomärtyrer Heilige 
Nikodemos aus Elbasan.
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Untertanen im osmanischen Reich 
auszudrücken scheinen32.

Auf ihre Darstellungen trifft man 
in beinahe allen Klöstern und Ski-
ten am Athos. Als charakteristische 
Beispiele seien unter anderen die 
Wandmalereien im Narthex (Abb. 
9) des Kyriakons der Skite des Hei-
ligen Demetrios33 und des Kyria-
kons der Skite Kausokalybia und im 
Exonarthex des Klosters Karakal-
lou34 genannt. Am vollständigsten 
in theologischer und ideologischer 
Hinsicht sind die 33 Porträts von 
Neomärtyrern, die in der Lite des 
Katholikons des Klosters Xeropota-
mou zu finden sind. Diese Darstel-
lungen sind an den vier mächtigen 
Säulen angebracht, die das Dach der 
Lite stützen (Abb. 10-11). Soweit ich 
weiß, handelt es sich um einen ein-
zigartigen Fall in der nachbyzantini-
schen Kunst, um eine Neuerung, die 
eine besondere Einheit im Rahmen 
des Bildprogramms der Lite des Ka-
tholikons bildet35.

Diese künstlerische Besonderheit 
stellte bereits in den neunziger Jah-
ren einen interessanten Forschungs-
gegenstand für die Kunsthistoriker 
der nachbyzantinischen Kunst und 
der Hagiographie dar. In der Mo-
nografie des Vortragenden über das 

32  Σβορώνος, N. Επισκόπηση της νεοελληνικής 
ιστορίας. Αθήνα, 21978, 12-13.
33  Persönliche Anmerkung.
34  Persönliche Anmerkung.
35  Τσιγάρας, Γ.Χρ. Οι ζω γρά φοι Κωνσταντίνος 
και Αθανάσιος, a.O., 316.

10. Xeropotamou-Kloster. Katholikon. Lite. Der 
Neomärtyrer Heilige Anastasios aus Delvin.

11. Xeropotamou-Kloster. Katholikon. Lite. Der 
Neomärtyrer Heilige Stamatios.



114

Werk der Maler Konstantinos und Athanasios aus Korca wurde die 
Hypothese vertreten, dass Kaisarios Dapontes die Schaffung dieses 
ikonographischen Zyklus inspiriert und die Maler mit Informatio-
nen über die Daten ihrer Martyrien, aber in bestimmten Fällen auch 
mit Informationen über ihre körperlichen Charakteristika versorgt 
haben musste36. Das Problem wurde kürzlich durch die Edition der 
Handschrift 253 der Nationalbibliothek in St. Petersburg gelöst37. 
Diese Neomärtyrer-Sammlung hat den Titel “Auswahl der nach der 
Eroberung Konstantinopels neu in Erscheinung tretenden Märtyrer, 
die im Namen Christi den Märtyrertod erlitten“ und es handelt sich 
um eine Autografe von Kaisarios Dapontes. In diesem eigenhändi-
gen Schriftstück sind vierzig Viten von Neomärtyrern enthalten, die 
Kaisarios Dapontes, wie er in einer von ihm verfassten Anmerkung 
schreibt, entweder in älteren Handschriften niedergeschrieben vor-
fand, oder gehört hatte; einige der Neomärtyrer lernte er persönlich 
kennen. Mit der Edition dieser Handschrift werden spezifische Pro-
bleme der Kunstgeschichte ausgeräumt. Es werden ikonographische 
Probleme in Bezug auf die äußere Erscheinung der Neomärtyrer ge-
löst und es wird das Ausmaß der Eingriffe von Kaisarios Dapontes 
bei der Schaffung der ikonographischen Typen der Neomärtyrer, die 
im Katholikon des Kloster Xeropotamou abgebildet sind, sichtbar38. 

Es ist anzumerken, dass Kaisarios Dapontes nicht der einzige Gelehr-
te dieser Zeit ist, der sich mit den Viten der Neomärtyrer beschäftigt. 
Vorausgegangen war Ionas Kausokalybites39, und am Ende des 18. 
bzw. am Anfang des 19. Jahrhunderts ist auch der Beitrag von Niko-
demos Hagioreites von großer Bedeutung, der außer den Viten der 
Neomärtyrer, die er im “Neuen Martyrologion“40, sammelte, auch 

36  Vgl. auch Τσιγάρας, Γ.Χρ. Ο Καισάριος Δαπόντες και το εικονογραφικό πρόγραμμα του 
καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου. Απόπειρα ερμηνείας της σχέσης εικόνας και λόγου 
στην ύστερη οθωμανοκρατία. In: Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλο-
νίκη, 2013, 370-397.
37  Πασχαλίδης, Σ.Α. Η αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του μοναχού Καισαρίου 
Δαπόντε (1713–1784), Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α. Θεσσαλονίκη, 2012.
38  Τσιγάρας, Γ.Χρ. Η Νεομαρτυρολογική συλλογή του Καισαρίου Δαπόντε και οι απεικο-
νίσεις των Νεομαρτύρων στο Καθολικό της μονής Ξηροποτάμου. In: Πασχαλίδης, Σ.Α. Η 
αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή, a.O., 127-169.
39  Vgl. auch Τσιγάρας Γ.Χρ. Οι ζω γρά φοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος, a.O., 47, 317-318, 
320-322.
40  Νικόδημος Αγιορείτης. Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρτύ-
ρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους 
μαρτυρησάντων. Συναχθέντα ἐκ διαφόρων συγγραφέων καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης 
διορθωθέντα, ἐν οἷς καὶ ἱκαναὶ ἀκολουθίαι προσετέθησαν. Ἀθῆναι, 31961.
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die betreffende Akoluthie verfasste41“wobei er auf diese Art und Wei-
se der Verehrung der Neomärtyrer eine kultische Dimension gab. 

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass beim weitreichen-
den Thema der Verehrung der Athos-Heiligen und der Neomärty-
rer zwangsläufig im zeitlichen Rahmen einer Einführung nur eini-
ge Hinweise gegeben werden können. Das Thema bleibt offen und 
ich glaube, dass die wissenschaftliche Edition eines Korpus der 
Athos-Heiligen und der Neomärtyrer, in der neben den Viten auch 
ikonographische und ikonologische Kommentare über diese beiden 
Heiligengruppen enthalten sind, viel zur Erforschung der hagiologi-
schen und historischen Probleme betreffend die Kunst der Osmanen-
zeit beizutragen hätte. 

41  Γλαβίνας, Απ.Αθ. Οι νεομάρτυρες της τουρκοκρατίας. Εισαγωγή – Βιβλιογραφία – 
Ασματικές Ακολουθίες. Κατερίνη, 1997, 63-141.
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Почитането на светогорските 
светци и новомъченици (ХVІІ–ХІХ век)

Йоргос Хр. Цигарас

Представеният текст разглежда някои аспекти на почитането на атонските 
мъченици и новомъченици въз основа на изобразителни и писмени при-
мери. От една страна, атонските светци са представени като иконографска 
група, която се появява през ХVІІ век и получава разпространение най-вече 
през ХVІІІ и ХІХ век – време на важни административни промени, изобрази-
телни и идеолого-богословски нововъведения на Света гора. От друга стра-
на, в тясна връзка с иконографията на атонските светци са изображенията на 
новомъчениците в паметниците, върху които най-силно се усеща влиянието 
на духовния и историческия подем, новите влияния в църковната живопис, 
възникващи по това време там (ХVІІ–ХІХ век). Особено подчертано е това вли-
яние върху иконографията на светогорските книжовници – Йоан от манасти-
ра Кавсокаливия, Кесарий да Понте от манастира Ксиропотам и Никодим 
Светогорец. Накрая текстът се спира върху иконографското и агиографското 
представяне на атонските светци и новомъченици като примери на вярата 
за православните християни в Османската империя. Създаването на служби 
и жития на светците, изписването им върху стенописи и икони, както и съз-
даването на техни графични образи са доказателство за развитието на нова 
литургийна практика, свързана с почитането на светците.

(превод от немски Невена Димитрова, Арети Асприди)
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Die malerische Darstellung der 
Neumärtyrer der griechisch-
orthodoxen Kirche, Kosmas von 
Ätolien und Georg von Ioannina, von 
den Malern von Samarina

Nikos Papageorgiou
Centre for Byzantine Research, 

Aristotle University of Thessaloniki

Kosmas wurde ca. 1714 als Kostas in Mega Dendron am Trichonida-
See, Ätolien, geboren. Er lernte lesen und schreiben in Segditsa, Par-
nassida, und besuchte die Schule in Vraggiana im Agrafa Gebirge. 
Danach arbeitete er als Lehrer in Nafpaktia. 1743 oder 1749 besuchte 
er die kirchliche Akademie ”Athonias” auf dem Heiligen Berg Athos 
und 1759 wurde er zum Mönch im Kloster Philotheou und nahm den 
Namen ”Kosmas” an. Er besuchte das Patriarchat von Konstantino-
pel im Jahr 1760 und bat um den Segen und die Erlaubnis des Patri-
archen, Seraphim II. (1757–1761), um bei den Christen zu predigen1.

Die schweren Lebensbedingungen und die Zwangsislamisierungen 
der Christen, die während dieser Zeit in verschiedenen Regionen be-
trieben wurden, motivierten ihn dazu, sich der Förderung des christ-
lichen Glaubens zu widmen. Nach seiner Rückkehr aus Konstanti-
nopel machte er insgesamt vier griechenlandweite Missionsreisen 
zwischen 1760 und 1779 und zwar in Epirus, Albanien, die Ionischen 
Inseln und Westmakedonien.

1 Bassilopoulos, Ch. O Hagios Kosmas o Aetolos (Der Heilige Kosmas von Ätolien), Athenae 
(1988), 12. K. Sardelis, Kosmas o Aetolos, o prophitis tou Genous, Athens, 1988. 
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Er hielt seine Predigten in der Koine “Gemeinsprache”, weshalb sein 
Einfluss auf die einfachen Menschen auch enorm war. Er versuchte 
die Liebe und die Verbundenheit der christlichen Gemeinden mit sei-
nen Predigten zu verstärken und die Zwangsislamisierungen, die zu 
diesen Zeiten in Epirus, Westmazedonien und in den Regionen, die 
heute zu Südalbanien gehören, betrieben wurden, zu verhindern. Er 
bewegte die Christen dazu, lesen und schreiben zu lernen und sag-
te: ”Bildet euch aus, meine Brüder... die Schule bringt Klarheit“ oder “In 
der Schule lernt man die Bedeutung von Gott, der Heiligen Dreifaltigkeit, 
der Engel, der Dämonen, des Paradieses, der Hölle, der Tugend, der Frevel 
u.a.“ Kurz vor seinem Tod (den 2. März 1779) schrieb er seinem Bru-
der Chrysanthos folgendes: „Ich habe fast dreißig Regionen bereist, zehn 
griechische Schulen – (höhere Schulen) gegründet – und zweihundert all-
gemeinbildende Schulen gegründet”. Aufgrund seines Engagements für 
die Gründung von Schulen wird er wesentlich als Wegbereiter der 
neugriechischen Aufklärung und als einer der wichtigsten Pädago-
gen und nationalen Märtyrer der modernen Geschichte Griechen-
lands betrachtet2.

Als er im August 1779 das Dorf Kolikontasi in der Nähe von Berat in 

2 Bakalopoulos, A. Istoria tou Neou Ellenismou. T. D, 102-103, 363-371.

1. St Kosmas, Metaxochori Aghias 1797.
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Südalbanien besuchte, wurde er festgenommen und gehängt. Man 
band seinen leblosen Körper an einem Stein und warf ihn in den na-
hegelegenen Fluss. Drei Tage später wurde sein Leichnam von einem 
Priester namens Markos auf der Wasseroberfläche gesichtet und zu-
rück nach Kolikontasi überführt und in der Nähe der Kirche beerdigt.

Aufgrund seiner Taten zählt Kosmas zu den wichtigsten Persönlich-
keiten des. 18. Jahrhunderts. Der Widerhall und die Direktheit seiner 
Reden als auch sein tragischer Tod machten ihn besonders beliebt bei 
den Christen.

Kosmas, der mit seinen Predigten Verwunderung bei den Christen 
ausgelöst hatte, wurde direkt nach seinem Märtyrertod als Heiliger 
verehrt. Er wurde nicht nur von den Christen sondern auch von den 
Muslimen respektiert.

Im Jahr 1813 wurde sogar das erste Kloster zu Ehren des Heiligen 

2. St Kosmas, Kirche heilige Gerassimos, 
Trichonida 1823.

3. St Kosmas, Prodromos Kloster, 
Aetolia 1823. 
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Kosmas auf Initiative des Tepedelenli 
Ali Paschas errichtet. Als Ali den Kos-
mas, noch bevor er zum Pascha wur-
de, kennenlernte, hatte Kosmas seinen 
Aufstieg in die Schichten des Osma-
nischen Reichs und die Erweiterung 
seiner Macht prophezeit. Ali Pascha 
schätzte Kosmas besonders, weil alle 
seine Prophezeiungen sich bewahr-
heitet hatten. Ali Pascha bewies seine 
Bewunderung und seinen Respekt für 
Kosmas, indem er zu seinen Ehren ein 
Kloster errichtete und den Tag seines 
Todes zum Gedenktag erklärte. Außer-
dem beauftragte er seine Hohepriester 
die Bürger zu befehlen, an seinem Fei-
ertag, den 24. August, den Markt zu 
schließen. Es klingt zwar merkwürdig, 
aber es ist das erste Mal, wo die Initiati-
ve, den Heiligen zu ehren, vom Ali Pa-
scha ergriffen wurde. Im Lexikon der 
Allerheiligen wird erwähnt, dass die 
Feier des Heiligen Kosmas in 1815 mit 
dem Befehl des Ali Paschas begann. 
Wobei der Heilige Nikodemos der Ha-
giorit in seinem neuen Martyrologium 
bereits in der ersten Ausgabe im Jahr 
1799 den Kosmas als Heiligen erwähnt 
und zwar: “der Neumärtyrer und apo-
stelgleicher Kosmas erlitt in Albanien 
sein Martyrium” und 12 Seiten seinem 
Leben und Wundern widmet. Obwohl 
Kosmas in den Martyrologien als Hei-
liger erwähnt wird, wurde er erst im 
Jahr 1961 durch eine feierliche Erklä-
rung der Kirche heiliggesprochen3.

Sofort nach dem Tod von Kosmas wur-

3 Nikodemos Agioreitis. Neon Martyrologion. Vene-
dig 1799 (n. ed. Thessaloniki, 2009), 228-240. 

4. St Kosmas, Maler Michail Anagnostou 1819, 
Church Transfigurazion, Samarina Grewena. 
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den auch seine ersten Ikonen 
gemalt, obwohl man behaup-
tet, dass einige von ihnen sogar 
während seines Lebens gemalt 
wurden. Es gibt griechenland-
weit zahlreiche Ikonen vom 
Heiligen Kosmas und insbe-
sondere in Epirus und West-
mazedonien. Außerdem wur-
den auch mehrere Gravuren 
während dem 19. Jhdt. pro-
duziert4. Er ist das Musterbei-
spiel eines Neomärtyrern, der 
vor seiner Heiligsprechung so 
weitgehend verehrt und iko-
nografisch dargestellt wurde.

Die früheste Fresco des Hei-
ligen Kosmas wurde 1797 in 
Metaxohori Agia, nach seinem 
Tod gemalt (Bild 1), aber die 
ältesten Ikonen wurden eini-
ge Jahrzehnte später. Die erste 
von ihnen befindet sich in der 
Kirche des Heiligen Gerasimos 
in der Lage Psila Alonia in Xi-
lokastro. Der Heilige wird auf-
recht mit einem Komboskini 
in seiner Hand abgebildet, in-
dem er einen Segen erteilt. Sie 
datiert aus dem Jahr 1818 (Bild 
2)5. Die zweite Ikone befindet 
sich im Katholikon des Klo-

4 Garidis, M., Th. Paliouras. Symbole 
sten eikonographia Neomartyron. – 
Ηπειρωτικά Χρονικά, 22, 1980, 169-205, 
ab. Α΄-Η΄, Taf. 10-33.
5 Paliouras, Th. He Alethine prossopo-
graphia tou Agiou Kosma tou Aetolou – 
Ηπειρωτικόν Ημερολόγιον. Ιωάννινα, 
1983, 277-285, Taf. 1-4.

5. St Kosmas, Maler Christos Papaioannou 
1829, Kirche Koimesis Samarina 
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sters Timios Prodromos in Analipsi, am Trichonida-See in Ätolien 
und datiert aus dem Jahr 1823 (Bild 3)6.

Die Maler aus Samarina hatten die Gestalt von Kosmas bereits früh in 
ihrem “ikonografischen Repertoire” aufgenommen. Eine der ersten 
Abbildungen und bis jetzt einzige Wandmalerei bleibt in der Kirche 
Metamorfosi tou Sotiros (Tranfigurazion) in Samarina erhalten7. Der 

6 Garidis, M., Th. Paliouras. Symbole, supra Taf. 24.
7 Papageorgiou, N. The Katholikon of Saint Paraskevi and the Church of the Metamorfosis in 
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Inschrift der Kirche zufolge datiert 
sie aus dem Jahr 1819 und wurde von 
den Malern Michail und Vater Ioan-
nis Anagnostou gemalt (Bild 4). Der 
Heilige wird als großer Mönch mit 
Analabos o. Schema und einem Stab 
in seiner linken Hand abgebildet, 
während er mit seiner rechten Hand 
einen Segen erteilt. Man sieht, dass 
der Maler hier ein anderes ikonogra-
fisches Motiv benutzt hat als das der 
Ikonen. Falls der Maler in dieser Ab-
bildung nicht ein uns unbekanntes 
Motiv als Vorlage kopiert, dann passt 
er womöglich ein ähnliches ikonogra-
fisches Motiv an, dass er beim Malen 
von anderen Heiligen Mönchen ver-
wendet. 

Die Abbildung des Heiligen in der 
Kirche der Siedlung bei der Maria 
Entschlafung zehn Jahre später weist 
kleine Unterschiede auf (Bild 5). Die-
se Abbildung malte der Maler wahr-
scheinlich in Anlehnung an eine be-
reits veröffentlichte Kupfergravur. Im 
Jahr 1829 wurde auch die Kupfersti-
che des Kallinikos aus Mytilene pro-
duziert (Bild 6), die wahrscheinlich 
eine ältere, uns unbekannte, Kupfer-
stiche kopiert8. Wenn man die Kup-
ferstiche beobachtet, sieht man dass 
die Hauptgestalt dem Typ der trag-
baren Ikonen näher kommt. Wobei 
die Szene, wo der Heilige aus dem 

Samarina, Grevena: A contribution to the study of 
the late 18th and early 19th century religious painting 
in Western Macedonia. Byzantine Research Centre, 
Thessaloniki, 2010, 227, Taf. 71.
8 Garidis, M., Th. Paliouras. Symbole, supra 193 abb. B.

7. Detail des Bild 5.

8. Detail des Bild 6.
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Wasser geholt wird, sehr ähnlich mit der entsprechenden Wandma-
lerei aus dem Jahr 1829 ist (Bild 7, 8). Der Maler hat anscheinend eine 
entsprechende, womöglich ältere, Ausgabe verwendet.

Nach diesen ersten Abbildungen des Heiligen im ikonografischen 
Programm von Kirchen, kommt er sehr oft in den ikonografischen 
Programmen von fast allen Malern und anderen aus Samarina vor. 
Der ikonografische Typ, der von den Malern aus Samarina am mei-
sten benutzt wird, ist nach 1830 anders als der, der ersten Ikonen, die 
oben erwähnt werden, und zwar wird er einfacher wie z.B. die Ma-
lern Athanasios und Stergios Zographou (1849) in Sarakina – Trika-
la (Bild 9). Das liegt wahrscheinlich an einem ikonografischen Motiv, 
das kleine Unterschiede im Vergleich zu den vorherigen Motiven 
aufweist und noch nicht entdeckt worden ist. 

Man merkt jedoch bei den tragbaren Ikonen, dass der ikonografische 
Typ bevorzugt wird, der sehr ähnlich mit dem Typ ist, der in den 
Kupferstichen und den Papierbildern hauptsächlich vorkommt und 
auch von den Malern mit nur kleinen Unterschieden kopiert wird. 
Diese Unterschiede mögen daran liegen, dass bei den Wandmalerei-
en ikonografische Zeichnungen (anthivola) bevorzugt wurden, wie 
z.B. die Zeichnungen der Maler von Chionades (Bild 10).
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Der Heilige Georg von Ioannina, Märtyrer (1808-1838) wurde im 
Dorf Tsourchli in Grevena geboren (heutige heißt das Dorf Agios 
Georgios). Im Alter von 8 Jahren ging er nach Ioannina, wo er als 
Pferdeknecht bei türkischen Offizieren arbeitete. Georg verheim-
lichte seinen echten Namen und sein Bekenntnis und die Türken 
dachten, dass er Hasan hieß und Muslime war. Im Alter von 28 Jah-
ren offenbarte er sein Bekenntnis und heiratete Eleni, eine Christin 
aus Ioannina. Als er sein Bekenntnis offenbarte, wurde er verhaftet 
und vor Gericht gestellt. Im ersten Prozess wurde er freigesprochen, 
aber in 1837 wurde er wieder verhaftet und vor Gericht gestellt9.

Als er offenbarte, dass er Christ sei, reagierten die Muslimen hef-
tig. Ein Muslime verklagte ihn vor dem Inquisitor und Georg wur-
de mit der Anklage der Konversion, dass er also zum Christentum 
konvertierte, vor Gericht gestellt. Die Aussage jedoch von Abdullah, 
dass Georg ein Christ und nicht ein Muslime war, trug zu seinem 
Freispruch und seiner Eintragung als Christ bei. Trotz seines Frei-
spruchs war die muslimische Gemeinschaft sehr verärgert. Kurz 
danach verließ er Ioannina und folgte Hadji Abdullah nach Bursa in 
Kleinasien. Georg kehrte in 1837 zurück nach Ioannina und als seine 
Anwesenheit bekannt wurde, wurde er trotz der Anstrengungen der 
Christen wiederum durch den Druck, den die Muslimen der Stadt 
ausübten, verhaftet und mit der Klage, dass er den Islam verweigert 
habe, vor Gericht gestellt. Sodann wurde er zum Tod verurteilt und 
am 17. Januar 1838 hingerichtet. Drei Tage später erhielten die Chri-
sten seinen Leichnam, den sie neben der metropolitischen Kirche 
des Hl. Athanasios in Anwesenheit der Metropoliten von Ioannina, 
Arta und Grevena beerdigten. (Hier sieht man die Ikone von der Ze-
remonie vor der Beerdigung). Die riskante Wiederannahme seines 
Glaubens machte ihn berühmt und brachte die Christen dazu, ihn 
zu bewundern und als einen neuen Heiligen Helden zu betrachten. 
Sein Grab wurde sofort zum Ort der Verehrung und Anbetung. Die 
Gläubigen nahmen Erde von seinem Grab und Öl mit, um sich zu 
heilen und kurz danach wurde erzählte man von Wundern, die er 
vollbracht hatte.

9 Salamangas, D. O Neomartyras Agios Georgios Ioanninon, Synaxari. Athena, 1954, 39-41. 
Sergios Sigalas, Metroplite of Grevena. He Ekklesia ton Grevenon. Grevena, 2007, 203-207. 
Moutsikas, Ev. O Agios Georgioso ex Ioanninon. Athenai, 1994, 23 u.w. Samasaris, P. He eiko-
nographia tou Agiou Georgiou tou Neou. Acts 2th International Congress, Oi Serres kai i periohi 
tous. Serres, 2013, T. B, 933-984.
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Bemerkenswert ist auch, dass Georg sehr schnell heiliggesprochen 
wurde und zwar nur ein Jahr nach seinem Martyrium, im Jahr 1839. 
Noch bemerkenswerter aber ist, wie schnell er ikonografisch abgebil-
det wurde. Die ersten Ikonen des Heiligen wurden nur 15 Tage nach 
seinem Tod gemalt. Der besondere Eindruck, den Georgs Tod hin-
terlassen hatte, spiegelt sich in den ikonografischen Werken wieder. 
Dreizehn Tage nach seinem Tod malte der Maler Zikos von Chiona-
des die erste Ikone des Neumärtyrern auf Kosten des Priestermönchs 
Chrysanthos Lainas von Konitsa10. Hier wird Georg mit der tradi-
tionellen Kleidung, der Fustanella (traditioneller Männerrock) darge-
stellt (Bild 11) und am unteren Rand schrieb Chrysanthos sein erstes 
Synaxarion11. Diese Kleidung wird als Vorlage bei seinen Abbildun-
gen übernommen und bald gewinnt er einen Platz auf den ikono-
grafischen Programmen von Kirchen und auf Ikonen. Der selbe Ma-
ler stellte auch die Bestattungsfeier dar, wo auch der Priestermönch 
Chrysanthos zu sehen ist (Bild 12).

Die große Anzahl der Besucher beim Grab von Georg und die ersten 
Wunderberichte, führten das Patriarchat dazu, ihn Ende 1838 durch 

10  Garidis, M., Th. Paliouras. Symbole; Salamangas, D. O Neomartyras,159-162.
11  Salamangas, D. O Neomartyras, 159-160.

13. St Georgios, Kupferstich, 1838, 
Konitsa. 

14. St Georgios, Kupferstich, 
Daniel, Athos 1839.

15. St Georgios, Kupferstich, 
Daniel, Athos 1839.
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den neuen Metropoliten von Ioannina, Ioannikio, heiligzusprechen. 
Georg wurde am 19. September 1839 durch eine feierliche synodale 
Erklärung des Ökumenischen Patriarchates heiliggesprochen. Der 
Priestermönch Daniel erstellte und druckte zwei Kupferstichen im 
selben Jahr im Heiligen Berg Athos (Bild 13, 14, 15), die den ersten 
Ikonen aus ikonografischer Sicht sehr ähnlich waren, wobei bis 1865 
neun weitere Kupferstichen erstellt wurden.

Er wurde fast sofort nach seinem Tod in den Werken der Maler von 
Samarina abgebildet. Im Jahr 1839 fügt der Maler, Christos Papa-
ioannou, den Heiligen im ikonografischen Programm der Kirche des 
Agios Nikolaos in Vassiliki – Kalabaka ein (Bild 16). Die Darstellung 
ähnelt den Papierbildern, unterscheidet sich jedoch entscheidend. 
Auf einer tragbaren Ikone des Malers I. und Oik. Samarinaiou (Ι. Και 
Οικ. Σαμαριναίου) kann man ein anderes Muster sehen als das, das 
er für die Abbildung des Heiligen benutzt hatte (Bild 17)12.

Die Verbreitung seiner ikonografischen Darstellung wurde zum Lieb-
lingsthema aller Maller und insbesondere der Maler von Samarina, 
die ihn in seiner traditionellen Kleidung in verschiedenen Varianten 
abbilden. Diese Variationen können wir sie erkennen in die Arbeit 
der anderen Malern wie z.B. Adam Christou Kraias in die Kirche St 
Nikolaos (1847) Kosmati – Grewena (Bild 18), Adam Dem. Kraias 
in St Nikolaos (1893) Spilia – Trikala (Bild 19), Pitenis in Koimesis 
Kirche 1881 Pylori – Grewena (Bild 20).

Schließend, kann man sagen, dass der ikonographische Typ, der bei 
den Abbildungen des Heiligen Kosmas benutzt wurde, einige Ab-
weichungen aufweist. Bei der ersten Abbildung des Heiligen von 
den Malern Michail und Pater Ioannis Anagnostou in der Kirche Me-
tamorphosis tou Sotiros (Wandlung des Retters) (1819) unterscheidet 
sich der angewandte ikonographische Typ von dem, der späteren 
Abbildungen des Heiligen. Der Heilige wird nach dem Muster des 
großen Mönchs abgebildet und zwar ähnlich wie andere Heiligen, 
wie z.B. der Heilige Dionysios aus Olympos und der Heilige Nikanor. 
Bei der Abbildung des Heiligen in der Kirche der Maria Entschlafung 
(1829), ebenfalls gelegen in Samarina, verwendeten die Maler Chri-
stos und Antonios Papaioannou (Söhne des Priesters Ioannis Ana-
gnostou) einen etwas verschiedenen ikonographischen Typ als den 

12 Makris, K. Oi zographoi tes Samarinas. Thessaloniki, 1991, 5, 65.
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in der Kirche Metamorphosis tou Sotiros (Tranfiguration). Bei die-
ser Abbildung scheint es, dass sie eine ihnen bekannte und damals 
bereits veröffentlichte Kupfergravur oder ein Papierbild kopiert hat-
ten, weil sie die Szene der Auffindung des Leichnams vom Priester 
Markos so abbilden, wie sie auf der Kupfergravur des Kallinikos aus 
Mytilene abgebildet wird, die ebenfalls im Jahr 1829 veröffentlicht 
worden war. Die Abbildungen des Heiligen Kosmas von den Malern 
aus Samarina weisen nach dem Jahr 1830 sowohl bei den tragbaren 
Ikonen als auch bei den Wandmalereien ein anderes ikonographi-
sches Muster auf, das sich fast ausschließlich an die veröffentlichten 
Kupfergravuren stützt, wo er als einfacher Mönch abgebildet wird, 
was auch bei den Werken der Maler Athanasios und Stergios, Söhne 
des Dimitrios Zografou, in Sarakina, Trikaala (1849) zu sehen ist. Die 
weite Verbreitung des ikonographischen Musters der Kupfergravu-
ren hat die Anwendung der anfänglichen Abbildung des Heiligen 
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als großen Mönch nicht komplett verdrängt. Dieser ikonographische 
Typ, der wenige Abweichungen aufweist, wurde einige Jahrzehnte 
später, im Jahr 1888, vom Maler aus Samarina, Dimitrios Adam Pi-
tenis in der Kirche des Prophitis Ilias in Kozani benutzt13. Im Gegen-
satz zu den Wandmalereien, wird beim ikonographischen Typ der 
tragbaren Ikonen ein gemeinsames Muster von Kupfergravuren oder 
einem Papierbild mit nur kleinen Unterschieden kopiert.

Was den ikonografischen Typ des Heiligen Georgs betrifft, sieht man 
auch hier, dass die erste Abbildung des Malers Zikos von Chiona-
des und die damals veröffentlichten Papierbilder eine entscheidende 
Rolle gespielt haben. Die zahlreichen Drucke der Papierbilder mit 
der Gestalt des Heiligen Georgs und ihre verschiedenen Varianten 
bei der Abbildung der Gesichtsmerkmale haben zu großem Maße 
auch das Kopieren dieser ikonographischen Typen von den Malern 
aus Samarina beeinflusst, was sowohl bei ihren Wandmalereien als 
auch bei ihren Ikonen zu sehen ist. 

Typische Beispiele tragbarer Ikonen oder Wandmalereien, die die 
Muster der Kupferstichen und der Papierbilder benutzen, sind die 
Abbildungen des Heiligen in den Werken mehrerer Maler aus Sama-
rina, wie z.B. die tragbare Ikone des I. und Oik. aus Samarina (1839) 
im Museum von Makrinitsa, Pilio, die Wandmalerei in der Kirche der 
Gottesgebärerin (Theotokos) in Vasiliki, Trikala, ein Werk des Chri-
stos Papaioannou (1839), die Abbildung in der Kirche des Nikoalos 
in Kosmati – Grevena, ein Werk des Adam Christou Kraia (1864), die 
Wandmalereien des Adam Dimitriou Kraia in der Kirche des Heili-
gen Nikolaos in Spilia – Kalabaka (1893) und die Wandmalerei in der 
Kirche Mariä Himmelfahrt (Koimiseos Theotokou) in Piloroi – Greve-
na, ein Werk des Dimitrios Pitenis (1889).

Hier müssen wir darauf hinweisen, dass leider der größte Teil dieser 
Kupferstichen zu unveröffentlichten Werken gehört und somit das 
Auffinden der ikonographischen Muster, die von den Malern benutzt 
wurden, schwer ist. Die obigen Beispiele bezeugen, dass die Papier-
bilder eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der ikonogra-
phischen Typen bez. des Heiligen gespielt haben, die von den Ma-
lern aus Samarina samt deren Abweichungen angewandt wurden, 

13  Kalinderis, M. Auszug aus der Didache des Kosmas von Ätolien. Thessaloniki, 1965, 15, 
Tafel 1.



131
Герои. Култове. Светци

abgesehen davon, dass sie einige Merkmale der kopierten Muster 
hinzugefügt oder weggelassen haben.

Ob Heilige oder Helden und abgesehen von den Motiven, die von 
den Malern benutzt wurden, bezeugt die Vielzahl an Ikonen und 
Wandmalereien eher die weite Verbreitung der Verehrung und des 
Respektes unter den Griechen, die auch heute noch stattfindet. Die 
Taten von Kosmas von Ätolien trugen wesentlich zur Bildung der 
unterjochten Griechen bei und der Märtyrertod von Georg zur För-
derung ihrer religiösen und ethnischen Gefühle. Bemerkenswert ist, 
dass Georg sowohl im Dorf, wo er geboren wurde, als auch in Ioan-
nina zum Schutzheiligen ernannt wurde.
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Изображенията на новомъчениците 
на гръко-православната църква 

Козма Етолийски и Георги Янински в 
живописта на художниците от Самарина

Никос Папагеоргиу

В изследването се проследява житейският път на двама новомъченици на 
православната църква – Козма Етолит (1714–1779), монах и проповедник, 
водил активна просветителска дейност сред населението на Епир и Запад-
на Македония, и Георги Янински (1808–1838), коняр на служба в османската 
войска в Янина, отстоявал докрай православната си вяра. Почти веднага след 
трагичната си смърт двамата били обявени за мъченици, а скоро след това 
се появили и първите им изображения. Художниците от Самарина включ-
ват сравнително рано изображения на св. Козма Етолит в иконографския си 
репертоар – в стенописите на църквата „Преображение“ (1819) и „Успение 
Богородично“ (1829) в Самарина. Образът на св. Георги Янински се появява в 
произведения на иконописта само 15 дена след мъченическата му смърт, а в 
стенната живопис го виждаме още през 1839 г. в църквата „Св. Никола“ във 
Василики – Каламбака. Голяма част от приведените примери на живописта 
показват решаващата роля, която са имали медните гравюри и изображе-
нията на хартия върху развитието на иконографските типове, използвани от 
зографите от Самарина.

(превод от немски Мария Колушева)
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Notes on the Depictions 
of St Dionysius 
of Olympus

Aneta Serafimova
Institute of Art History and Archaeology 

Faculty of Philosophy (UKIM), Skopje

Saint Dionysius of Olympus is counted among those highly honored 
new anachorites during the period of Turkockatia whose biographies 
became venerated hagiographies, while the localities they inhabit-
ed and where they passed away became cult pilgrimage sites1. The 
hagiography of the saint is based on the usual narrative matrix that 
highlights his virtuous and devoted life, his mild and gentle na-
ture, and especially his miracles. According to the contemporary 
and earlier sources such as typicons and Synodical Acts, as well as the 
hagiographies of his contemporaries (first of all, the hagiography of 
St Nikanoras of Zavorda) and according to the relevant bibliogra-
phy2, the following reconstructed timeline of the saint’s life can be 
proposed: 

1 I would like to express my deepest gratitude to Dr. I. Chouliaras, Dr. I. Tsiouris and to Dr. S. 
Gouloulis for their precious suggestions which undeniably improved my research. 
2 Cf. Γλαβίνας, Α. Ο άγιος Διονύσιος ο εν τω Ολύμπω. In: Επιστημονική Επετηρίδα Θε-
ολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., τ. 26, Παράρτημα αρ. 30, 1981, 13-48; Αμοιρίδου, Ε. Όσιος 
Διονύσιος και Όσιος Νικάνορας. Οι σχέσεις των δύο λαμπρών αγίων της Μακεδονίας. 
In: Διονύσιος ο εν Ολύμπω – Η ζωή και η δράση του Όσιου. Πρακτικά Επιστημονικής 
Διημερίδας (1996). Κατερίνη, 2000, 64-91; Σωτηριάδης, Ι. Η παρουσία του Όσιου Διονυ-
σίου στην Κατερίνη και την Πιερία μέσα από εικόνες καί απεικονίσεις. In: Διονύσιος 
ο εν Ολύμπω – Η ζωή και η δράση του Όσιου. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας 
(1996). Κατερίνη, 2000, 87-91; Ευάγγελος, Π.Λ. Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω. Σαΐτης, 
2013, passim (especially: 13-61).
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± 1490 Born of parents Nicolas and Theodora in Sklataina (Drakotrypa), in the 
region of Phanari, Karditsa

1495 Begins school

c. 1500 Death of parents

 Meets hieromonk Anthimos

c. 1505/10 Inhabits Meteora under the patronship of Elder Sabbas

1511 Inhabits Mount Athos living with a pious Elder, the priest Seraphim

1512 Receives tonsure (μοναχική κουρά)

1513 Consecrated as deacon

1517 (1519?) Consecrated as presbyter

c. 1519 Begins anchoritic life as eremite

Erects the chapel of Holy Trinity 
First pilgrimage to Jerusalem 

Becomes abbot of Philotheou Monastery
1523/1524 Second pilgrimage to Jerusalem

1524 Flees Mount Athos and installs himself at the Monastery Timiou Prodro-
mou in Veroia 

1535 Avoiding election as bishop, secretly leaves Veroia and flees to 
Mt. Olympus

 c. 1540 Leading an anachorite life in the cave of Christ’s Birth 
(Holy Cave) and in the kathisma (cell) of Prophet Elias 
on the top of Mt. Olympus, he founds the Monastery of 
the Holy Trinity

1541(1542?),
23 January

Dies in the cave of St Lazarus below the old Monastery 

As one of the most venerable saints among the so called new anacho-
rites, St Dionysius is portrayed in every medium (wall-paintings, 
icons, mosaics and engravings), especially during the 18th and 19th 
centuries, mostly in the area of Thessaly, in today’s Greek Macedonia 
(especially in and around Veroia and Thessaloniki), Epirus and on 
Mount Athos. The monographic study of the iconography of St Dio-
nysius of Olympus written by G. Chr. Tsigaras thoroughly researches 
dozens of depicted examples of the saint.3 Systematizing the images 

3 Τσιγάρας, Γ.Χρ. Εικονογραφικοί τύποι του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. In: Idem, Μελέτες ιστο-
ρίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2013, 79-109.
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and comparing their iconographic features, the author classifies the 
individual representations of the saint in two main groups and five 
subgroups/models based on his mature prosopography features: (1) 
an old man figure holding a closed scroll4, (2.1) a middle-aged figure 
holding an inscribed scroll5, (2.2) holding the model of a church6 (2.3), 
holding a scroll and model of a church7, (2.4) holding a cross in the 
hand8, and (2.5) saint’s figure in prayer or blessing i.e. in Deësis9. A 
separate 3rd group is formed by the representations of St Dionysius 
of Olympus within the scenes illustrating his life (on wall-paintings, 
icons and engravings)10, which, not being directly related to the main 
discourse of this paper, are outside our scholarly focus.

Mostly basing our conclusions of the depictions of St Dionysius of 
Olympus on the above-mentioned analyses, we would like to add 
a few observations which have not been anticipated so far. Name-
ly, the most distinctive representation is that of the saint wearing 
a monk’s robe and hood. He carries (usually in the left hand) the 
model of his church (usually domed, occasionally naved) while in 
the other hand he carries a monastic crutch11. This widespread spec-
imen occurs as the paradigmatic pattern. There are fewer examples 
of the saint holding in his hand an inscribed scroll. According to 
our observations, the iconographic pattern in which the church (= 
symbol of pilgrimage) is lacking, while the holy monk – hosios – is 
displayed wearing a koukoulion with a monastic veil or kamilavkion 
and a crutch, which are items of clerical clothing and distinguished 
features of hieromonks, emphasizes the abbot’s status rather than 

4 Ibidem, 87-89 (Εικ. 5-6).
5  Ibidem, 90-92 (Εικ. 2-4, 8).
6 Ibidem, 92-99 (Εικ. 12-25).
7 Ibidem, 99-101 (Εικ. 26-30).
8 Ibidem, 101-102 (Εικ. 31).
9 Ibidem, 102-103 (Εικ. 32-34).
10 Ibidem, 103-108; Τσιούμη, Χ. Мεταβυζαντινές τοιχογραφίες στο Λιτόχωρο. In: Η Πιερία στα Βυ-
ζαντινά και νεώτερα χρόνια. Εκδ. του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, αρ. 5, 
Θεσσαλονίκη, 1998, 284-285; Τσιουρής, Ι.Κ. Οι τοιχογραφίες της μονής Αγίας Τριάδος Δρα-
κότρυπας (1758) και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων. 
In: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2008, 310-311, Πιν. 276; Καταλογοί εικόνων, λειτουργικών 
αντικειμενών, παλαιών βιβλίων. Νόμος Θεσσαλονίκης (Δρυμός, Λητή, Μελισσοχώρι), Θεσ-
σαλονίκη, 2004, 42 (Πιν. 173. ΛΑ 16); Παπαστράτου, Ντ. Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά 
χαρακτικά 1665–1899. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Αθήνα, 1990, 232 (Πιν. 251). 
11 There are very few examples where the saint holds the model with his right hand, for e.g. in the 
church of Dormition in Kalambaka and in the church of saint Nicholas Kerasas in Aetolophos of 
Agia (Larissa region). 
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the hermitic aspects of the saint’s personality. 

Although somewhat dubious in terms of identification and dating, 
the prevailing opinion among the scholars is that the oldest preserved 
specimen of this iconographic pattern – the monk with a crutch – is 
that depicted in the Refectory of the Philotheou Monastery at Mount 
Athos (fig. 1). N. Toutos and G. Fousteris voice reservations regard-
ing the identity of this saint (placed between 1561–1574), while G. 
Chr. Tsigaras reasonably assumes that this portrait of St Dionysius of 
Olympus was executed during his lifetime (around 1540)12. 

The rather rare arrangement where the saint is displayed in half pro-
filed posture (occasionally kneeling) with a rosary and a crutch but 
without a church13 presents a pattern which emphasizes the contex-
tual link of the saint with the adjacent figures that he is symbolically 
addressing.

Due to the large number and distinctive connotations, we should in-
troduce a separate group of depictions where St Dionysius of Olym-
pus is alongside St Nikanoras of Zavordas holding the church-model 
between them. The layout of this tandem, becoming the pattern itself, 
reached its highpoint during the 18th and 19th centuries14. The uni-
ty of these two contemporary saints derives from the similarity of 
their lives. The record which should be singled out confirms that the 
archpriest Joasaph of Ohrid highly venerated both saints and sprung 
their cults throughout the diocese of Ohrid; he bowed at the grave of 
Hosios Nikanoras, in the Monastery of the Holy Transfiguration of 
Zavorda15. 

To the numerous known depictions of St Dionysius we should add 
three examples executed on the territory of the Archbishopric of 
Ohrid. The first is a full-length frontal portrait of the saint (fig. 2), 
positioned among the donor Abbot Stefan and the other monks in 

12 Τούτος, Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 
10ος-17ος αιώνας. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2010, 363; Τσιγάρας, Γ.Χρ. Εικονογραφικοί 
τύποι του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, 84 (n. 10-13).
13 Τσιουρής, Ι.Κ. Οι τοιχογραφίες της μονής, 263-264, Πιν. 243.
14 Cf. Syndica-Lourda, L. Quatre saints locaux de la Macédoine d’ouest et de l’Épire et leur 
iconographie. In: Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est 
Européenes, II, Archéologie, Histoire de l’antiquité, Sofia, 1966 (1969), 884-888; Αμοιρίδου, Ε. 
Όσιος Διονύσιος και Όσιος Νικάνορας, 64-91 (with bibliography and examples).
15 Ibidem, 69-70, n. 9-10. 
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the parekklesion of St Nahum of Ohrid in the eponymous monas-
tery near Ohrid. The paintings there are the work of Trpo Zograph in 
180016, the last known descendant of Constantine and Athanasius, the 
leaders of the prominent painting family/atelier from Korçë17. The 
saint is set in the northwestern corner of the west wall, portrayed as 
a mature hooded monk with brown hair and long beard, holding a 
closed scroll in his left hand, and blessing with his right hand (prob-
ably) holding a rosary. The personal labels of the saints are inscribed 
on the right side in proximity to their heads and shoulders. Identify-
ing inscriptions stand next to the representation : ΟСιοС ΑΓΙΟС ΔΙ-

16 Грозданов, Ц. Свети Наум Охридски. Детска радост, Скопје, 1995, 95-104. The inscription 
precisely notes that “the construction of the parekklesion was completed on August 20th, 1799, 
and the painting was finished June 13th, 1800.”
17 Conclusions on the thematic, iconographic and stylistic features of the painterly script of 
the brothers from Korçë, based on the profound research of their Athonite works (cf. Τσιγάρας, 
Γ.Χρ. Oι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος – το έργο τους στο Άγιον Όρος (1752–1783). 
Athens, 2003), see idem. The Painters Konstandinos and Athanasios from Korçë and Their Work on 
Mount Athos. In: Idem. Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης, 223-240. 
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ΟΝΥСΙΟС ...Ο...Πω18. Despite the poor legibility of the inscriptions, 
the majority of the saints are reliably identified by the scholars, es-
pecially those on the west wall, the symbolic and conceptual com-
panions of St Dionysius of Olympus (N/S): St Symeon the Stylite and 
St Theodosius the Cenobiarch (both placed close by St Dionysius), 
St Symeon the Syrian (?), St Hilarion (?), St Athanasius of Sinai and 
Prophet Elias19. 

Comparing the representation of St Dionysius of Olympus pictured 
in the parekklesion of St Nahum of Ohrid with the other portraits 
created by the members of the Zograph family from Korçë20, we con-

18 He is first recognized as St Symeon of Syria (cf. Грозданов, Ц. Живописот во гробниот 
параклис на Свети Наум Охридски. In: Студии за охридскиот живопис. РЗЗСК, Скопје, 
1990, 164, ск. 36), and later as the monk Dionysius, which is noted, with no personal specification, 
below the illustration and the drawing of the saints depicted in the first zone (cf. idem. Свети 
Наум Охридски, сл. 70, ск. 74). 
19 Ibidеm, 95, 99, ск. 74. 
20 For the portraits of the saint in the naos of Philotheou (1752), in the kyriakon of the Skete of St 
Ana (1757) and in the exonarthex of Xeropotamou (1783), categorized in the (β. 1) group (= an 

2. Parekklesion of St Nahum nb. Ohrid, painter Trpo Zograph of Korçë, 1800. Left to right: St Symeon Stylite, 
St Dionysius of Olympus, St Theodosius the Cenobiarch, St Symeon the Syrian (?), St Hilarion (?), 
St Athanasius of Sinai and Prophet Elias.
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clude that the painters followed the same iconographic pattern in the 
iconic representation of the saint (fig. 3-4) i.e. the image of the monk 
with a thick dark beard holding a closed scroll. We believe that the 
inclusion of St Dionysius of Olympus in the monks’ gallery in the 
first zone of the parekklesion is due to his treatment as a holy healer 
equal in medical power to St Nahum the Thaumaturgos. Confirma-
tion for this opinion can be found in the two-zoned icon of the Holy 
Virgin enthroned with Christ, angels and saints (fig. 3), executed by 
the same painter (Trpo Zograph) and year (1800), whose provenance 
owes to the St Paraskeve church in Prёmen21. Namely, in the lower 
zone, among the Sts Bessarion, Seraphim and Charalambos, St Dio-
nysius and St Nahum are placed one beside the other, treading on a 
serpentine monster with seven heads (allusion to the Hydra of Lerna) 
which symbolizes the plague. Moreover, in our opinion, the unique 
central position of St Nahum of Ohrid in the Heptarithmoi group on 
the icon from the Korçë National Museum (fig. 4) attributed to Con-
stantine Zograph from Korçë (1773) – apart from the demand of the 
donor, the brotherhood of the Metropolitan church of Korçë – must 
also owe to the presence of St Dionysius of Olympus depicted in the 
other corner22. These examples led us to the conclusion that during 
the 18th century in the Korçë-Ohrid region, the cult of St Dionysius 
was associated with that of St Nahum of Ohrid, accentuating their 
healing powers and wonderworking impact as saints. 

St Dionysius of Olympus is also depicted on the icon of Enthroned/
Crowned Holy Virgin framed with the saints (fig. 5) (currently in a 
private collection) which is attributed to the earlier works (c. 1827) of 
the painter Michael (Anagnostis) of Samarina23. Set on the left margin 
of the icon (from top to bottom) are the representations of Sts Nahum, 
Clement of Ohrid, Charalambos, Nicholas and a miniature scene of 

old man figure with a closed scroll), see: Τσιγάρας, Γ.Χρ. Εικονογραφικοί τύποι του Αγίου 
Διονυσίου του εν Ολύμπω, 88, εικ. 4. For the icons: Drakopoulou, E. Icons from The Ortho-
dox Communities of Albania (catalogue). Kapon Editions, Thessaloniki, 2006, 154-156, N°52, fig. 
on pp. 155-157 (the icon from the Korçë National Museum attributed to Constantine Zograph 
from Korçë/1773), 178-180, fig. on p. 181 (the icon by Trpo Zograph from St Paraskeve Church at 
Prёmet/1800).
21 Drakopoulou, E. Icons from The Orthodox Communities of Albania, fig. on p. 179. 
22 Cf. Серафимова, А. Прилог кон проучувањата на ликовноста на Светите Седмочисле-
ници. In: Седма научна средба „Свети Климент Охридски – инспирација во ликовното тво-
рештво“. НУБ „Свети Климент Охридски“, Скопје, 2013, 26-27, сл. 4. 
23 Тричковска, Ј. Хронологија на раните дела на зографот Михаил (Анагност) од Самарина. 
– Патримониум, 7-8, 2010, 412-413, сл 10.
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St George killing the dragon. Their counterparts on the opposite mar-
gin are Sts Basil the Great, Spyridon, Athanasius of Alexandria, An-
thony the Great and the scene of St Demetrius killing Tsar Kaloyan. 
The bottom zone24 comprises the torso of St Dionysius of Olympus 
(#STX DiONiSiOS) flanked by St Theodore (?)25 and St Joasaph (?). The 
torso of St Paraskeve is placed to the far right of the zone. Painter 
Michael had already gained experience in portraying St Dionysius 
of Olympus by depicting him on the northwestern pillar within the 
decoration of the Holy Transfiguration church in Samarina (1819)26. 

24 In the revealed listing, there is no personal specification of the saints in the bottom zone: ibi-
dem, n. 34. 
25 As far as the damaged inscription can properly be read (ΘΕΟΔΥ...), the saint’s name should 
be recognized as Theodoulus, assuming the portrait of one of Holy Ten Martyrs of Crete (Agioi 
Deka) the cult rise of which is associated with the growing influence of the Cretan painters during 
17th – 18th centuries. 
26 Painter Michael has completed this ensemble in collaboration with his father Demeter: 

3. Holy Virgin enthroned and Christ, angels and saints, 
icon, St Paraskeve Church in Prёmen, painter Trpo Zo-
graph, 1800 (After Drakopoulou, E. Icons, fig. 189).

4. Holy Virgin with Christ and saints, icon, National 
Museum at Korçë, 1773 (After Drakopoulou, E. Icons, 
fig. 155).
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The similarity between the portraits is obvious: St Dionysius is repre-
sented as a middle-aged monk wearing a koukoulion headdress with 
a cross-mark and holding a crutch in his hand. The only difference is 
the model of the three-domed church placed in the left hand of the 
saint’s portrait on the icon.

St Dionysius of Olympus is also shown on the small two-zoned icon 
(fig. 6) in the Gallery of Icons of the Museum of Macedonia, Skopje27. 
The half-length figures of the Holy Healers Cosmas and Damian are 
set in the upper zone of the icon while the representation of St Di-
onysius of Olympus (О АГΙОС ΔΙΟΝΥСΙΟС ΕΚ Τω ΟΛΥΜΠω) is 

Παπαγεωργίου, Ν.Χ. Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Σαμαρίνας Γρεβενών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 2010, 82-83, 227. There 
is a photo-record of a portrait of St Dionysius of Olympus in the church of St Paraskeve at Samarina 
(1819) by Syndica-Lourda, L. Quatre saints, fig. 1 on p. 885, whose accuracy we are not able to 
ascertain.
27 Поповска-Коробар, В. Икони од Музејот на Македонија. Музеј на Македонија и Скенпо-
инт. Скопје, 2005, 326, № 186.

5. Holy Virgin enthroned with saints, icon, private collection, attributed to painter Michael (Anagnostis) 
of Samarina, c. 1827. Bottom zone: Theodoulus of Crete (?), St Dionysius of Olympus, St Ioasaph (?) and 
St Paraskeve (Photo: J. Trichkovska).
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alongside St Charalambos and St Anthony the Great who are placed 
in the lower zone. The head of St Dionysius is damaged while his 
body is well preserved so that his standard iconographic features are 
evident i.e. the monastic garment, the rosary in his right hand in a 
blessing posture. Scholarly analyses tell us the icon, whose proveni-
ence is unknown, is testified as menologion for January and February. 

In summary, we may conclude that the rise of the new cults during 
the Post-byzantine period (especially of the new anachorites and of 
St Dionysius of Olympus among them) and the penetration of their 
holy images in the diocese of Ohrid happened during the 18th century 
and are mainly associated with the Moscopole-Korçë-Ohrid region 
and with the authorship associated with the Zograph painting family 
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of Korçë. All such tendencies are the result of the new course of the 
Ohrid Church Chair, promoted by the wise and well-educated Arch-
bishop Joasaph. His period saw the association of St Dionysius’ cult 
with that of St Nahum of Ohrid. 

The small number of illustrations of St Dionysius of Olympus in the 
area of the Ohrid diocese at the end of the 18th and throughout the 
19th century can be explained by the Greek origin of the saint which 
did not fit its deliberate strategy of Revival, aiming to restore the old 
Slavic cults of the Ohrid Archbishopric as well as to promote and to 
enhance new ones, mostly with a Slavic background.
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Бележки за изображенията 
на св. Дионисий Олимпийски 

Aнета Серафимова

Към многобройните известни изображения на св. Дионисий Олимпийски 
следва да се прибавят три образеца, изпълнени на територията на Охридската 
архиепископия. Първият е портрет на светеца, анфас в цял ръст, разположен 
между ктитора игумен Стефан, и останалите монаси в параклиса на св. Наум 
Охридски в едноименния манастир край Охрид, чиито стенописи са изписани 
от зограф Търпо през 1800 г. Св. Дионисий Олимпийски е изобразен и на ико-
ната на Богородица на трон със светци (понастоящем в частна колекция), която 
се приписва на зограф Михаил от Самарина (ок. 1827 г.). Образът на св. Ди-
онисий Олимпийски се открива и на малка икона с две изобразителни полета, 
изложена в галерията с икони в Музея на Македония. В горната част на иконата 
са разположени допоясни изображения на светителите безсребърници Козма 
и Дамян, а св. Дионисий Олимпийски е изписан заедно със св. Харалампий и 
св. Антоний Велики в долната част на иконата.

Казано най-общо, можем да заключим, че възходът на новите култове в по-
ствизантийския период, както и разпространението на изображенията им в 
Охридската епархия става през ХVІІІ в. и е свързан основно с региона Мосхо-
пол – Корча – Охрид и популяризиран от охридския архиепископ Йоасаф. По 
негово време култът към св. Дионисий се свързва с този към св. Наум Охридски. 
Малобройните изображения на св. Дионисий Олимпийски в Охридската епар-
хия в края на ХVІІІ и през целия ХІХ в. се обясняват с гръцките му корени, което 
е в разрез със стратегията на Възраждането за възобновяване на славянските 
култове в Охридската архиепископия, както и за насърчаване и усилване на 
нововъзникналите култове с предимно славянски произход.
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Образите на св. Теодор Студит 
в България и техният балкански 
контекст

Eлка Бакалова
член-кореспондент на БАН

Цветан Василев
СУ „Св. Климент Охридски“

Свети Теодор Студит е безспорно един от най-ярките предста-
вители на православното монашество. Той е известен преди 
всичко като игумен на прочутия Студийски манастир в Кон-
стантинопол, като реформатор на монашеския живот, богослов 
и враг на иконоборството във Византийската империя. Сведени-
ята за него изтъкват преди всичко непреклонния му характер, 
блестящите му способности като проповедник и защитник на 
църковните правила дори в случаите, когато това води до тежки 
наказания за него. Като писател, той е изтъкван преди всичко 
с полемиката си срещу иконоборството, но е автор и на други 
съчинения и песнопения1. Специално акцентираме този аспект 
от творчеството на св. Теодор Студит, тъй като именно той се 
оказва особено съществен при изобразяването на светеца в мо-
нументалната живопис. Иначе казано, той се изобразява и като 
химнописец, и като защитник на иконопочитанието, и като ре-
форматор на монашеския живот, за което свидетелстват и тек-

1 Сред най-новите изследвания трябва специално да отбележим Pratsch, Th. Theodoros 
Studites (759–826) zwischen Dogma und Pragma. In: Berliner Byzantinisсhe Studien, 4. Frankfurt 
am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Lang, 1998. 
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стовете, изписани върху свитъците, които той държи.

Дула Мурики, която изучава образите на св. Теодор Студит във 
византийското изкуство, отбелязва като най-ранен образа му в 
прочутия менологий на Василий II (Vat. gr. 1613), който се дати-
ра от края на Х век. Мурики отбелязва, че преди ХІІ в. светецът е 
представен само в четири църкви: в католиконите на манастири-
те „Хосиос Лукас“ и „Неа Мони“, както и в църквата „Св. София“ 
в Солун2. Тя се спира на образа от църквата „Св. Пантелеймон“ 
в Нерези (1164 г.), като обръща специално внимание и върху те-
кста на свитъка, който светецът държи (ил. 1). Четене на надпи-
са: + Ἡ καρδία μου τῷ φό|βῳ σου σκεπέσθω |ταπεινοφρονοῦσα 
| μὴ ὑψωθεῖσα ἐκπέσῃ ἐκ σοῦ | Πανοικτείρ|μων. Превод: „Сър-

2 Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studite in Byzantine Art. – Jahrbuch der österre-
ichischen Byzantinistik, 20, 1971, 249-280.

1. Текст на свитъка на Св. Теодор Студит – стенопис в 
църквата „Св. Пантелеймон“ в Нерези (1164 г.).
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цето ми да се покрие със страх от Теб, смиреномъдруващо, да не 
би ако се възгордее3, да отпадне от теб, Всещедри!“ (ЦВ4). Източ-
ник на текста на надписа: Ἡ καρδία μου τῷ φόβῳ σου σκεπέσθω, 
ταπεινοφρονοῦσα, μὴ ὑψωθεῖσα, ἀποπέσῃ ἐκ σοῦ Πανοικτίρμον 
(Втори степенен антифон на 8-ми глас (4-ти производен) за ут-
реня в неделя). Интересното тук е, че св. Теодор Студит е изо-
бразен заедно с още четирима химнописци, което означава, че 
целта на съставителите на стенописната програма на църквата е 
да изтъкнат този аспект от неговата дейност5. 

Нашата задача тук е да представим и образите на св. Теодор 
Студит в паметниците в България в съпоставка с подобни об-
рази (предимно непубликувани) от други църкви на Балкани-
те от периода ХІІІ–ХVІІІ в. Специално внимание отделяме на 
текстовете на свитъците, които светецът държи. Дори беглото 
сравнение на текста от Нерези с публикуваните и непублику-
вани текстове, изписани върху свитъците на св. Теодор Студит 
в стенописните паметници от разглеждания период, показва, 
че текстовете върху тези свитъци всеки път са различни, или 
по-точно казано, има няколко варианта, които се срещат на раз-
лични места, а и на различни езици... А това означава, че функ-
цията на образа на този светец всеки път е свързана с опреде-
лен аспект от идейното съдържание на стенописите или дори 
с определен нюанс в неговото послание. Съответно на това се 
изтъкват различни аспекти от разностранната дейност на един 
от най-значимите идеолози на православното християнство.

Най-ранният от българските паметници, в който е изобразен св. 
Теодор Студит, е Боянската църква (1259 г.). Повечето изследо-
ватели на Боянската църква споменават образа на светеца, но не 
се занимават с текста на неговия свитък. Като описва иконогра-
фията на св. Теодор Студит в Боянската църква, Дула Мурики 
отбелязва, че надписът на свитъка, който държи, не се чете6. След 
почистването на стенописите стана възможно и прочитането на 

3 Букв. „ако се възнесе, възвиси нагоре“.
4 Всички преводи на съвременен български са на Цветан Василев.
5 Вж. специално Patterson-Ševčenko, N. The five hymnographers at Nerezi. In: The Celebra-
tion of the Saints in Byzantine Art and Liturgy. Ashgate, 2013, 55-68.
6 Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studite, 263. 
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надписа върху свитъка7. Специална благодарност дължим на 
реставратора Владимир Цветков за любезно предоставената ни 
фотография на образа. 

7 Образът на св. Теодор Студит в Бояна и текстът на свитъка му са публикувани след по-
чистването от Bakalova, E. Hymnography and Iconography: Images of Hymnographers in the 
mural art of XII–XIII c. in Bulgaria. In: Ritual and Art. Byzantine Essays for Christopher Walter. 
ed. by P. Armstrong. The Pindar Press, London, 2006, 268-272. 
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Св. Теодор Студит е изобразен сред светците монаси на южната 
стена в притвора на църквата (ил. 2). Ликът на светеца напълно 
отговаря на иконографската традиция, представена чрез редките, 
но все пак достатъчно известни образи на светеца: 

„Старец, плешив, с разделена на две брада“ (според Дионисий 
от Фурна)8. До св. Теодор – от запад на същата стена – са пред-
ставени други значими представители на православното мона-
шество – св. Евтимий Велики и св. Арсений Велики. Срещу него, 
на северната стена, са св. Антоний Велики и св. Сава, а непосред-
ствено срещу него – над северния аркосолий – св. Ефрем Сирин. 
Но текстът на свитъка е резултат на специфичен подбор. Той е 
взет от Октоиха и дословно възпроизвежда началото на тропар 
от песен девета на глас първи от Богородичния канон, който се 
пее в неделя на утренята9: 

 
 

Превод: „От корена Давидов си произлязла пророчески, Дево, и 
Богоотчески: но ти наистина и Давид си прославила, понеже си 
родила предричания Господ на славата, Когото достойно вели-
чаем“ (ЦВ). 

Тук е мястото да припомним, че до края на XII в. всички стено-
писни надписи в България са на гръцки език. През ХIII в. обаче, 
след възстановяването на българското царство в 1285 г., всички 
стенописни надписи са на старобългарски език. Така текстът на 
тропара от Богородичния канон, изписан на свитъка на св. Тео-
дор Студит, се среща и в старобългарски богослужебни книги от 
XIII в., например в така наречения Скопски миней (Национална 
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ № 522, л. 195а) и др. Това 
уточнение дължим на Мария Йовчева.

Защо е включен образът на св. Теодор Студит в иконографска-
та програма на притвора на Боянската църква? Преди всичко 
св. Теодор Студит допълва галерията от изтъкнати монаси на 

8 Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνά ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἀ. Παπαδο-
πούλου-Κεραμέως, ἐν Πετρουπόλει, 1909, 163, 168.
9 Октwихь сирýчь осмогласникь, гласы аЌ-дЌ, Москва, 1981, 52.
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православния Изток като представител на още един голям ре-
лигиозен център – Константинопол. Но какъв конкретно е сми-
сълът и функцията на текста от Октоиха, изписан върху неговия 
свитък? Отговорът на този въпрос отново изисква задължител-
на съпоставка с по-широкия изобразителен контекст, която ще 
направим съвсем бегло. Непосредственият контекст на това из-
ображение извън монашеската среда е съседството с представе-
ната в аркосолия сцена „Христос проповядва в храма“ (Лук. 2, 
48–50), която представя събитие, даващо първото доказателство 
за божествената природа на Христос (ил. 3). И тъкмо този сми-
съл на сцената изтъква текстът от Богородичния канон в ръцете на 
св. Теодор Студит. Но текстът на св. Теодор Студит се отнася не 
само до съседната сцена, а в известен смисъл тълкува съществен 
аспект от иконографската програма на стенописите в притвора 
като цяло. На източната стена на притвора (над входа към наоса) 
е представено допоясно изображение на св. Богородица с мла-
денеца, а от двете ѝ страни – прави и обърнати към центъра и 

3. Св. Теодор Студит над сцената „Христос проповядва в храма“ – стенопис в 
притвора на църквата „Св. Пантелеймон и Никола“ в Бояна (1259 г.).
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леко покланящи се – фигурите на св. Йоаким и св. Анна10. Както 
показват изследванията, изобразяването на родителите на св. Бо-
городица е свързано с все по-решителното утвърждаване на кул-
та към св. Богородица в следиконоборческия период. За тях ви-
зантийската църква определя специален празник (9 септември), 
което е отразено и в илюстрациите на споменатия менологий 
на Василий II (Vat. gr. 1613)11. Този своего рода „семеен портрет“, 
както го нарича Д. Мурики12, получава особено широко разпрос-
транение в изкуството на ХIII и XIV в. Богословският смисъл на 
тази композиция е свързан най-общо с идеята за въплъщението 
на Логоса, представена чрез образа на св. Богородица, а нейните 
родители са едновременно и свидетели на тайнството, и застъп-
ници за спасението на човечеството. 

Мариологичният аспект на програмата в нартекса на Боянската 
църква се допълва от композицията „Въведение Богородично“, 
която е представена в северния аркосолий като пандан за сцената 
„Христос проповядва в храма“13. Разбира се, и двете изобразени 
събития дават първите доказателства както за божествената при-
рода на Христос, така и за богоизбраността на Мария. Текстът на 
свитъка на св. Теодор Студит не само изтъква родословието на 
Христос, но преди всичко възхвалява св. Богородица, насочвайки 
предопределеността на нейната мисия. Присъствието на св. Йоа-
ким и св. Анна акцентира земната природа на Христос, а текстът 
на свитъка на св. Теодор Студит изтъква смисъла на Христово-
то рождение като изпълнение на старозаветните пророчества. 
В изследването си върху стенописите на притвора в Боянската 
църква Р. Шрьодер възприема становището за смисъла на текста 
на Студит и дава много интересно тълкувание на смисъла на сце-
ната „Христос проповядва в храма“14.

Същият текст, при това на старобългарски, намираме изписан 

10  Пенкова, Б. Богородица с младенеца от Боянската църква. Една хипотеза. В: Осам ве-
кова Хиландара. Историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура, Београд, 
2000, 667–673.
11  Μουρίκη, Ντ. Ἡ Παναγία καί οἱ Θεοπάτορες: Ἀφηγηματική σκηνή ἤ εἰκονιστική παρά-
σταση, ΔΧΑΕ, περ. Δ΄ – τ. Ε΄, 1969, σ. 31-56. Вж. c. 48 за образа на св. Теодор в Бояна.
12  Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studite, 38-40, note 51. 
13  Пенкова, Б. Новооткритата фреска „Въведение Богородично“ в северния аркосолий в 
притвора на Боянската църква. – Старобългаристика, ХVІІІ, 4, 1994, 109-114.
14  Schroeder, R. Transformative Narratives and Shifting Identities in the Narthex of the Boiana 
Church. – Dumbarton Oaks Papers, vol. 64, 2010, 117-118.
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върху свитъка на св. Теодор Студит в стенописите от притвора на 
църквата в Сопочани, също от ХІІІ век15. Тук обаче образът на све-
теца е включен в композицията „Дървото Йесеево“16. Весна Ми-
ланович, която специално изучава развитието на иконографията, 
свързва представянето на химнописците и техните текстове с на-
влизането на химнографско-литургични теми в монументалната 
живопис от втората половина на ХІІІ и ХІV век17. 

Гръцкия вариант на текста на свитъка на св. Теодор Студит от 
Бояна и Сопочани намираме на свитък на същия светец в стено-
писите на църквата „Св. Никола“, с. Манастир, Мариово, Репу-
блика Македония, 1271 г. (ил. 4). Четене на надписа: ῥίζης | (ἐ)
κ Δα(υῒ)δ ἐ|βλάστησ(ας) | προφητι|κῆς Παρ|θένε. Превод: „От 
корена Давидов си произлязла пророчески, Дево“ (ЦВ). Източ-
ник на текста18: Ῥίζης ἐκ Δαυῒδ ἐβλάστησας προφητικῶς Παρθένε 
καὶ Θεοπάτορος· ἀλλά καὶ Δαυῒδ, ὡς ἀληθῶς σὺ ἐδόξασας, ὡς 
τεκοῦσα τὸν προφητευόμενον, τὸν Κύριον τῆς δόξης ὃν ἐπαξίως 
μεγαλύνομεν. Превод: „От корена Давидов пророчески си про-
излязла и Богоотчески, Дево: но наистина ти прослави и Давид, 
понеже роди предричания Господ на славата, Когото достойно 
величаем“ (ЦВ). Текстът е от Октоиха, чиято поява традицията 
свързва със св. Йоан Дамаскин, който в „Св. Никола“ е изобразен 
над св. Теодор. Съставът на Октоиха се допълва непрестанно до 
XVI в. включително, като основен принос за това има именно св. 
Теодор Студит19.

И тук св. Теодор е включен в композицията „Дървото Йесеево“, 
която, както отбелязва В. Миланович, най-често се изобразява в 
притворите на църквите като представящо срещата между Ста-
рия и Новия завет и акцентиращо ролята на св. Богородица в 
подготовката на идването на Спасителя20. Отново изборът на 
този текст за свитъка на св. Теодор има задача да акцентира ма-

15  Ћурић, В. Сопоћани, Београд 1963, 77-79.
16  Milanovič, V. The Tree of Jesse in the Byzantine Mural Paintings of the Thirteenth and Forth-
eenth Centuries. A Contribution to the Research to the Theme. – Zograf, 20, 1989, 58.
17  Ibidem.
18 Ὀκτώηχος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Περιέχουσα τὴν ἐν ταῖς 
Κυριακαῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ ψαλλομένην ἀναστάσιμον ἀκολουθίαν. Ἐν Βενετίᾳ, 1883, 29.
19  Мещерский, Н. История христианской литургической письменности. Санкт-Петер-
бург, 2013, 110.
20  Milanovič, V. The Tree of Jesse, 59.     
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риологичния аспект на изображението. 

Връзката между св. Теодор Студит и св. Йоан Дамаскин е ясно 
дефинирана и в несебърската църква, известна като „Новата 
митрополия“ или „Св. Стефан“, 1599 г. Илюстрациите дължим 
на реставратора Петър Попов. Под композицията „О тебе раду-
ется“21 вдясно св. Теодор Студит е изобразен със свитък, чийто 
текст е от Богородичен тропар от канон, написан от него (ил. 
5). Четене на надписа: τὸ θαῦμα τοῦ | τόκου σου | ἐκπλήττει | 
με Πανάμω|με πῶς συλλαμβάνεις, ἀ(σπόρως). Превод: „Чудо-
то на Твоето Рождество ме удивява, Всенепорочна, как зачеваш 
без(семенно)“ (ЦВ). Източник на текста: Τὸ θαῦμα τοῦ τόκου 
σου, ἐκπλήττει με Πανάμωμε, πῶς συλλαμβάνεις, ἀσπόρως τὸν 
ἄληπτον, εἰπὲ πῶς παρθενεύεις, γεννήσασα ὡς Μήτηρ; Τὸ ὑπὲρ 
φύσιν πίστει λαβών, τὸ τικτόμενον προσκύνει· ὅσα θέλει γὰρ καὶ 
δύναται22. Преводът на тропара гласи: „Чудото на Твоето Рож-
дество ме удивява, Всенепорочна, как зачеваш безсеменно Необ-
хватния? Речѝ как оставаш Девица, родила като Майка? Прие-

21  За тази композиция в българските късносредновековни паметници вж. Геров, Г. Ком-
позиции по химнографски творби и средновековното ни изкуство. Проблемът за профе-
сионализма. – Музикални хоризонти, 12/13, 1989, 203-212.
22  Τριῴδιον κατανυκτικόν περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας 
καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἑνετίησιν, 1856, 28, 147, 191, 278, 314.
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майки с вяра надприродното, поклонѝ се на Роденото: защото 
каквото желае (То), може (да стори)“ (ЦВ)23. Напомняме, че ка-
нонът влиза в състава на постния триод, който по своето съще-
ство представлява обединение на триодите на св. Теодор Студит 
и на св. Йосиф Песнописец. В съвременната си форма триод-
ът съдържа няколко канона на св. Теодор Студит – въпросни-
ят тропар е от канона за Неделя месопустна, чиято основна тема 
е свързана с деня на Страшния съд и тайните прегрешения на 
душата, за които каещият се християнин отправя молитва да 
бъдат милостиво простени24. 

Вляво, симетрично разположен спрямо образа на св. Тео-
дор Студит, е изобразен св. Йоан Дамаскин (ил. 6). Четене 
на надписа: ἐπὶ σοὶ χαί|ρει κεχα|ριτωμέ|νη πᾶσα | ἡ κτίσις | 

23  За изображение на св. Теодор Студит със същия текст споменава и Д. Мурики, а имен-
но в църквата „Успение Богородично“ (ХVІІ в.) в Софикон близо до Коринт, Република 
Гърция: Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studite, 269.
24  Мещерский, Н. История христианской литургической письменности, 373-380; 
Архiепископ Филарет Гумилевский. Историческiй обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣния 
греческой церкви. С.-Петербургъ, 1902, 249-256. 

5. Св. Теодор Студит – стенописите в църквата 
„Св. Стефан“ (Новата митрополия) в Несебър (1599 г.).
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ἀγγέλων τὸ σύστη|μα. Превод: „За теб се радва, Благодатна, 
всяка твар, ангелският събор“ (ЦВ). Източник на текста: Ἐπὶ 
σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις· Ἀγγέλων τὸ σύστημα 
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε ναὲ καὶ παράδεισε λογικέ, 
παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν, 
ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν25. Текстът на неговия свитък 
е от песнопението от Октоиха „О тебе радуется“, в превод: „За 
теб се радва, Благодатна, всяка твар, ангелският събор и човеш-
кият род, осветен храме и словесен рай – девствена похвало, от 
която Бог се въплъти и стана младенец Онзи, Който преди веко-
вете бе наш Бог. Твоята утроба Той претвори в престол, а твоята 
вътрешност стори по-широка от небесата. За теб се радва, Благо-
датна, всяка твар, слава на теб!“ (ЦВ). Тематичната връзка меж-
ду двата текста е очевидна – това е трепетът пред парадокса и 
чудото на Христовото въплъщение, възпято от „молитвословния 
стих“ на един от основоположниците на химнографията – св. 
Йоан Дамаскин, и на един от главните продължители на негово-

25  Ὀκτώηχος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Περιέχουσα τήν ἐν ταῖς 
Κυριακαῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ ψαλλομένην ἀναστάσιμον ἀκολουθίαν. Ἐν Βενετίᾳ, 1883, 160. 

6. Св. Йоан Дамаскин – стенописите в църквата „Св. Стефан“ 
(Новата митрополия) в Несебър (1599 г.).
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то творчество – св. Теодор Студит. Двамата светители също така 
са изявени привърженици на иконопочитанието, което допъл-
нително обуславя връзката между техните образи. 

И в други случаи св. Теодор Студит е изобразяван като химнопи-
сец със съответен текст върху свитъка. Такъв е случаят например 
с образа му в така наречената „Кралева църква“ в сръбския мана-
стир „Студеница“ (1318–1319 г.), при това в параклиса, посветен 
на св. Йоаким и Анна. Неотдавна архимандрит Силас Кукиарис 
публикува този надпис: ...ме пречиста како заче без сýмене ... како дýв-
ствуещи рождьши ÿко мати. Текстът е идентифициран погрешно от 
архимандрит Кукиарис като Богородичен тропар от първа пе-
сен на канона на св. Теодор Студит за Кръстопоклонна неделя. А 
всъщност той е от Богородичния тропар на девета песен на кано-
на на св. Теодор Студит за Неделя месопустна, изписан на гръцки 
език в надписа върху свитъка на светеца от Новата митрополия 
в Несебър – особеното в надписа, публикуван от Кукиарис, е, че 
обръщението към св. Богородица е „Пречиста“ вместо „Всенепо-
рочна“, както е в текста на канона26.

В църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси св. Теодор Студит е пред-
ставен в друг контекст, този път в притвора на паметника, ре-
дом до образите на св. Стефан Нови и св. Ефрем Сирин (ил. 7). 
Църквата е от втората половина на ХVІІ век, макар да има някои 
неясноти по отношение на датировката ѝ – С. Ръцева я датира по 
ктиторския надпис от западната стена на наоса от 1667 г.27. И три-
мата светци са изписани в цял ръст и държат свитъци, текстовете 
на които са публикувани от Е. Мутафов28 (ил. 8).

Четене на надписа: ἀδελφ|οὶ κ(αὶ) πατ(έ)ρ(ε)ς | ὑ τῶν ἀ|μετρήτων 
| εὐεργε|σιῶν. Превод: „Братя и отци, онези, които (вкусват от) 
неизмеримите благодеяния...“ (ЦВ).

Текстът на свитъка на Св. Теодор е упоменат в т.нар. Втори йеру-

26  Архимандрит Кукjaрис, C. Текстови натписа на представама Успења Богородичиног 
у византијској уметности. – Zograf, 38, 2014, 146. 
27  Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси и традициите на епирското ателие. 
Велико Търново, 2005, 12.

28  Корпус на стенописите от ХVІІ век в България. Под ред. на Б. Пенкова и Ц. Кунева. 
С., 2012, 157-158. Надписите са публикувани без идентификация на източника и превод. 
Надписът на св. Теодор Студит е публикуван с някои неточности и в монографията на 
Ръцева, С. Църквата „Св. Атанасий“, 105.
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салимски ръкопис, ерминия от ХVІІ век, позната и като Книгата за 
зографско изкуство на поп Даниил от 1674 г.: Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
οἱ τῶν ἀμετρήτων εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ ἀπολαβόντες δεῖ ἀεὶ 
εὐχαριστεῖν29. Цялостният превод на текста от ерминията гласи: 
„Братя и отци, вкусвайки от неизмеримите благодеяния на Бога, 
трябва винаги да благодарим“ (ЦВ).

Както установихме с помощта на Доротей Гетов, текстът на сви-
тъка на св. Теодор Студит в църквата „Св. Атанасий“ е от 43-тата 
беседа на неговия Малък Катехизис, който напълно се вписва 
във функцията на притвора като място за подготовка към духо-
вен живот: Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, οἱ τῶν ἀμετρήτων εὐεργεσιῶν 
τοῦ Θεοῦ ἀπολαβόντες ἀεὶ καὶ εὐχαριστεῖν αὐτῷ ὀφείλομεν, ἐν 
ζεούσῃ καρδίᾳ καὶ δεήσει ἐκτενεῖ, ὡς ἂν περισσοτέρως αὐτοῦ 
ἐπισπώμεθα30. Превод: „Братя и отци, вкусвайки постоянно от 

29  Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνά ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἀ. Παπαδο-
πούλου-Κεραμέως, ἐν Πετρουπόλει, 1909, 293.
30  Auvray, E. (ed.) Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου ἡγουμένου τῶν Στου-
δίου Μικρὰ Κατήχησις. Sancti patris nostri et confessoris Theodori Studitis praepositi parva 
catechesis. Paris, 1891, 155.

8. Св. Теодор Студит, св. Стефан Нови и св. Ефрем Сирин – стенопис в църквата 
„Св. Атанасий“ в Арбанаси (ХVІІ в.).
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неизмеримите благодеяния на Бога, трябва постоянно и да Му 
благодарим с пламенно сърце и в усърдна молитва, за да ги при-
добиваме още повече от това“ (ЦВ). Този сборник съдържа 134 
кратки беседи с омилетичен характер, който личи и от обръще-
нието: „Братя и отци“.

Напомняме, че пространството на притвора в християнския 
храм е многофункционално. Изначалната му функция е място 
за молитва на оглашените, на „просветените“ (или готвещите се 
за кръщение), както и на каещите се. След периода на иконо-
борчеството нартексът е служел и като място за погребения чак 
до ХІІ век, когато погребенията в манастирските католикони са 
забранени с указ. Темата за иконопочитанието е ярко изразена 
в текста от свитъка на св. Стефан, който е от неговото житие и е 
една от анатемите на Неделя православна: „Ако някой не почита 
Господа Иисуса Христа, изобразен върху иконите в човешкото 
Си естество, да бъде анатема върху него и да има дял заедно с ви-
кащите: „премахни Го, премахни, разпни Го!“. Св. Ефрем Сирин 
е представен отново с текст с омилетичен характер от Беседа за 
добродетелите и пороците, гл. 16, „За послушанието“: „Блажен е, 
който е придобил и има послушание истинско и нелицемерно, 
понеже той е подражател на нашия благ Учител, който остана 
послушен чак до смъртта“ (ЦВ)31. 

Със същия надпис на гръцки език е свитъкът на св. Теодор Сту-
дит от северната стена на западния травей в наоса на църквата в 
Кучевишкия манастир „Св. Архангели“, Република Македония, 
където светецът е изобразен с други изтъкнати представители 
на монашеството32. Подобен е изобразителният контекст и съ-
ответно текстът на свитъка на св. Теодор Студит в стенописите 
на църквата „Рождество Богородично“ на Роженския манастир 
от 1732 г. Светецът е представен в западната част на северната 
стена на наоса заедно с други светци монаси33. Текстът на сви-

31  Текстът на надписа е съкратен и гласи: μακάρι|ος ὄν|τος ὁ ἔχων|ὑπακο|ὴν ἀγα|θὴν 
μη|μητής, перифраза по следния пасаж: Μακάριος ὃς ἐκτήσατο καὶ ἔσχεν ὑπακοὴν ἀληθῆ 
καὶ ἀνυπόκριτον, ὅτι ὁ τοιοῦτος μιμητής ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ ἡμῶν Διδασκάλου, ὃς ὑπήκοος 
γέγονε μέχρι θανάτου. Ὄντως οὖν ὁ ἔχων ὑπακοὴν μακάριος, ὅτι τοῦ Κυρίου μιμητὴς ὑπάρ-
χων συγκληρονόμος αὐτοῦ γίνεται. Ephraem Syrus, Sermo de virtutibus et vitiis, Περὶ ὑπακοῆς.
32  Текстът на надписа е публикуван от Серафимова в: Серафимова, А. Кучевишки мана-
стир „Свети Архангели“. Скопиje, 2005, 105, 108.
33  В монографията за църквата само се споменава този образ вж. Геров, Г., Б. Пенкова и 
Р. Божинов. Стенописите на Роженския манастир. С., 1993, 109.
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тъка му е идентифициран от Емануел Мутафов, който основа-
телно сочи като източник за този текст Малък катехизис на св. 
Теодор Студит34.

Последният текст от изображения и свитъци на св. Теодор Сту-
дит, които ще разгледаме, отбелязваме в няколко паметника. 
Най-стара е църквата „Св. София“ от Трапезунд (ХІІІ век)35, Ре-
публика Турция. Той е пряко свързан с идеологията на иконо-
почитанието и според Д. Мурики представлява перифраза на 
известния аргумент на св. Василий Велики в подкрепа на ико-
нопочитанието, че „почитанието, което се оказва на образа, се 
пренася и върху неговия архетип“36. Същият текст е изписан 
върху свитъка, който светецът държи, в стенописите на църк-
вата „Св. Богородица Перивлепта“ (1295), Охрид, Република 
Македония (споменавана без идентифициране на текста от Му-
рики като „Св. Климент“)37. Надписът е публикуван от Иван 
Заров със следния текст: Ταῖς προσκυνηταῖς εἰκόσι νέμει σέβας, 
τοῖς πρωτοτύποις τὸν σεβασμὸν εἰσφέρει ὧν περ πρὸς ἐμφέρειαν 
αὐτὰς πᾶς γράφει“38 (ил. 9). 

Третият пример с този текст е от южната стена на наоса в църк-
вата „Св. Спас“, Кучевище (ХІV в.)39. За съжаление, лицето и 
идентификационният надпис към изображението са разруше-
ни. Образът в цял ръст е вляво от този на св. Евтимий Велики. 
Въз основа на посочените паралелни изображения с основание 
може да твърдим, че образът е именно на св. Теодор Студит40 
(ил. 10). Четене на текста от Кучевище, „Св. Спас“: ταῖς προσκυ-
|νιτẽς <ε>ἰκ|<ό>ση νέμο σέβας· το<ῖ>ς | προτωτύ[π]|οις τὸν σε|-

34  Корпус на стенописите от ХVlll век в България. С., 2006, 168. 
35  Надписът е публикуван от Мурики в следния вид: Ταῖς προσκυνηταῖς εἰκόσι νέμω 
σέβας, τοῖς πρωτοτύποις τὸν σεβασμὸν εἰσφέρει, ὧνπερ πρὸς ἐμφέρειαν αὐτὰς πᾶς γράφει. 
Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studites, 263. 
36  Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studites, 263.
37  Ibidem, 165, без да споменава надписа. 
38  Заров, И. Портрети и натписи во олтарскиот простор и наосот на св. Богородица Пе-
ривлепта во Охрид. – Патримониум. МК. Година 2, бroj 3/4, 5/6, 2008–2009, 78. И Мурики, и 
Заров посочват, че текстът е перифраза на пасаж от св. Василий Велики – De Spiritu Sancto 
XVIII, PG 32 col. 149 C.
39  Ђорђевић, И. Сликарство XIV века у цркви Св. Спаса у селу Кучевишту. – Зборник за 
ликовне уметности, 17, 1981, 84.
40  Предположение, че образът е на св. Теодор Студит, е направено в схемата на стено-
писите от южната стена на наоса в: Видоеска, Б. Црквата Воведение на Богородица Куче-
виште, цртежи на фрески. Скопje, 2008, 11.
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βασμ(ὸν) ἰσφ<έρει> Превод: „Отдавам благоговение на почита-
емите изображения: почитта към първообразите (отправя ?)...“ 
(ЦВ). Това е един пример за вариант на същия текст, акцентиращ 
ролята на св. Теодор Студит като главен защитник и идеолог на 
иконопочитанието.

Както се вижда от изложеното дотук, всички текстове от свитъ-
ците на св. Теодор Студит помагат за разбирането на съответно-
то изображение и аспекта от личността му, на който се набля-
га в съответната иконографска програма. В Боянската църква, в 
църквата „Св. Никола“ от с. Манастир, както и в Несебърската 
митрополия той е представен като химнописец с текстове от Ок-
тоиха и от Триода. Там изобразяването му заедно със св. Йоан 
Дамаскин се осмисля и нюансира допълнително. От друга стра-
на, текстовете на свитъци от притвора на „Св. Атанасий“, Ар-
банаси, от Кучевишкия манастир „Св. Архангели“ и от Роженс-
кия манастир отговарят напълно на функцията на този дял от 
сакралното пространство на храма – да подготвят и наставляват 
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монаси и миряни в трудния път на спасението, като същевре-
менно показват друга страна от личността на св. Теодор: тази на 
духовния наставник, на игумена, на привърженика на иконопо-
читанието41.

Според изводите на Дула Мурики, които се потвърждават от раз-
гледаните от нас паметници, и текстовете, изписани върху свитъ-
ците, които държи, „ако става дума за образите на светеца в сте-
нописната декорация, тя изтъква ролята му като главен идеолог 
на иконопочитанието, като идеолог на съвършения монашески 
живот и автор на важни църковни песнопения“42. Освен редица 
нови примери от стенописи в България и други балкански стра-
ни трябва да отбележим специалното включване на образа на св. 

41  Аскетичният характер на тези изображения потвърждава наблюдението на Мурики, 
че през поствизантийския период е срещан „по-строгият подход“ в изобразяването на св. 
Теодор Студит. Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studites, 267.
42  Mouriki, D. The Portraits of Theodore Studites, 271.
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Теодор Студит със съответния химничен текст в композицията 
„Дървото Йесеево“ от ХІІІ в. насетне.

В заключение подчертаваме, че както контекстът, в който се из-
образява светецът, така и текстът, изписан върху неговия сви-
тък, разкриват определени аспекти в иконографската програма 
и имат определено значение за интерпретацията на цялостния 
замисъл на живописната декорация в онази част на църковния 
интериор, където се намира неговият образ.
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The Images of St Theodore the Studite in Bulgaria and 
Their Balkan Context 

Elka Bakalova
Tsvetan Vassilev

Saint Theodore the Studite is undoubtedly one of the most prominent representa-
tives of Orthodox monasticism. He is known primarily as an abbot of the famous 
Studion monastery in Constantinople, as a monastic reformer, theologian and ardent 
enemy of heretical iconoclastic policies in the Byzantine Empire. The sources about 
him emphasize above all his adamant character, his brilliant abilities as a preacher 
and his willingness to champion the rights of the church, even at the price of deep 
personal sacrifice. As a writer he is pointed out mainly with his polemic against 
Iconoclasme, but he is also the author of other sermons, letters and hymns. He is 
credited for the creation of important works of Byzantine hymnography. We espe-
cially highlight this aspect of the work of Theodore the Studite, because it turned out 
to be particularly essential in the representation of the saint in monumental painting. 

Our task here is to present the images of St Theodore the Studite in the monuments 
in Bulgaria as compared to similar images (mainly unpublished) from other church-
es in the Balkans from the period XII–XVIII c., as we add to the presented material in 
the study of Doula Mouriki. We have discussed the images of the saint in the Boyana 
church (1259), in the church of “St Stephan” (a New metropolis) in Nessebar (1599), 
“St Athanasius” in Arbanassi (XVII c.) and the church “The Nativity of the Virgin” of 
the Rozhen monastery from 1732. We pay special attention to the texts of the scrolls 
held by the saint. The texts inscribed on the scrolls held by St Theodore vary. This 
fact indicates that the image of this saint often was associated with a particular as-
pect of the iconographic program in which his portrait was incorporated. 

According to the findings of Doula Mouriki, which are confirmed by the reviewed 
by us monuments and texts written on the scrolls held by the saint “in so far as 
church decoration is concerned, Theodore appears in his role of great doctrinal per-
sonality in the icon controversy, the preacher of ideal life within monastic communi-
ties, and the composer of pertinent ecclesiastical hymns.” In addition to many new 
examples of frescoes in Bulgaria and other Balkan countries we should point out the 
especially included image of St Theodore the Studite with the corresponding hymn 
in the composition of the “Tree of Jesse” from XIII c. on. 
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Les sources des citations peintes sur 
les phylactères des saints de la rangée 
inférieure de la façade de l’église de la 
Résurrection de Dieu du monastère de 
Suceviţa1

Constantin I. Ciobanu
Institute of Art History “G. Oprescu” 

Romanian Academy, Bucharest

A l’exception des noms des saintes femmes-martyres (Pélagie, 
Théodora, Barbara et Marie l’Égyptienne) peintes sur la façade 
septentrionale de l’église de la Résurrection de Dieu du monastère de 
Suceviţa et cités encore dans l’entre-deux guerres par Paul Henry2, 
les noms des autres moines, confesseurs, anachorètes et stylites 
de la rangée inferieure de la même façade, ainsi que de la façade 
méridionale n’ont jamais été identifiés. Également, les textes de leurs 
phylactères n’ont pas été lus et traduits du slavon moyen-bulgare 
dans une langue moderne. En conséquence, les sources littéraires 
de ces textes n’ont jamais fait l’objet d’étude des historiens de l’art 
roumain. 

D’habitude, les pères du désert, les confesseurs, les anachorètes et 
d’autres catégories de moines occupent la rangée inférieure de l’im-
mense “vision” de l’Église triomphante qui couvre les parties orien-
tales – y compris les absides latérales – des façades des églises mol-

1 Cet ouvrage est illustratif pour l’activité au sein du projet de recherche exploratoire PN-II-ID-
PCE-2011-3-0336 Texte et image dans la peinture roumaine du XVIe siècle, avec le support financier de 
l’Autorité Roumaine dans le domaine de la Recherche CNCS-UEFISCDI. 
2 Henry, P. Les églises de la Moldavie du Nord, des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture 
et peinture. Contribution à l’étude de la civilisation moldave. I-er vol. Paris, Librairie Ernest Le-
roux, 1930, 273.
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daves à peinture extérieure. Le type iconographique qui désigne 
cette vision est appelé dans la tradition roumaine par le mot slave de 
Cinul (qui se prononce en français Tchinoul et qui assume les signi-
fications d’Ordre et d’Hiérarchie). À l’église de la Résurrection de Dieu 
du monastère de Suceviţa les images des moines se sont conservées 
sur les deux absides latérales, sur l’abside orientale, sur les murs 
nord et sud, ainsi que sur les cinq contreforts de la partie orien-
tale de l’édifice. La conservation des images et des inscriptions de la 
moitié méridionale de l’église est meilleure par rapport à la moitié 
septentrionale. À l’ouest, la rangée des figures des pères du désert 
et d’autres moines peints sur la façade sud de l’édifice est continuée 
par les images des Sages de l’Antiquité (situés sur la surface ouest du 
contrefort gauche et dans le registre inférieur de l’immense fresque 
de L’Arbre de Jessé). Sur la façade nord, la même rangée des figures 
est flanquée à l’ouest par l’impressionnante image de l’Échelle Sainte 
au Ciel, illustrant le fameux traité homonyme de Saint Jean Clima-
que.

La “procession des saints” peints dans la rangée inférieure de la 
façade méridionale de Suceviţa commence à l’ouest par l’image de 
Saint Siméon le Stylite, dit aussi Siméon l’Ancien. Cette image est 
située sur la partie frontale du contrefort qui – à l’ouest – confine 
l’abside latérale méridionale de l’église. A l’est de Saint Siméon “la 
procession” est continuée (de gauche à droite) par les images des 
saints suivants: Euthyme le Grand, Chariton, Cyriaque l’Anacho-
rète, Théoctiste, Athanase l’Athonite, Eumène, Hilarion, Abercius, 
Joannice, Paul, Nil, Lazare, Clément, Théodore de Scété, Acace, Gré-

1. Saint Chariton, Saint Cyriaque l’Anachorète et Saint Théoctiste (façade sud).
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goire le Décapolite, Jean Damascène, Matoès, Sabas, Théodore le 
Confesseur, Paul de Latre, Marcel, Daniel le Stylite, Marc d’Athènes, 
Ange de Dieu (parlant à Saint Pacôme), Pacôme, Théodose le Céno-
biarque, Paul le Grand, Jean le Calybite, Antoine le Grand, Sisoès, 
Paul de Thèbes, Étienne le Nouveau (dit aussi “le Jeune”), Anastase 
le Perse, Maxime le Confesseur, Xénophon, Jean Climaque, Onu-
phre, Arsène, [Géla?]se ou [Paï?]sios, Isaac de Dalmate, Isaïe, Cas-
sien(?).

Sur la partie frontale du contrefort situé à l’extrémité orientale de 
l’abside centrale on voit l’image de Saint Jean-Baptiste sous l’aspect 
ailé d’Ange du Désert portant un phylactère avec une citation tirée 
du 2ème vers du 3ème chapitre de l’Évangile selon Matthieu3. 

La surface nord du même contrefort porte deux images des saints-
pères: la première image est complètement effacée; la deuxième 
est mieux conservée mais elle a perdu le nom du saint, écrit en sla-

3 “Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche”. Cf.: Évangile selon Matthieu, ch. 3, vers 2.

2. Le phylactère de Saint Athanase 
l’Athonite (façade sud).

3. Saint Nil (façade sud). 4. Saint Théodore de Scété et Saint 
Acace (façade sud).
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von. La “procession des saints” 
peints dans la rangée inférieure 
de la façade septentrionale de 
Suceviţa continue (de gauche à 
droite) par les images des saints 
suivants : Spyridon le Thauma-
turge, Georges de Chozéba, Pata-
pios, Barbare, Isidore de Péluse, 
Bessarion, inconnu (nom effacé) 
avec phylactère, Abraham, Ger-
manos, inconnu (nom effacé) 
avec phylactère, inconnu (nom 
effacé), Barlaam, inconnu (nom 
effacé) avec phylactère, Procope 
le Décapolite, Timothée de Sym-
bola, Moïse l’Éthiopien, Paul le 
Simple, Dorothée, Athanase le 
Confesseur, image effacée, image 
avec nom de saint effacé sur la 
partie ouest du contrefort, Tho-
mas de Maléon, Pœmen le Grand, 
Sérapion, Marc, Siméon, inconnu 
(nom effacé), Saint [Arca]de(?), 
image avec nom de saint effacé, 
inconnu (nom effacé) avec phy-
lactère à texte illisible, image 
avec nom de saint effacé, Mi-
chel(?), image avec nom de saint 
effacé, inconnu (nom effacé) avec 
phylactère à texte illisible, Ni-
cétas(?), inconnu (nom effacé) 
avec phylactère à texte illisible, 
[Alexis?] l’Homme-de-Dieu, 
Thomas du [Mont] Ma[léon], 
Acace de l’Échele, Pélagie, Théo-
dora, Barbara, [Marie l’É]gyp-
tienne, David [de Tessalonique] 

5. Saint Marc [d’Athènes, ascète au 
Mont] Thrace (façade sud).

6. Saint Paul de Thèbes et Saint Étienne 
le Nouveau (façade sud).

7. Saint Xénophon et Saint Jean Cli-
maque (façade sud).
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le dendrite (cette image est située sur 
la partie frontale du contrefort qui – à 
l’ouest – confine l’abside latérale sep-
tentrionale de l’église).

Plus d’une moitié des figures peintes 
à Suceviţa portent des phylactères dé-
ployés avec des citations en langue 
slavonne de recension moyen-bul-
gare; les autres figures ont dans leurs 
mains soit des phylactères enroulés 
(le cas de Saint Lazare, Saint Acace et 
de beaucoup d’autres), soit des phy-
lactères sans écritures (le cas de Saint 
Siméon le Stylite du contrefort de la 
façade méridionale), soit des phylac-
tères à textes complètement effacés (le 
cas de Saint Michel(?)), soit même les 
mains libres (le cas des saintes Pélagie, 
Théodora, Barbe, Marie l’Égyptienne, 
de saint Acace de l’Échelle et de beau-
coup d’autres). 

Dans le tableau ci-dessous sont repro-
duites les traductions françaises des 
noms et des “sentences” des saints de 
la rangée inférieure des façades sud 
et nord de l’église de Suceviţa; la der-
nière colonne du tableau montre au 
lecteur les sources littéraires de ces 
“sentences” et des autres “citations” 
écrites sur les phylactères des saints 
ou sur les zones libres des peintures 
murales.

8. Le phylactère de 
Saint Onuphre (façade sud).

9. Saint Barlaam 
(façade nord).

10. Saint Athanase 
le Confesseur (façade nord).
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N Noms des saints en 
français 

Traductions françaises (les parties 
des textes en lettres grasses corres-

pondent aux textes slavons)

Indication des sources littéraires 

La moitié sud de la façade

1. Saint Siméon le 
Stylite

phylactère vide

2. Saint Euthyme le 
Grand

“Frères et pères, incommensu-
rable est le don (autre traduction: 
la grâce – C.C.) de Dieu que nous 
avons à recevoir. Eh bien, [met-
tons-nous à] nos travaux!”; 

Probablement, c’est un extrait 
extrapolé (on a ajouté le mot “in-
commensurable”!) du début du 
1-er paragraphe (De la lutte à me-
ner tout au long de notre vie) des 
Petites catéchèses de Saint Théo-
dore le Stoudite ou bien c’est une 
traduction originale en slavon 
d’un ancien protographe grec de 
la sentence de Saint Théodore le 
Stoudite du Manuel de peinture 
orthodoxe du prêtre Daniel de 1674 
(le soi-disant Deuxième Manuscrit 
de Jérusalem).

Petites catéchèses de Saint Théodore 
le Stoudite (1-er paragraphe) : 
“Frères et pères, puisque par la 
grâce du Christ, nous avons été 
jugés dignes d’accomplir la sainte 
Pâque, remettons-nous à nos 
travaux en gardant en mémoire, 
tout en travaillant, les souffrances 
vivifiantes de notre Sauveur 
Jésus-Christ”; 
Sentence de Saint Théodore le 
Stoudite du Manuel de peinture 
orthodoxe du prêtre Daniel de 1674 : 
“Frères et pères, à ceux qui ont 
été jugés dignes des incommen-
surables bienfaits de Dieu il 
convient à remercier sans cesse”.

3. Saint Chariton
(fig. 1)

“Si tu ne maîtrises pas ta langue, 
en quelque lieu que tu ailles tu 
ne seras pas un [étranger].”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique4: 
449 Longin 1

4. Saint Cyriaque 
l’Anachorète
(fig. 1)

[Alors] le vieillard [lui] dit: “Ne 
crains pas des morts, mais fuis les 
vivants, et applique-toi davantage 
à la prière.”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique: 445 Cyrus

5. Saint Théoctiste 
(fig. 1)

phylactère enroulé

4 Les sentences des Pères du Désert. Collection alphabétique, traduite et présentée par Dom 
Lucien Regnault, moine de Solesmes, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1981.
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6. Saint Athanase 
l’Athonite (fig. 2) 

“Si vous voulez le salut, 
débarrassez vous du bavardage, 
ayez l’amour de la vérité…”

Chapitres du Père Macaire 
et d’autres saints (en russe : 
Главизны отца Макария и 
прочих святых), 30ème dit, 
attribué à avva Isaïe. Voir: 
Recueil manuscrit nr. 1637 de la 
bibliothèque de la Laure de la 
Trinité-Saint-Serge situé dans la 
ville de Serguiev Possad, près de 
Moscou. XVème siècle, fol. 440r.

7. Saint Eumène phylactère enroulé

8. Saint Hilarion phylactère enroulé

9. Saint Abercius “L’humilité et la crainte de Dieu 
sont bien au-dessus de toutes [les 
vertus].” 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique: 337 Jean 
Colobos 22

10. Saint Joannice phylactère enroulé

11. Saint Paul “Ou bien fuis complètement les 
hommes, ou bien moque-toi du 
monde et des hommes en te fai-
sant fou [la plupart du temps].” 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique : 947 Or 14;
Index systhématique 31/24; 1320; 
p. 120 

12. Saint Nil 
(fig. 3)

“Ne veuille pas que ce [qui te 
concerne] arrive selon toi (dans 
la trad. française = ton jugement) 
mais selon [le bon plaisir de] 
Dieu, [et tu seras sans trouble et 
reconnaissant dans ta prière].”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique:
552 Nil 7

13. Saint Lazare phylactère enroulé

14. Saint Clément “[25.] Que [les soins que vous 
prendrez de votre corps, et] 
l’habit [monastique] que vous 
portez, vous excitent à pleurer 
[vos fautes; car ceux qui portent 
le deuil, se revêtent d’habits de 
couleur minime.]”

Saint Jean Climaque: L’Échelle 
Sainte ou les degrés pour monter au 
Ciel, Septième degré: 
De la tristesse qui produit la Joie, 25

15. Saint Théodore de 
Scété 
(fig. 4) 

“Mange de la paille (dans le 
texte slavon: de l’herbe – C.C.), 
porte de la paille, couche sur 
la paille, [c’est-à-dire: Fais fi de 
toutes choses et acquiers un cœur 
d’acier].”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique :
221 Euprépios 4

5 Les Trois “traités” sur les icônes du célèbre Message à un iconographe de Joseph de Voloko-
lamsk font partie de l’Illuminateur, mais là, ils sont disposés dans un ordre différent: le pre-
mier des “traité” correspond à la sixième “parole” de l’Illuminateur, le deuxième – à la sep-
tième “parole” et le troisième – à la cinquième “parole”, qui est placée avant les deux autres.
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16. Saint Acace (fig. 4) phylactère enroulé

17. Saint Grégoire le 
Décapolite

mains libres

18. Saint Jean Damas-
cène 

“Réjouis-toi, Ravie, Source de vie 
inépuisable, [répands tes grâces, 
Fontaine des remèdes qui convainc 
de faiblesse et de mensonge toute 
la force des maladies, vision des 
aveugles, divine purification des 
lépreux, qui guéris les maux de 
tous, gratuite et toujours prête où 
tu nous soignes. Mère du Christ 
le Verbe – qui donne au monde sa 
grande miséricorde.]”

Texte liturgique grec de Ni-
céphore Kallis Xanthopoulos: 
La mère de Dieu – Source de vie, 
inclus plus tard dans le Penti-
costaire,

stichère, ton 5, “Ses flots 
réjouissent la cité de 
Dieu.”

19. Saint Matoès phylactère enroulé

20. Saint Sabas phylactère enroulé

21. Saint Théodore le 
Confesseur 

“Asservis ta chair et libère 
ton âme et rends en servage le 
périssable [à l’impérissable = à 
l’éternel]!”.

On trouve un passage semblable 
dans la Septième parole du traité 
L’Illuminateur, écrit par Joseph 
de Volokolamsk (1439 – 1515). 
Comme il est peu probable que 
le traité de Joseph soit connu 
en Moldavie au XVIème siècle, à 
Suceviţa il pourrait s’agir d’une 
deuxième traduction en slavon 
du même texte original grec 
(aujourd’hui perdu) qui – à 
l’époque – avait inspiré l’auteur 
de L’Illuminateur.

L’Illuminateur de Joseph de Volo-
kolamsk, Septième parole = Message 
à un iconographe. Deuxième traité5. 
24. Comment servir Dieu: […] 
“Asservis ton corps, libère ton 
âme et [ne] rends [pas la vie facile 
à ton corps, car la chair s’insurge 
au moindre laisser-aller. Ne fuis 
pas les peines ici-bas et tu te 
rempliras d’une grande joie dans 
l’au-delà, car notre vie ici est un 
marché. Laisse tomber les biens] 
temporels [et tu recevras les biens 
éternels, cède ce peu pour recevoir 
beaucoup plus; et ne te repose pas 
avant le repos éternel, ne t’assou-
vis pas des biens de la terre avant 
les biens éternels.]”. Traduction: 
Ariadna Epshteyn 

22. Saint Paul de Latre phylactère enroulé

23. Saint Marcel phylactère enroulé

24. Saint Daniel le 
Stylite 

“Si tu ne maîtrises pas ta langue, 
en quelque lieu que tu ailles tu 
ne seras pas un étranger.” 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique :
449 Longinus 1
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25. Saint Marc 
[d’Athènes, ascète 
au Mont] Thrace 
(fig.5)

“Il vaut mieux manger de la 
viande et boire du vin plutôt que 
de dévorer par des médisances [la 
chair de ses frères].”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique : 921 Hy-
peréchios 4

26. Ange de Dieu par-
lant à Saint Pacôme 

L’Ange de Dieu parla à Pacôme : 
“De cette façon tout moine 
devrait 
s’habiller!” 

C’est une paraphrase des paroles 
que l’Ange de Dieu adresse à 
Saint Pacôme dans l’ancienne 
source grecque du Manuel de 
peinture orthodoxe du prêtre Daniel 
de 1674 et du Manuel d’iconogra-
phie chrétienne du moine Denys 
de Phourna (années ‘30 – ‘40 du 
XVIIIème siècle): “Ô Pachôme, 
toute chair sera sauvée dans cet 
habillement!”

Manuel de peinture orthodoxe du 
prêtre Daniel de 1674 (le soi-disant 
Deuxième Manuscrit de Jérusa-
lem) et Manuel d’iconographie chré-
tienne de Denys de Phourna: “Ô 
Pachôme, toute chair sera sauvée 
dans cet habillement!” (ou “Par 
cet habit toute chair sera sauvée, ô 
Pachôme!”)

27. Saint Pacôme sans rouleau ou phylactère

28. Saint Théodose le 
Cénobiarque 

phylactère enroulé

29. Saint Paul le Grand phylactère enroulé

30. Saint Jean le Caly-
bite

“Si vous voulez le salut, 
débarrassez vous du bavardage, 
ayez l’amour de la vérité, les lan-
gues (autre traduction possible : 
les nations – C.C.)…”

Chapitres du Père Macaire et 
d’autres saints (Главизны отца 
Макария и прочих святых), 30ème 
dit (attribué à avva Isaïe) Voir : 
Recueil manuscrit nr. 1637 de la 
biblio-thèque de la Laure de la 
Trinité-Saint-Serge situé dans la 
ville de Serguiev Possad, près de 
Moscou. XVème siècle, p. 440.

31. Saint Antoine le 
Grand 

“1. [Un] chemin vain est la sa-
gesse de ce monde.”
+ “2. [L’abbé a dit: J’ai] vu tous les 
filets de l’Ennemi tendus sur [la 
terre, et je disais en gémissant : Qui 
donc passera à travers ? Et j’entendis 
une voix me dire : L’humilité!]”

1. Conseils de Saint Antoine à ses 
disciples (intégré dans le texte de 
la Vie et les actions de notre père 
Saint Antoine écrite et adressées 
par Saint Athanase à des solitaires 
habitant une terre étrangère) + 2. 
Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique : 7 Antoine 
7

6 Texte original grecque: “Ορών σε, τάφε, δειλιώ σου την θέαν και καρδιοστάλακτον δά-
κρυον χέω, χρέος το κοινόφλητον είς νουν λαμβάνων, πως ουνμέλλω διελθείν πέρας 
τοιούτον Αι, αι, θάνατε, τις δύναται φυγείν σε”.
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32. Saint Sisoès 
(le saint est repré-
senté devant la 
tombe d’Alexandre 
le Grand;
la “sentence” est 
écrite sur la zone 
libre de la peinture 
murale)

“La [simple – mot absent dans le 
texte slavon – C.C.] vue de toi, ô 
tombe, me consterne et provoque 
mon cœur à verser des larmes; la 
dette que nous tous, [hommes], 
avons, je l’accepte par l’esprit. 
[Comment pourrais-je la suppor-
ter?] O mort, comment puis-je 
t’échapper?”6; Nous trouvons 
cette “citation” dans le Manuel de 
peinture orthodoxe du prêtre Daniel 
(de 1674) et dans plusieurs pein-
tures murales grecques, athonites, 
russes ou roumaines des pre-
miers siècles d’après la chute de 
Constantinople en 1453. (Exemple: 
monastère Varlaam de Météores, 
1566) 

L’archéologue grecque Mme 
Liana Souvaltzi, dans son livre 
“Le tombeau d’Alexandre le Grand 
à l’oasis Siwa” nous rappelle que 
cette lamentation de Saint Sisoès 
était premièrement attribuée à 
l’ascète du 4ème siècle abba Bishoi, 
qui, selon la légende, aurait vu la 
tombe d’Alexandre le Grand.
http://www.sakketo
saggelos.gr/Article/153/

33. Saint Paul de Thèbes
(fig. 6)

“Fuis, tais-toi, reste dans le re-
cueillement: ce sont là les racines 
du salut [dans la trad. française: 
de l’impeccabilité.”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique: 40 Arsène 
2 

34. Saint Étienne le 
Nouveau (le Jeune) 
(fig. 6)

“Si quelqu’un ne révère pas la 
sainte image de Dieu [dans la 
trad. française: les images peintes 
de notre Seigneur], qu’il soit 
anathème!”

Manuel de peinture orthodoxe du 
prêtre Daniel de 1674; Manuel 
d’iconographie chrétienne du 
moine Denys de Phourna etc.

35. Saint Anastase le 
Perse 

phylactère enroulé

36. Saint Maxime le 
Confesseur 

“[26. Si vous observez les règles 
de] la tempérance, il ne vous sera 
pas difficile de garder le [silence; 
car la langue se répand d’autant 
plus en paroles, qu’elle reçoit 
plus de force d’un] estomac [bien 
nourri.]”;

Saint Jean Climaque: L’Échelle 
Sainte ou les degrés pour monter au 
Ciel, Quatorzième degré, De la 
Gourmandise, 26.

37. Saint Xénophon 
(fig. 7)

mains libres

38. Saint Jean Climaque 
(fig. 7)

“Si l’esprit ne chante [dans la trad. 
française: ne psalmodie] avec le 
corps, c’est peine perdue. [Car si 
on aime l’affliction, on sera ensuite 
dans la joie et le repos.]”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique: 264 Élie 6
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39. Saint Onuphre 
(fig. 8)

Comme “David écrivit à Joab: 
Continue le combat, tu prendras 
la ville et tu la dé[truiras (2 Rex. 
11: 25). Donc la ville, c’est l’Enne-
mi.]” 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique:
971 Pœmen S 6 

40. Saint Arsène “Frères, venez vite pour le (ou 
“pour notre” – C.C.) salut, ne 
nous attardons pas (ou “ne traî-
nons pas!” – C.C.)!”

Source littéraire inconnue

41. Saint [Géla]se 
ou Saint [Paï]sios 

phylactère enroulé

42. Saint Isaac de Dal-
mate 

phylactère enroulé

43. Saint Isaïe “Garde le silence (en trad. 
française = ta bouche – C.C.) afin 
[que ton prochain soit honorable 
à tes yeux. Instruis ta langue] des 
paroles de Dieu avec science, [et 
le mensonge fuira loin de toi.]”

Dom Lucien Regnault, Les che-
mins de Dieu au désert; La collec-
tion systématique des apophtegmes 
des pères, XI. De la vigilance 
constante, 34; (Isaïe 6/XIII 3-4), 
p. 178.

44. Saint Cassien (?) ou 
Cassius (?) 

Main droite libre, main gauche 
effacée

La partie frontale du contrefort situé à l’extrémité orientale de l’abside centrale

45. Saint Jean-Baptiste “Repentez-vous, car le royaume 
des cieux est proche.”

Evangile selon Saint Matthieu 
(3:2) 

La moitié nord de la façade

46. image complète-
ment effacée 

texte complètement effacée

47. le nom du saint est 
effacé

mains libres

48. Saint Spyridon le 
Thaumaturge 

phylactère enroulé

49. Saint Georges de 
Chozéba 

“… avec des larmes aux yeux [il 
–?] supplia: „Mes frères aimés, 
ouvrez... !”;
 

Théodore le Stoudite, Enseigne-
ments catéchétiques et testaments, 
4ème enseignement Au sujet de 
l’amour dans le Christ et au sujet de 
la prudence dans tous les services de 
psalmodie et dans tous les services 
de l’Église: „[Mes enfants désirés 
et] mes frères bien-aimés! [Dans 
la mesure où je suis humble et 
insignifiant, indigne d’être votre 
Père, j’essaie – autant que je peux 
– de vous parler du (si agréable 
à Dieu) salut de vos âmes, alors 
que vous aviez] à ouvrir [vos 
oreilles...!]”.
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50. Saint Patapios phylactère enroulé

51. Saint Barbare mains libres

52. Saint Isidore de [Pé]
luse 

“Le corps mortel est vaincu par 
l’Esprit du Christ, […] et servons 
[donc] fidèlement!”

Source littéraire inconnue 

53. Saint Bessarion phylactère enroulé

54. Saint inconnu (nom 
effacé) avec phylac-
tère

“Si nous nous souvenons des 
maux que nous ont faits [les 
hommes], nous supprimons la 
force [du souvenir] de Dieu. [Mais 
si nous nous souvenons des maux 
faits par les démons, nous sommes 
indemnes.]”

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique :
489 Macaire 36 et 
Apophtegmes par chapitres, p. 141 

55. Saint [Ab]raham “[31.] Il est impossible à l’intelli-
gence de connaître l’hèsychia sans 
le corps, ni de dé[truire le mur 
qui les sépare sans l’hèsychia et la 
prière.]”,
Marc [l’Ascète] II 30: [Il a dit 
encore:] “Il n’est pas possible à 
l’intellect de jouir de l’hésychia 
sans la fuite du corps ni de dé-
[truire le mur qui les sépare sans 
l’hésychia et la prière.]” 

Saint Marc l’Ascète, Ceux qui 
pensent être justifiés par les 
oeuvres, 31 ou La Philocalie (Des-
clée de Brouwer/J.– C. Lattès, 
Marc II 30, p. 161); 
In Patrologia Graeca, Vol. LV, col. 
935, citation XXIX

56. Saint Germanos phylactère enroulé

57. Saint inconnu (nom 
effacé) avec phy-
lactère 

“Frères, venez vite pour le (ou 
“pour notre” – C.C.) salut, ne 
nous attardons pas (ou “ne traî-
nons pas!” – C.C.)!”

Source littéraire inconnue

58. Saint inconnu (nom 
effacé)

phylactère enroulé

59. Saint Barlaam 
(fig. 9)

“Le chien vaut mieux que moi, car 
il a de l’affection [pour son maître] 
et “ne vient pas en jugement” 
(Jean 5, 24)”. 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique : 570 
Xanthias 3

60. Saint inconnu (nom 
effacé) avec phy-
lactère 

“Si tu convoites le royaume des 
cieux, méprise les richesses et re-
vendique [la récompense divine.]” 

Les sentences des Pères du Désert. 
Collection alphabétique : 410 Isidore 
le Prêtre 2, p. 88, 

61. Saint Procope le 
Décapolite

mains libres

62. Saint Timothée de 
Symbola 

phylactère enroulé

63. Saint Moïse l’Éthio-
pien 

mains libres
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64. Saint Paul le Simple “Vaincs le (ou ton – C.C.) corps! 
Surmonte (en slavon : Vaincs) les 
(ou tes – C.C.) mauvaises pensées 
et tu va échapper aux filets du 
Diable.” 

Source littéraire inconnue

65. Saint Dorothée “Si quelqu’un s’aime avec la 
femme adultère [il – C.C.] aimera 
à vivre et avec le Diable.”

Source littéraire inconnue

66. Saint Athanase le 
Confesseur 
(fig. 10) 

“Pas au nombre de Psaumes, 
qu’accorde attention Dieu (= le 
Juge – C.C.) [mais – C.C.] à [celui – 
C.C.] qui chante.”

Paterikon Palestinien, La discussion 
du vieux moine avec son élève: 
“[…] car ce n’est pas au nombre 
de Psaumes, mais à l’emplacement 
[ou – à la position – C.C.] de celui 
qui chante que le Juge accorde 
attention”.

67. image de stylite ef-
facé sur la face nord 
du contrefort 

image complètement effacée

68. image avec nom 
de saint effacé sur 
la partie ouest du 
contrefort 

image en grande partie effacé, 
phylactère enroulé (?)

69. Saint Thomas de 
Maléon 

mains libres

70. Saint Pœmen le 
Grand 

”[Alors] Dieu [en trad. française: 
Jésus] dit [à ses disciples]: “Si 
quelqu’un veut marcher derrière 
moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix [et qu’il me 
suive !”].”

Evangiles selon Saint Matthieu 
(16:24), selon Saint Luc (9:23) et 
selon Saint Marc (8:34).

71. Saint Sérapion phylactère enroulé

72. Saint Marc mains libres

73. Saint Siméon phylactère enroulé

74. Saint inconnu (nom 
effacé) 

mains libres

75. Saint [Arca]de (?) main droite libre, main gauche 
complètement effacée

76. Image avec nom de 
saint effacé 

phylactère enroulé

77. Saint inconnu (nom 
effacé) avec phy-
lactère 

texte effacé et illisible sur le phy-
lactère

78. Image avec nom de 
saint effacé 

phylactère enroulé à peine visible
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79. Saint [Mi-?]chel (?) texte effacé et illisible sur le phy-
lactère

80. Image de saint à 
nom effacé 

image en grande partie effacé, 
phylactère enroulé (?)

81. Saint inconnu (nom 
effacé) avec phy-
lactère 

texte effacé et illisible sur le phy-
lactère

82. Saint Nicétas (?) phylactère enroulé

83. Saint inconnu 
(nom effacé) sur le 
contrefort 

phylactère à texte effacé et illisible

84. Saint [probablement, 
Alexis?] Homme-
de-Dieu 

image en grande partie effacée, 
phylactère enroulé (?)

85. Saint Thomas du 
[Mont] Ma[léon] ; 
Saint peint pour la 
2ème fois, voir: Nr. 69.

image en grande partie effacée, 
phylactère enroulé (?)

86. Saint Acace de 
l’Échele[…]

mains libres

87. Sainte Pélagie mains libres

88. Sainte Théodora mains libres

89. Sainte Barbara (ou 
Barbe) 

mains libres

90. Sainte [Marie l’É]
gyptienne 
(le nom Marie de la 
sainte est effacé)

mains libres 

91.  David [de Tessalo-
nique] le Martyr
 

l’image du dendrite (présenté ici 
comme stylite!) est située sur la 
partie frontale du contrefort. Il a la 
main droite libre, sa main gauche 
est complètement effacée.
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Conclusions
La plupart des citations peintes sur les phylactères des saints de la 
rangée inférieure des façades et de l’exonarthex du monastère de 
Suceviţa sont tirées de la Collection alphabétique des Sentences des Pères 
du Désert. Cette Collection alphabétique a le rôle joué au monastère 
de Moldoviţa par la sélection des sources grecques primaires de la 
traduction russe du XIXème siècle faite par Théophane le Reclus et 
appelée par celui-ci Paterikon palestinien; 

La paternité des sentences des pères du désert est plus ou moins 
arbitraire à Suceviţa. De ce point de vue, la situation est semblable 
à celle observée et documentée aux monastères de Humor et de 
Moldoviţa. Seulement dans les cas des images des saints Antoine 
(nr. 31), Nil (nr. 12), Étienne le Nouveau (nr. 34) et Isaïe (nr. 43) nous 
pouvons observer une attribution correcte des citations;

Dans le programme iconographique de Suceviţa il y a plusieurs 
répétitions des mêmes citations: elles sont attribuées à divers ou aux 
mêmes saints. C’est le cas des citations de Saint Chariton (nr. 3) et de 
Saint Daniel le Stylite (nr. 24), de Saint Cyriaque l’Anachorète (nr. 
4) et de Saint Patapios (peint dans l’exonarthex), de Saint Athanase 
l’Athonite (nr. 6) et de Saint Jean le Calybite (nr. 30), de Saint Nil 
(nr. 12) et de Saint Gérasime (peint dans l’exonarthex), de Saint Jean 
Damascène – qui est peint deux fois: sur la façade sud (nr. 18) et dans 
l’exonarthex –, de Saint Théodore le Confesseur (nr. 21) et de Saint 
Théodose le Cénobiarque (peint dans l’exonarthex) , de Saint Arsène 
de la façade sud (nr. 40) et d’un saint au nom effacé de la façade nord 
(nr. 57).
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Източници на надписите от свитъците 
на светците от най-долния регистър 

на фасадата на църквата 
“Възкресение Христово” в манастира Сучевица

Константин И. Чобану

Изследването има за цел да разкрие литературните източници на текстовете 
върху свитъците на светците от най-долния регистър на фасадите и екзонар-
текса на църквата “Възкресение Христово” в манастира Сучевица. То е про-
дължение на статията за текстовете, държани от светците пустинножители, 
изповедници, отшелници и стълпници, рисувани върху южната фасада на 
църквата „Благовещение“ в манастира Молдовица. Цитатите в Сучевица в 
по-голямата си част са заети от Азбучния патерик.

(превод от френски Иванка Гергова)
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Warrior Saints as Protectors of the 
Byzantine Army in the Palaiologan 
Period: the Case of the Rock-cut 
Hermitage in Kolchida 
(Kilkis Prefecture)

Melina Paissidou
Department of History and Archaeology

Aristotle University of Thessaloniki

1. Introduction 

In the district of the central Macedonia in Greece, in the prefecture of 
Kilkis and nearby the modern village of Kolchida, an archaeological 
site is extended on two neighboring hills called “Anoigma” and 
“Zoodochos Pigi” (the Source of Life). The first has been investigated 
by the late archaeologist Sotiris Kissas, during the years 1983–19871 
and the second by the archaeologist Despoina Makropoulou in 20042. 
The area extends to the left river-bank of Gallikos. The excavations 
brought to light a fortified byzantine monastic settlement with a three-
aisled early Christian basilica, graves and lateral buildings, a second 
smaller three-aisled basilica of the middle byzantine period (9th – 10th 

c.), traces of establishments and a rock cut chapel with frescoes. The 

1 Kissas, S. Προανασκαφικές έρευνες στην περιοχή Ζωοδόχου Πηγής οικισμού Κολχίδας 
Δήμου Κιλκίς. In: Τρίτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και 
Τέχνης, Περιλήψεις, 1983, Athens, 1983, 37-38. Kissas, S. Η ανασκαφή στην Κολχίδα Κιλκίς. 
In: Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 2, 1988, 207-217. Kissas, S.  L’art de 
Salonique au début du XIIIe s. et la peinture de Mileseva. In: Mileseva dans l’histoire du peuple 
serbe, 1987, 38-48.
2 Makropoulou, D., P. Kapsoudas. Το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα στην Κολχίδα Κιλκίς. 
Νέα δεδομένα και παρατηρήσεις (L’agglomération paléochrétienne à Colchide de Kilkis. 
Nouveaux données et constatations). In: Βυζαντινά, 33, 2013-2014, 259-288.
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site constituted a strategic byzantine passage that dominates the area 
nearby the river Gallikos, a famous source for gold from the ancient 
period. 

Sotiris Kissas proposed the identification of the site with the roman 
“mutatio Gallicum or Callicum”, sited on the road that led from 
Thessaloniki to Stobi. He supported that the “mutatio” gave its place 
to a byzantine monastery and to a settlement connected to the bish-
opric of Kallikon during the 7th century3, which is registered in the 3rd 
Notitia of the Constantinopolitan church4. The excavations displayed 
life in the site from the 5th up to the 14th century with a gradual trans-
position of the activities from the upper hill to the lower one. The 
area belonged to the theme of Thessaloniki5 and was under the juris-

3 Kissas, S. Η ανασκαφή, 211.
4 Darrouzés, J. Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Paris, 1981, 236.
5 About the theme of Thessaloniki and its formation in the beginning of 9th century see: Theo-
charides, G.I. Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285–1354). Thessaloniki, 
1980, 220-223.

1. Kolchida. The rock cut chapel of “Zoodochos Pigi”. General view of the inner decoration.
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diction of its Archbishopric. After 1373 the site has been abandoned 
due to the ottoman conquest and a small village has been created, 
named Akce-kilisse (White-church).  

2. The rock cut chapel 

In the vicinity of the fortress, at the foot of the hill “Zoodochos Pigi”, a 
rock cut chapel dedicated to the Virgin “Zoodochos Pigi” (“Source of 
Life”) is located (fig. 1). The dedication of the chapel to “Zoodochos 
Pigi” is a result of a recent tradition of the modern village, since there 
isn’t any reference neither the iconographic program encourages it. 
Most likely would be a dedication to Christ or to some warrior saint, 
probably to St Demetrius, as we explain further down. 

The rocky surface has been plastered and decorated with wall paint-
ings strongly damaged by humidity (fig. 2). Thanks to a program of 
conservation and maintenance led by the 9th Ephorate of Byzantine 
Antiquities, the mural decoration has been integrally protected6. Two 
phases of decoration are discerned on two different layers but the lack 
of space and the modest dimensions of the chapel, which measures 
9 m2, didn’t permit the development of a rich iconographic program 
(fig. 3). Actually, apart from the representation of Jesus in the apse 
of the sanctuary, the surface is decorated by a few isolated figures of 
saints in bust, in full length or equestrian7. Our study focuses particu-
larly on the representation of four military saints that are depicted in 
the lower zone, constituting the most numerous group of saints in 
the chapel and giving a specific meaning to their iconography (fig. 4).

3. The warrior saints 

The represented figures are saints Demetrius, George, Theodore and 
Procopius. The first three of them are depicted as equestrian warri-
ors galloping towards the bust of Christ Pantocrator in the conch of 

6 The project of the conservation has been elaborated by the conservator of Antiquities and Art 
MsA Argyri Stefanou.
7 The iconographic program of the chapel has been presented in the XXII International Congress 
of Byzantine Studies (Paissidou, M. Les peintures murales de l’ermitage de la Vierge “Fontaine 
de Vie” au Colchide de Kilkis (Macédoine, Grèce). In: Proceedings of the 22nd ICBS, Sofia 22 – 27 
August 2011, III. Abstracts of free communications, Sofia 2011, 335.
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the sanctuary, whereas St 
Procopius is depicted in 
bust. All four saints are 
categorised among the 
major and most promi-
nent warrior saints of the 
byzantine calendar and 
mostly renowned as pro-
tectors of the byzantine 
army8.  

The most honorific place 
is attributed to St Dem-
etrius, on the south wall 
just out of the sanctuary 
into a separate painted 
frame (fig. 5); the place is 
usually destined for the 

saint patron of the church9. Therefore, it is possible that the chapel 
was dedicated to St Demetrius. Though the severe damage that the 
painted surface has suffered, the main features of the depiction are 
discernable. The saint is riding a white horse10 galloping eastwards 
to the sanctuary. His frontal figure faces the spectator11. He holds 
the lance in horizontal position, thus emphasizing the type of the 
equestrian saint in a calm gallop. 

The iconographic tradition of St Demetrius as an equestrian appears as 

8 For the warrior saints their categorization, place and function in byzantine society and ideolo-
gy see: Walter, C. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Ashgate, Hants 2003. 
9 For the iconography of the saint see: Theotoka, Ν. O εικονογραφικός τύπος του αγίου Δη-
μητρίου στρατιωτικού και εφίππου και οι σχετικές παραδόσεις των θαυμάτων. In: Πεπραγ-
μένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953) Α, 
(ACIEB 8), Athenai, 1955, 477-488. Pazaras, N. Η εικονογραφική εξέλιξη της απεικόνισης του 
αγίου Δημητρίου από την πρώιμη τοπική παράδοση της Θεσσαλονίκης στον γενικευμένο 
τύπο της μέσης βυζαντινής περιόδου. In: Βυζαντινά, 26, 2006, 369-394. Mentzos, A. Ζητήματα 
της εικονογραφίας του αγίου Δημητρίου. –  Βυζαντινά, 28, 2008, 363-392.
10  The white horse refers to the most ancient information from the 14th Miracle of the first 
Collection, describing the saint on horseback: “Ἄνδρα πυρράκη καὶ λαμπρὸν ἵππῳ λευκῷ 
ἐφεζόμενον καὶ ἱμάτιον φοροῦντα λευκόν” (Lemerle, P. Les plus anciens recueils des miracles 
de Saint Demetrius. T. 1-2, Paris, 1979–81, 162.17).
11  The frontal position of the equestrian saints constitutes a more ancient type in comparison to 
the lateral or three-quarter position, as it is proved in the most ancient paradigms of Cappadocia, 
e.g. in Mavrucan no 3 (Walter, C. Warrior saints, 125, 128, pl. 27) and in the diptych Sinai icon 
(Sotiriou, G. and M. Εικόνες της Μονής Σινά. Α΄. Αθήναι, 1956, 44-45, fig. 31).

2. Kolchida. The rock-cut chapel of 
“Zoodochos Pigi”. The ground plan 
(by Argyri Stefanou. Courtesy: Ephorate of 
Byzantine Antiquities of Thessaloniki).
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late as the 12th century in portable icons12. The type seems to be known 
– though rare – also in monumental iconography of Byzantium as in 
Constantinople13 and in Kurbinovo during the 12th century14, a peri-
od when the depiction of the equestrian saints in general enjoys an 
augmentation15. The adoption of this type for saint Demetrius can be 

12  Pazaras, N. Εικονογραφικοί τύποι του Αγίου Δημητρίου. In: O άγιος Δημήτριος στην τέ-
χνη του Αγίου Όρους. Thessaloniki, 2005, 44.
13  Vasilakeris, Α. Κάποιες παρατηρήσεις στο γνωστό ως μαρτύριο των Αγίων Παπύλου 
και Κάρπου στην Πόλη. In: Τριακοστό πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
αρχαιολογίας και τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων κσι ανακοινώσεων, 
Αθήνα 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2015. Athens, 2015, 26 (in the oral communication concerning 
the church of Saint Papylos and Karpos, it has been supported by the author that the figure of an 
equestrian saint dated in the 12th c. can be attributed to Saint Demetrius).
14  Hadermann-Misguich, L. Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine 
du XIIe siècle. Bruxelles, 1975, 280-283, fig. 141, 147. Grozdanov, C., L. Hadermann-Misguich. 
Kurbinovo. Skopje, 1992, 49, 65-66, fig. 66.
15  As the figure of saint George in Saint Anargyroi at Kastoria (Pelekanidis, S., M. Chatzidakis. 
Kαστοριά. Athina 1984, 41, fig. 21), in Djurdjevi Stupovi (Millet, G., A. Frolow. La peinture du 
Moyen Age en Yougoslavie. I, Paris, 1954, pl. 26, 3-4). In Staraya Ladoga and in Kurbinovo (Groz-

3. The rock-cut chapel of “Zoodochos Pigi”. The drawing of the wall paintings 
(by Argyri Stefanou. Courtesy: Ephorate of Byzantine Antiquities of Thessaloniki).
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corresponded to the aforementioned 14th Miracle or even plausible to 
the sources of the 11th century, where the saint is described by Ioan-
nis Scylitzis as a young equestrian attacking the Bulgarian army out 
of Thessaloniki’s fortifications16. Furthermore, it has been assumed an 
even earlier origin of the saint’s representation on horseback located in 
the basilica in Thessaloniki, soon after the iconoclastic period, which 
is correlated to the description of the saint in the 11th Miracle17. From 
the beginning of the 13th century onwards the cases of the depicted 

danov, C., L. Hadermann-Misguich. Kurbinovo, 49, 65).   
16  “… καθὼς ἐνωμότως διεβεβαίουν οἱ αἰχμαλωτισθέντες Βούλγαροι, λέγοντες νεανίαν 
ἔφιππον ὁρᾶν προηγούμενον τῆς Ρωμαϊκῆς φάλλαγγος, ἐξ οὗ πῦρ ἐξαλλόμενον ἐπυρπόλει 
τοὺς ἐναντίους.” [Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum (ed. Ioannes Thurn, Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, V). Berolini, 1973, Μιχαήλ ο Παφλαγών, 27, 22-24]. 
17  Papamastorakis, T. Ο άγιος Δημήτριος ως πρότυπο ανδρείας. In: Ο άγιος Δημήτριος στην 
τέχνη του Αγίου Όρους. Thessaloniki, 2005, 33-34. The miracle that is known from the 7th c. is 
described in: Ioakeim I. Ιωάννου Σταυρακίου Λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου. 
– Μακεδονικά, 1, 1940, 354-357, where the saint seems like: “ἀνὴρ ἐνδεδυμένος πανοπλίαν 
στρατηγικήν, ἔφιππος, ξηφιφόρος, νέος ἅμα καὶ χαριέστατος”. N. Theotoka also shares the 
same opinion of an early emergence of Saint Demetrius equestrian in iconography (Theotoka, Ν. 
O εικονογραφικός τύπος, 482-484).

4. The image of St Demetrius on horseback.
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equestrian St Demetrius are multiplied with or without the addition of 
a defeated warrior pedestrian or equestrian under the feet of the saint’s 
horse, because of the widespread 21st miracle of the saint against the 
tsar Ioannitzis18. In the aforementioned basilica in Thessaloniki a most 
significant depiction of the saint on horseback is dated in the 14th cen-
tury, where the saint is represented galloping and facing to the specta-
tor, in a similar to the examined type19. 

Certain features of the examined representation are to be noted (fig. 
6). The saint wears the “stemmatogyrion”, a round diadem with 
double zone of pearls and three peaks with precious rosettes. This 
type of crown fits to the warrior saints of the first rank – mainly to Sts 
Demetrius and George – from the 12th c. onwards and reflects a privi-
lege of the members of the imperial family, which was firstly adopted 
by the Comnenoi20. It is an indicative insignium for the aristocratic 
origin of the warrior saints, associating the military aristocracy with 
the bravery, thus reflecting the ideal of the military emperors. In the 
case of our represented warrior saints the “stemmatogyrion” is worn 
only by St Demetrius, possibly accentuating his role as the patron of 
this chapel and his direct linking to the neighbouring Thessaloniki. 

Elaborate decorative motives are used for the saint’s equipment: 
the lance has knots, and the inner part of the shield brings in the 
perimeter a strip with “disepsilon” and in the centre an eight-rayed 
star surrounded by three crosses of Malta inscribed in circles and 
three “sigma” motives (fig. 6). The rare sign of the eight-rayed star 
appears in iconographic examples of the 13th and 14th centuries, as 
on the St Demetrius’ shield in St John Chrysostomos at Geraki21, on 

18  Papamastorakis, T. Ο άγιος Δημήτριος, 32-33. It has been supported that the iconograph-
ic emergence of saint Demetrius on horseback consists a case of the palaiologan iconography, 
which is linked to the death of tsar Ioannitzis (Mentzos, A. Ζητήματα της εικονογραφίας του 
αγίου Δημητρίου. In: Βυζαντινά, 28, 2008, 379), an opinion that is contradicted to our aforemen-
tioned argumentation, which provides us with more ancient paradigms, proving the existence of 
two different types of the saint on horseback.
19  Archimandrite G.I., Ch. Tassias. Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (The 
basilica of Saint Dimitrios of Thessaloniki). Thessaloniki, 2002, 46.
20  Τ. Papamastorakis: “Ένα εικαστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου: Οι εξωτερικές 
τοιχογραφίες στο καθολικό της μονής της Μαυριώτισσας στην Καστοριά”. In: Δελτίον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄. T. 15 (1989–1990) 221-240. See also in St Ioannis 
Prodromos at Anogeia of Crete (Spatharakis, I. Βυζαντινές τοιχογραφίες Νομού Ρεθύμνου. 
Rethymno, 1999, 66-67 fig. 11, 78). 
21  Μoutsopoulos, Ν.Κ., G. Dimitrokallis. Γεράκι. Oι εκκλησίες του οικισμού. Thessaloniki, 
1981, fig. 48, pl. 23.
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St George’s shield in the same church and also in St Athanasius at 
Geraki surrounded by a crescent and smaller dotted stars22, whereas 
in Panagia Phorviotissa at Asinou in Cyprus the shield of saint 
George presents the rare combination of a cross within a crescent 
surrounded by dotted stars23. The star seems to become rather a 
symbolic sign for the warrior saints and for the soldiers’ equipment 
in the end of the 13th and in the beginning of the 14th century, while 
in St John Chrysostomos at Geraki it also decorates the shields of the 
Roman soldiers in Jesus Sepulcher24. In the examined paradigm at 
Kolchida the unity of the three crosses of Malta inscribed on circle 
that surround the star can be interpreted as stellar symbols of the 
heaven alike the aforementioned examples of Geraki and Cyprus25. 
In Palaiologan coinage the depiction of the six or eight-rayed star 
is connected mainly with fractions of the thessalonian mint, where 
the star is especially combined to the presence of St Demetrius with 

22  Ibidem, fig. 251, pl. 14, 80 (for interpretations of the symbolic meaning of the crescent and 
the star see Μoutsopoulos, N., G. Dimitrokallis. Η ελληνική ημισέληνος. Athens, 1988, 20-39).
23  Stylianou, A.-J. The painted churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art. London, 1985, 
137-138, fig. 70.
24  We can discern four stars on the soldiers’ shields in the church of Saint John Chrysostomos in 
Geraki (Μoutsopoulos, N., G. Dimitrokallis. Γεράκι, fig. 22).
25  Apart from the wall paintings, the existence of stars or dots that surround the central mo-
tive has been observed also in coinage and in marble sculptures (Μoutsopoulos, N., G. Dimi-
trokallis. Η ημισέληνος, 27-33, 38).

5. The image of St Demetrius. Details of the “stemmatogyrion” and the inner surface of the shield.
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the Emperor, thus alluding to a royal insignium26. Concerning the 
interpretation of the star as an attribute of political and religious 
strength combined to St Demetrius’ depictions, we also point to 
the two early mosaic representations of the saint in the basilica in 
Thessaloniki, where an eight-rayed star appears on St Demetrius’ 
shoulder and chest as early as the 7th and 8th century, possibly 
correlated to the saint’s high dignity27. 

The ability of the painter for calligraphy, analytical and decorative 
depiction is observed in the elegant rendering of the head and the 
neck of the white horse.

4. Saints George and Theodore galloping 

On the north wall, just to the opposite side of St Demetrius special 

26  For examples of relative coins see: Grierson, Ph. Byzantine Coins. London, 1982, 282, 297, 299, 
300, 303, 305, 306, 308, 309, pl. 86 no 1374, 1375, pl. 87 no 1386, pl. 90 no 1429, 1438, pl. 91 no 1447, 
1448, 1449, 1450, 1453, 1456, pl. 92 no 1458, pl. 92 no 1471, 1472.
27 Chatzidaki, N. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Ελληνική τέχνη. Athens, 1994, fig. 15. Archimandrite 
G.I., Ch. Tassias. Η βασιλική, 23, 27. For the use of the star in the art of ancient Macedonia 
as a symbol of strength and power see: Tsigarida, Ε.-Μ. Πρώτες σκέψεις για το “αστέρι της 
Βεργίνας”. In: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου. Thessaloniki, 1997, 363-369.

6. The image of Sts George and Theodore Stratelates.
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interest presents the pair of Sts George and Theodore the Stratelates, 
according to the inscriptions, on horseback (fig. 7-9). They are 
riding a white and a red horse relatively, moving eastwards to the 
Pantocrator. Their body position is almost frontally, whereas their 
faces aren’t discernable. An undercurrent movement is caused by 
the riding and the holding of the lances downwards, as they are 
attacking a dragon or a serpent according to their mission as dragon 
slayers. Their garment is enriched by a double zone of pearls in the 
edge of the mantle, the textiles are embroidered and the cuirasses are 
formed by flakes or chains. The lances bring crucifer edge. Elegance 
and finesse characterize the linear rendering of the horses and their 
equipment (fig. 10-11). 

The depiction of these two saints in pair goes back to the portable 
icons of the first millennium, as early as the encaustic icon from 

7. The image of Sts George and Theodore Stratelates (drawing by Argyri Stefanou. Courte-
sy: Ephorate of Byzantine Antiquities of Thessaloniki).
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Sinai28. We could recognise a precursor type to this pair – though in 
different context – in the mosaics on the eastern-north pillar of the 
basilica of Saint Demetrius in Thessaloniki, where saint George and 
saint Theodore occupy a different side of the pillar29. Furthermore, 
it has been supported that the pair of the two saints as equestrians 
appears as early as the pre-iconoclastic period; namely the two saints 
on horseback facing each other and killing a dragon or serpent are 
depicted in Mavrucan 3 in Cappadocia, which is attributed to the 
7th century30. Among the most ancient paradigms of the type counts 
the diptych icon of Sinai31. The type diffuses in Cappadocia from 9th 

– 11th c. as in Yilanli kilisse and in Yusuf Koc Kilise32, thus proving its 
eastern origin. 

28  Vocotopoulos, P. L. Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές εικόνες. Athens, 1995, 31, 191, fig. 3. 
29  Sotiriou, G.-Μ. Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Athenai, 1952, 195. Ι. 
Foundoulis: “Το ψηφιδωτό του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης με την παράσταση 
της Παναγίας και του αγίου Θεοδώρου (προσπάθεια εορτολογικής ερμηνείας)”. In: 
Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Από της Ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής 
δυναστείας, ΚΔ Δημήτρια Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο, Ιερά Μονή Βλατάδων, 18 – 20 
Οκτωβρίου 1989, Thessaloniki, 1991, 177-184. Bakirtzis, Ch. Προεικονομαχικό ψηφιδωτό 
του αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. In: Δώρον, Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο 
Νικονάνο. Thessaloniki, 2006, 127-134.
30  Thierry, N. Haut Moyen Age en Cappadoce: l’église no3 de Mavrucan. – Journal des savants, 
1972, 258-263, fig. 21. Walter, C. Warrior Saints, 56, 125-126, 125, no 99, fig. 27. 
31  Sotiriou, G.-Μ. Εικόνες Σινά. T. 1, fig. 30-31 and t. 2, 44-45.
32  Walter, C. Warrior Saints, 56, 272, fig. 28.

8. Inscriptions of the saints George and Theodore Stratelates (drawing by Argyri Stefanou. 
Courtesy: Ephorate of Byzantine Antiquities of Thessaloniki).
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Concerning St Theodore, the references before the 9th century point 
to the existence of one saint, Theodore the Teron, who by reasons of 
piety was doubled into two persons – Tiron and Stratelates33. The 
Stratelates prevailed, because of his surname, which alludes to the 
victorious commanders of the byzantine arm y. Nevertheless, they 
both had been recognised as symbols of heroism and fighters against 
the evil34. The isolation of one saint Theodore and his depiction in 
pair with another warrior saint, instead of his synonymous, fit to the 
archaic tradition. St Theodore isolated as a dragon slayer appears 
early in iconography on two terracotta icons of the 5th and 6th – 7th 
century35. Particularly in Greece, he becomes popular in monuments 
of Mani in Peloponnese, as in St Theodoros Tsopaka (beginning of 
13th c.) and in Agioi Theodoroi of Kafiona (1263–1270)36. 

On the other hand, saint George as a dragon slayer isolated appears in 
Armenia and Cappadocia in 10th and 11th c., as in Aghtamar (916), in 
Sainte Barbara in Soghanle (c. 1000)37, in the Chapel 28 in Korama and 
in Orta Koy38. Although the origin of his depiction isn’t as precocious 
as St Theodore’s, he counts more paradigms, gradually becoming the 
more popular of the two. During the 12th and the 13th centuries the 
cases are increased in paradigms of the first rank, as in Sts Anargyroi 
at Kastoria, in Kurbinovo, in Djurdjevi Stupovi39, in Cyprus40 and in 

33  For the problematic about the two Sts Theodores see: Charalambidis, K. Η πρώιμη εικονο-
γραφία του αγίου Θεοδώρου. – Βυζαντινά, 16, 1991, 117-141. Ι. Foundoulis: “Το ψηφιδωτό του 
ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης με την παράσταση της Παναγίας και του αγίου 
Θεοδώρου (προσπάθεια εορτολογικής ερμηνείας)”. In: Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Από της 
Ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας, ΚΔ Δημήτρια Γ΄ Επιστημονικό 
Συμπόσιο, Ιερά Μονή Βλατάδων 18-20 Οκτωβρίου 1989, Thessaloniki 1991, 177-184, 181-182. 
Walter, C. Warrior Saints, 59-64. Grotowski, P. Arms and Armour, 117-121.
34  For an explanation concerning the precocious narrations and depictions of Saint Theodore 
as a dragon slayer see: Papamastorakis, T. Ιστορίες και ιστορήσεις βυζαντινών παλληκαριών 
(Tales and images of byzantium’s warrior heroes). In: Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, 20, 1998, περ. Δ΄, 213-230.
35  Grotowski, P. Arms and Armour, 79, fig. 7a.
36  Drandakis, N.V. Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης. Athens, 1995, 50 εικ. 18, 53, 94 
εικ. 21. To be noted that in St George’s church at Kafiona St Theodore Stratelates is depicted on 
the conch of the sanctuary (Drandakis, N.V. Βυζαντινές τοιχογραφίες, 78-80, 81, εικ. 9).
37  Mysliveć, J. Saint Georges dans l’art chretien oriental. – Byzantinoslavica, 5 (1933–34), 374. 
38  Jerphanion, G. de. Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle province de l’art 
byzantin. T. 2, Paris, 1925, 241-242, pl. 135, 1.
39  Ibidem, notes 14, 15.
40  As in Panagia Moutoula and in the chapel of Panagia Afentrika at Koutsovendis (Stylianou, 
A.-J. Cyprus, fig. 195, 280).
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the Palaiologan period the type knows special diffusion41.

The diffusion of the iconography of the equestrian warrior saints and 
the special homage paid to Sts George, Theodore and Demetrius from 
the 10th century  onwards is explained by their primacy in the protection 
of the byzantine army42, within the scope of the militarization of 
the Empire during the Macedonian dynasty. Their impact has been 
connected to the protection that they offered to Digenis Akritis for 
his struggle towards the Arabs43, a heroic symbol of the defense of the 
byzantine frontiers. Otherwise, the preservation of the eastern “the-
mata” of Anatolikon, Charsianon and Opsikiou and of the remote 
eastern borderline was vital for the existence of the Empire. 

41  In Macedonia, in Serbia, in Crete, in Cyprus, in portable icons (Baltoyanni, Ch. Icons: Dem-
etrios Ekonomopoulos Collection. Archaeological Receipts Fund Direction of Publications, Ath-
ens, 1988, 76, fig. no 109-110).
42  Grotowski, P. Arms and Armours, 98-105. Particular emphasis is given during the 13th c. 
(Weitzmann, K. Icon painting in the Crusader Kingdom. In: Dumbarton Oaks Papers, 20, 1966, 
71-74, fig. 48, 62, 64, 65 (where the Sts George, Theodore and Demetrius are depicted in pairs or 
in triad). 
43  Grotowski, P. Arms and Armours, 104, no 157.

9. The image of Sts George and Theodore Stratelates. Details of the armour. 
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The distinctive position of the three Sts Demetrius, George and Theo-
dore shows us their early and official integration into the iconographic 
programs and their interrelation with the imperial iconography44. 
As a result, their depiction as distinctively honored warrior saints is 
mirrored on portative icons of the middle byzantine period, where 
the three saints are presented as a close unity45. Particularly, their 
representation in armour instead of the simple martyr’s costume 
is a result of the dominating position of the byzantine army in 
the State and the gradual militarization of the byzantine society, a 
fact that contributed to the prominent position of the fully armed 
warrior saints in iconography, as protectors of the structures and 
the ideology of the Byzantine Empire46. Such an ideology finds its 
apogee of the artistic expression in the illumination of the Psalter of 
Basil the 2nd (Bibl. Marc. Cod. Gr. 17) where the fully armed emperor 

44  Walter, C. Warrior Saints, 270-272.
45  Sotiriou, G. and M. Sinai. T. 1, fig. 69, t. 2, 83-84. 
46  Ioannidis, A. Κοινωνιολογική προσέγγιση ενός πολιτιστικού προϊόντος: κοινωνικές δο-
μές και στρατιωτικοί άγιοι στη βυζαντινή εικονογραφία. – Ανθρωπολογικά, 5, 1984, 7-19.

10. The image of St Procopius.
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is surrounded by the six most popular warrior saints47.

All three aforementioned saints appear as a cavalry echelon. Their 
intervention for the protection of the byzantine army is testified in 
sources. According to the tale of a miracle, St Theodore Stratelates 
had intervened in a battle in favor of John Tzimiskes48. An eloquent 
example of the help offered by the warrior saints to the byzantine 
emperors is unfolded in a depiction in the church of Cavusin (964/5–
969), where palace members as Ioannis Tzimiskis and the magistrate 
Melias are represented in cavalry galloping towards the emperor 
Nicephorus Phocas and his family, in front of the warrior saints, who 
offered them their heavenly protection49. Further association between 
St Theodore and the byzantine army is given by relative references in 
the poem of Digenis Akrites50. In addition to that, the Sts Theodore, 
Demetrius and George are celebrated in the poem of Manuel Philes 
(1275–1345) and they are qualified with the epithets as “δρακονοφό-
ντες, γοργόπους, μυροβλήτης”51, that is to say “dragon slayers, fast 
runners and myrrh – spouted”.   

As St Theodore and St George were invoked to protect military 
buildings, castles and stations52, churches and chapels dedicated to 
their memory in relative sites strengthens this belief. The case of the 
cavernous chapel of Sts Theodores at Potamoi in Thrace53 proves to be 
sited near a military passage of high importance under the protection 
of the two major warrior saints.

The type of the equestrian saints in different pairs or triads 
constitutes a favourite theme in the byzantine iconography from 
the 13th century onwards54. Particularly the equestrian saints that are 

47  Lazarev, V. Storia della pittura bizantina. Torino, 1967, fig. 130. A. Cutler, The Aristocratic 
Psalters in Byzantium. Paris, 1984, no 58.
48  Walter, C. Warrior Saints, 62, 273. Grotowski, P. Arms and Armour, 100-101.
49  Jerphanion, G. de. Les eglises rupestres de Cappadoce (Une nouvelle province de l’art 
byzantin), Album 2, Paris, 1925–1936, fig. 139.2, 143.2,5. Walter, C. Warrior Saints, 282, fig. 69 a-e 
(where further bibliography is given). 
50  Walter, C. Warrior Saints, 63. 
51  Ibidem, 63-64.
52  Ibidem, 269.
53  Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Ε. Το σπήλαιο των Αγίων Θεοδώρων. In: First International 
Symposium Thracian Studies “Byzantine Thrace” Image and Character (ed. Ch. Bakirtzis). Ko-
motini, May 28th – 31st 1987, Amsterdam, 1989, 281-302.
54  Weitzmann, K. Icon Painting in the Crusader Kingdom. In: Dumbarton Oaks Papers, 20, 
1966, 48, 49, 62-65, 79. Folda, J. Crusader Art. The Art of Crusaders in the Holy Land 1099–1291. 



196

galloping together holding each other by the shoulder or the hand 
originate from the crusader portable icons of the 13th c. from Sinai55 
and have been considered as the Christian parallel of the Dioscuri56, 
the  military heroes of the ancient Greek repertoire. Otherwise, the 
pairing of the saints alludes to the popular custom of “adelphopoiia” 
(brotherhood), which was widespread in the byzantine army57. 
Among the most ancient relative depiction in monumental painting 
in Greece counts a fresco of the 14th century in the basilica of St 
Demetrius in Thessaloniki, where the two equestrian Sts George and 
Demetrius on horseback are holding each other by the shoulder58.

The isolated or paired warrior saints galloping become a popular 
theme in the post byzantine iconography of the occupied Balkans, 
from 15th century onwards thanks to their hopeful and glorious 
meaning59. The military element and spirit are accentuated during 
the 15th century within a fragile and changeable historical frame. In 
Sts Constantine and Elena’ church in Ohrid a fresco of the second 
phase (c. middle of 15th c.) represents the first byzantine emperor, 
Constantine, as equestrian escorted by a battalion of galloping saints, 
alluding to the warrior-emperor and his echelon60. The connotation 
of this paradigm is clear: the army and the political power are joined 
together in order to face the new danger, the Ottomans.  

5. Saint Procopius

To the left of the two equestrian saints there is the half length figure 
of St Procopius, the only saint among the warrior ones of the chapel, 
who is depicted as a martyr (fig. 12)61. He stands isolated in a red 
colored frame, in frontal position and he holds a cross in the right 
hand and a sword in the left. He wears a tunic and a red mantle. 

Cambridge University Press, 2005, 77, 92-93, 122-125, fig. 49, 65, 81.
55  Folda, J. Crusader Art, 92-93, fig. 65.
56  For relative connotations see Walter, C. Warrior Saints, 133, no 151.
57  Ibidem, 285-290.
58  Archimandrite G.I., Ch. Tassias. Η βασιλική, 47.
59  Paissidou, M. Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη 
μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας (Les peintures murales du XVIIe 
siècle dans les églises de Castoria). Athina, 2002, 223-227. 
60  Суботић, Г. Свети Константи и Јелена у Охриду. Београд, 1971, 67, 82-89, des. 9.
61  For the hagiography of St Procopius see: Walter, C. Warrior Saints, 94-100.
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Though the emphasis given in his martyr hypostasis, his placement 
next to the equestrian saints and his incorporation among the most 
venerated warrior saints make him part of this group in the chapel. 
The type of the warrior saint - martyr with elements of his armour 
is paralleled with relevant depictions in St Georgios tou Vounou at 
Castoria (c. 1368–1385)62. Thanks to the satisfying preservation of his 
head we can proceed to certain remarks concerning the style and the 
rendering of the facial characteristics. The face is oval, his neck bell-
shaped, the moulding is green with red strokes on the cheeks, the con-
tour is black, the facial characteristics are accentuated, the hair is rich 
and red. The colors used by the painter are warm. To be noted that all 
the depicted figures are slender with restricted volume, though with 
elegant and graceful postures. The details in the equipment and in 
the rendering of the horses are precise. The style correlates to icons of 
the second half of the 14th century from the collection in Veroia63 and 
to wall paintings from the second third of the 14th century in Kastoria, 
as in St Nikolaos tou Kyritzi64 and in Ohrid, as in St Nicholas and 
in Theotokos Bolnica65, that represent the anticlassical tendencies 
during the last Palaiologan period.  Therefore, a date in the middle or 
in the 2nd half of the 14th century seems plausible.

6. Conclusions

The absence of any female saint from the second phase, the imposing 
figure of Jesus in the conch and the big scale of the equestrian mil-
itary saints characterize the program of the chapel. The triumphal 
presentation of the warrior saints galloping towards Christ and 
constituting his military court emphasizes their military hypostasis, 
underline the ideal of the byzantine soldier, brave and aristocrat, and 
allude to the heroism of the byzantine cavalry. It seems plausible 
that such an option points either to the painter or even more to the 

62  Tsigaridas, E.N. Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας 
(Frescoes of the Palaeologan period in churches in Greek Macedonia). Thessaloniki, 1999, 219, fig. 
142. Trifonova, A. Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά. Συμβολή 
στη μελέτη της εντοίχιας ζωγραφικής του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Μακεδονίας (unpublished PhD dissertation). Thessaloniki, 2010, 214-226, fig. 59, 60.
63  Papazotos, Th. Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας. Athens, 1995, 54-55, pl. 44, 46, 47. 
64  Pelekanidis, S. Καστοριά Ι. Βυζαντιναί τοιχογραφίαι. Πίνακες. Thessaloniki, 1953, pl. 158b.
65  Грозданов, Ц. Охридско зидно сликарство XIV века. Београд, 1980, fig. 5, 130-131.
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unknown donor and reflects the ideology of a particular period. The 
mission of this small chapel on the foothill of a military fortress, the 
vicinity and connection to Thessaloniki should have played a critical 
role. The wide plain that expands northwards of Thessaloniki is 
shaped between the two rivers Axios and Gallikos. The castle of Gy-
naikokastron on the river Axios66 dominated the north-western part 
of it, whereas the site of Kolchida controlled the passage on the river 
Gallikos in the eastern part of the plain. The area that expands to the 
north of Thessaloniki formed the battle champs of Andronicos III and 
John Cantacuzenos, during the civil wars of the 14th c.67. 

Either in the period of the Byzantine Epopee or during the degrad-
ing era of the late byzantine “twilight”, the warrior saints and the 
heavenly courtyard of Jesus were giving the impulse to the terres-
trial emperors and commanders of the byzantine army, who never 
gave up their hope for a renaissance with the heavenly help. They 
were called to intercede into the everyday life with their apotropaic 
and protective function. Their depiction alludes to the heroism of the 
Christian warrior, as a martyr of the faith who became soldier of the 
byzantine army fighting against any evil power. 

66  Tourta, A. Fortifications of Gynaikokastro. In: Secular medieval architecture in the Balkans 
1300-1500 and its preservation (ed. Sl. Curcic – E. Hadjitrifonos). Thessaloniki, 1997, 110-113. 
Tokmakidou, A., V. Xanthos. Το φρούριο του Γυναικόκαστρου. Εργασίες 2007–2008 (The castle 
at Gynaikokastro. Works of the years 2007-2008). In: Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και 
Θράκη, 22, 2008. Thessaloniki, 2011, 477-484.
67  Theocharidis, G. Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους Μέσους Χρόνους 285-1354. Θεσσα-
λονίκη, 1980, 383-385, 394-395, 404. Tokmakidou, A., V. Xanthos. Το φρούριο του Γυναικόκα-
στρου, 477 no 1 (where the relative sources and bibliographic references).
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Светците воини като закрилници на 
византийската армия през Палеологовия период – 

скалният параклис в Колхида 
(префектура Кукуш)

Мелина Паисиду

Край днешния град Колхида в префектура Кукуш (Килкис) бе изследван ар-
хеологически обект, идентифициран като военната станция Каликон, разпо-
ложена на мястото на римската пътна станция Каликум. Местността е важен 
византийски проход край река Галик, където са проучени останки от укрепено 
византийско монашеско поселение и скален параклис.  

В скалния отшелнически параклис сред малкото оцелели стенописи са изобра-
зени четирима светци воини: св. Димитър, св. Георги, св. Теодор и св. Проко-
пий. Първите трима са изписани като светци воини на коне, препускащи към 
Христос Вседържител в конхата. Изображението на св. Прокопий е допоясно. 
Фреските са датирани към средата на ХІV в. И четиримата спадат към най-из-
тъкнатите светци воини във византийския календар. Изображенията им, осо-
бено на конниците, са алюзия за героизма на християнския воин като мъченик 
за вярата, встъпил в редовете на византийската армия да се сражава със силите 
на мрака. 

Засилването на култа към светците воини е част от византийския епос и се 
свързва с всички императори воини, представители на Македонската, Палео-
логовата и Комниновата династия. През последните два века култът към све-
тците воини, закрилници на императорите и армията, се свързва със запада-
нето на империята. В доклада се разглежда и използването на пещерите като 
малки параклиси, посветени на светците воини, както и местоположението им 
край укрепени проходи от стратегическо значение. 

(превод от английски Милена Лилова)
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Saints, Eunuchs, and Iconography

Emmanuel Moutafov
Institute of Art Studies, BAS

A lot has been written about the role of eunuchs at the Byzantine im-
perial court1. Some eunuchs, apart from the administration and the 
army of the Eastern Roman Empire, held key posts in the clergy. As 
early as under Justin II (565–5 78), the eunuch protospatharios Narses 
founded a monastery of the Katharon, which housed only emasculat-
ed monks. In the ninth century, St John the Confessor was hegumen 
of the cloister2. Later, eunuch Ignatius, twice primate of the Patriar-
chate of Constantinople in very trying times for the Empire: 847–858 
and 867–877, was elevated to sainthood. In his tender years, Nicetas, 
son of Emperor Michael I Rhangabe, was coercively emasculated to be 
made ineligible to the throne3. Later he succeeded to the Patriarchate of 
Constantinople under the monastic name of Ignatius and was can-
onised for his activities against Iconoclasm and his position on Bul-
garia’s conversion to Orthodox Christianity4. The north tympanon 
of Hagia Sophia even features his mosaic representation, next to the 
one of John Chrysostom, with an inscription: ‘ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ’5 

1 Guilland, R. Les Eunuques dans l’ Empire Byzantin: Étude de Titulature et de Prosopographie 
Byzantines. In: Études Byzantines. Vol. I, 1943, 197-238; Hopkins, K. Conquerors and Slaves. 
Cambridge 1978; Long, J. Claudian’s “In Eutropium” Or, How, When and Why to Slander a Eu-
nuch. Chapel Hill, 1996; Ringrose, K. The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction 
of Gender. Chicago, 2003; Tougher, S. The Eunuch in Byzantine History and Society. New York, 
2008, etc.
2 Бухарев, Й. Жития всех святых. Москва, 2000, 362; Сергий, Полной месяцослов Востока. 
Vol. 2, May 24th.
3 Martyrologium Romanum. Vatican, 2001, 554.
4 Християнство – энциклопедический словарь. Vol. 1. Москва, 1995, 567.
5 The representation has been dated no earlier than 878 and was initially wrongly identified as 
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(ill. 1). The fact that a mosaic portrait of Ignatius was rendered at the 
most important to Orthodoxy church is indicative of his high rank in 
Byzantine theology and the culture of the capital city. The image of 
St Ignatius in his capacity of a hierarch was treated very much like 
those of the rest of the bishop saints, except that he was rendered 
young and beardless. Supposedly, that’s why Peter Brown remarks: 
‘The physical appearance and the reputed character of eunuchs act-
ed as constant reminders that the male body was a fearsomely plas-
tic thing’6. Representations of St Ignatius the New occur also at San 
Marko’s Basilica, as well as in the Menologion of Basil II7. 

Later, eunuch Eustratios Garidas reached the highest rank in the 
church hierarchy, Patriarch of Constantinople in 1081–10848. Unlike 

St Ignatius the God-bearer; cf: Лазарев, В.Н. История византийской живописи. Москва, 1986, 
72. Correct is the identification in: Mango, C. The Mosaics of Saint Sophia in Istanbul. Washing-
ton, 1962, 62; Beckwith, J. Early Christian and Byzantine Art. London, 1970, 156. 
6 Brown, P. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. 
New York, 1988, 10.
7 Lexikon der christlichen Ikonographie. Vol. 6. Freiburg, 2012, 566-567.
8 Comnena, A. The Alexiad. New York, 2003, 108-109; Hussey, J.M. The Orthodox Church in the 
Byzantine Empire. Oxford, 1986, 148.
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the abovementioned St Ignatius, however, sources present Eustratios 
as unlearned and spineless9, for which reason he has not been elevat-
ed to sainthood. In other words, the attitude towards eunuch monks 
was ambiguous in Byzantium. Even if they lacked full masculine sta-
tus, eunuchs stood on a higher ‘rung’ on the gendered ladder than 
girls, women, boys or old men. The traditional dichotomy between 
virtue and vice based on a bipolar model of gender proved a popu-
lar method in describing ‘good’ and ‘bad’ eunuchs throughout the 
Byzantine times. On the one hand, when Byzantine sources praised 
eunuchs, they described them often as displaying typically mascu-
line attributes. On the other hand, when eunuchs faced criticism, it 
was ‘in terms of values traditionally ascribed to women’10. As a rule, 
however, it was the eunuchs of noble lineage and coercively emas-
culated so that to be elected as patriarchs rather than succeed to the 
throne, who were canonised. Yet another fact that draws attention, is 
that these were predominantly related to the era of Iconoclasm and 
Constantinople. 

It is interesting to fathom how the eunuch saints have been repre-
sented in arts and if their images have differed from the rest of the 
personages in Orthodox iconography. I have no information of Ger-
ontius the Eunuch, for instance; still, his representation occurs in the 
murals of the fourteenth century at the katholikon of the Monastery 
of Chilandari, overpainted in 1803/0411. 

An early extant Hermeneia is the so-called First Jerusalem Codex 
dated from before the mid-sixteenth century12. It gives a description 
of two eunuchs, Patriarchs of Constantinople, St Germanus I and St 
Theophylactus13. The descriptions of the saints come among the listed 
hierarchs, rendered in the altar, as follows: ‘Γερμανός ὁ πατριάρχης 
γέρων εὐνοῠχος, ὃμοιος Ἰωάννου’ and ‘Θεοφύλακτος γέρων 
εὐνοῠχος‘14. On the face of it, the word ‘eunuch’ here could be inter-

9 Ibidem.
10 Ringrose, K. The Perfect Servant, 19-20.
11  Τουτός, Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Όρους. 
10ος – 17ος αιώνας. Θεσσαλονίκη, 2010, 184.
12 Мутафов, Е. Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език от 
първата половина на XVIII в. С., 2001, 113.
13 Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης. Εν Πετρούπολει 1909, 
268.
14 Ibidem.
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preted as meaning ‘beardless’, but for the used adjective ‘ἀγένειος’ 
(beardless)15 in the same text, such an assumption ought to be reject-
ed, particularly as the historical reference shows that the compiler of 
the First Jerusalem Codex has been historically precise. St Germanus 
I of Constantinople (637–733/40) was born to a noble family; his fa-
ther was involved in political strife and the saint was emasculated in 
his teens16. He was elevated to sainthood as early as the Seventh Ecu-
menical Council (788) and was known to be an outstanding preacher 
and hymnographer17. There is information of his representations of 
the ninth and the tenth centuries in the southwest vestibule of Hagia 
Sophia18. The extant fragments suggest that he has been represented 
along with the other most zealous iconoclastic archpriests Tarasius, 
Nicephorus and Methodius19. Images of St Germanus were rendered 
in Cappadocia (1080)20, in Novgorod’s St Sophia Cathedral (1108)21, 
in Pantanassa Church in Mystras (1428), and even on an early eight-
eenth-century Melkite icon from Beirut22. Relics of St Germanus of 
Constantinople are kept at Rila Monastery combined with an image 
on a triptych (ill. 2 and 3).

St Theophylactus of Constantinople (933–956) was the youngest son 
of Romanus I Lecapenus (920–944) and Theodora. He was emascu-
lated because his father usurped the throne of Constantine VII, as 
well as to make his ecclesiastical career easier23. The illegitimate son 
of Romanus Lecapenus, Basil Lecapenus was emasculated in his 
childhood24, but nevertheless was promoted to parakoimomenos and 
proedros25. Basil Lekapenos’s rank and strong presence in court for 
most of the tenth century is evident in the series of artworks he com-
missioned, but especially in the second enamelled container of the 

15 Ibidem, 269.
16 Mango, C. Historical introduction. In: Bryer & Herrin, eds. Iconoclasm, Birmingham, 1977, 
2-3.
17  Андреев, И. Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские. Сергиев Посад, 
1907.
18 Лазарев, В.Н. История, 72.
19 Ibidem; Mango, C. The Mosaics, 44.
20 Lexikon, vol. 6, 402.
21 Лазарев, В.Н. История, 110.
22 Lexikon, vol. 6, 402.
23 Ostrogorsky, G. History of the Byzantine State. New Brunswick, 1991, 269-283.
24 Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander Kazhdan. Vol. 1. Oxford, 1991, 270.
25 Ringrose, K. The Perfect Servant, 92 and 130.
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Limburg Staurotheke26. Historically, St Theophylactus does not enjoy 
the popularity of his half-brother, eunuch Basil, but has gone down 
in history as an adviser to Bulgaria’s King Peter Ι against the Bogomil 
heresy27. There is one debatable image of St Theophylaktus, identi-
fied by Xyngopoulos and dated to the nineteenth century (ill. 4)28.

The so-called Second Jerusalem Codex or the Hermeneia by Priest 
Daniel of 167429 copies the same description of St Germanus, but his 
semblance to John of Thebes has been specified (ὃμοιος τοῠ Ἰωάννη 

26 Bouras, L. Ο Βασίλειος Λεκαπηνός παραγγελειοδότης έργων τέχνης. In: Constantine VII 
Porphyrogennetos and His Age. Second International Byzantine Conference. Athens, 1989, 397-
434. 
27 Treadgold, W. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 1997, 353.
28  Ξυγγόπουλος, A. Μία ιστορική σκηνή επί φορητής εικόνος. Επιστημονική Επετηρίς Φι-
λοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 8 (1960), 123-131 (Ανατύπωση και στα Μελετήματα Χριστιανικής 
Εικονογραφίας. Θεσσαλονίκη, 2003), 401-412.
29 Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία, published in supplements III and IV; 274-301. Fur-
ther abbr. DF.

Reliquary triptych icon of the Virgin and Child with Saints, nineteenth century, Rila Monastery collection.
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τῷ Θηβῶν)30. In the Painter’s Manual by Dionysius of Phourna of the 
first half of the eighteenth century, the term ‘eunuch’ has been omit-
ted in the description of the two holly patriarchs of Constantinople 
and replaced with ‘σπανός’(‘beardless by nature’), deemed probably 
to be an error or an awkward fact. Further, however, Dionysius rec-
ommends the images of primates to be modelled on that of St Ger-
manus: 31 32

Περί τοῦ χαρακτῆρος τοῦ δεσποτι-
κοῦ προσώπου καὶ σώματος καθὠς 
παρέδωκαν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται
Γερμανοῦ Κωνσταντινοπόλεως

Τὸ θεανδρικὸν σῶμα ἐστὶ τρίπηχυ, 
μακρὸν ἐπικεκυφὸς καὶ τῆς πρα-
ότητος ὑποφαῖνον ἰδίωμα, εὒο-
φρυ, καὶ τοῦτοτο συνδεδεμένον, 
εὐόφθαλμον, εὒρινον, σιτόχροον, 
οὐλότριχον τὴν κεφαλὴν καὶ ξαν-
θόν ὀλίγον, μέλαν δὲ τὸ γένειον, 
καὶ τοὺς δακτύλους δὲ τῶν ἀχρά-
ντων χειρῶν μακροτέρους συμμέ-
τρως, καὶ ἁπλῶς ὡς ὁ τῆς τεκούσης 
χαρακτήρ, ἐξ ἧς ἔμψυχον ἑαυτῷ 
καὶ τελείαν τὴν ἀνθρωπότητα πε-
ριέπλασε31. 

Concerning the character of the face of 
the master, clearly handed down from 
the earliest witnesses: 
Of Germanus of Constantinople

The body of God in human form is 
three cubits tall: his head is slightly 
inclined, and his gentleness is particu-
larly apparent. He has well-formed 
eyebrows, in keeping with the rest; 
fine eyes, a fine nose, a corn-coloured 
complexion, and slightly auburn, curly 
hair on his head. His beard is black, 
and the fingers of his spotless hands 
are long in proportion. His character is 
simple, like that of a child, to which he 
was similar when alive, and which is 
that of perfect man.

As translated by Paul Hetherington32

There is a discrepancy, of course, in this manuscript, which disa-
grees with the rest of the descriptions of St Germanus by Dionysius 
of Phourna, where the saint has been defined as ‘σπανός’, but such 
definitions as “θεανδρικὸν σῶμα” and “ἁπλῶς ὡς ὁ τῆς τεκούσης 
χαρακτήρ” certainly suggest some infantilism, femaleness or rather, 
eunuchoidism in the image of the model saint (ill. 5). The quoted 
passage, on the other hand, was in all likelihood a depiction of an 
existing representation of St Germanus, probably of the Palaeolo-
gan period, which Dionysius observed on Mt Athos while writing 
his manual. There are at least seven Athonite representations of St 
Germanus. The earliest of them are of the second stage in the de-

30  Blessed John of Thebes is referred to, who lived in the fourth century. His feast day is 
celebrated on 12 June. Cf. Християнство, vol. 3, 626.
31  Ibidem, 226
32 Hetherington, P. The “Painter’s Manual” of Dionysius of Fourna. London, 1996, 87.



207
Герои. Култове. Светци

velopment of the Palaeologan painting of 1300–1330, but have been 
overpainted over time. We are talking here about the representations 
of the eunuch saint at the katholikons of the Monasteries of Vatope-
di33 and of Chilandariou34. The rest are predominantly sixteenth-cen-
tury mural images of St Germanus at Koutloumousiou, Xenophontos 
and Dochiariou Monasteries,35 and at Xeropotamou Monastery of the 
eighteenth century (ill. 5). Importantly, the image of a holy hierarch, 
who is known to have been a eunuch, has been chosen to be a model 
for representations of the rest of the holy hierarchs. Furthermore, he 
is said to embody the ‘perfect man’ due to both his services to Or-
thodoxy, of which from the fifteenth through the eighteenth century 
knew just a few, and probably the kindness of his countenance, child-
hood innocence, as well as to the belief that saints are genderless like 

33  Τουτός, Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον, 121.
34  Ibidem, 183.
35  Ibidem, 301, 342, 398.

Detail of the reliquary icon with relics of St Germanus of Constantinople, Rila Monastery.
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angels.36 The association of eunuchs with angels emerged in Byzan-
tium already in the sixth century but gained prominence in the ninth- 
and tenth-century court of Constantinople. The earliest source of this 
allusion is the life of Symeon the Stylite the Younger (dated from 
the sixth to the tenth centuries)37. Here the appearance of angels is 
predicated on the image of the courtly eunuch: “καὶ τάγματα ἁγίων 
ἀγγέλων ὣσπερ εὐνοῢχοι ἄνδρες, ὠν τὰ ἐνδύματα ὠσεὶ χιών”38 
and “Ὁρᾷ ἐν ἐκστάσει στρατιὰς οὐρανίους ἐν σχήματι εὐνούχων 
φωτοειδῶν”.39 In the ninth century the link between eunuchs and 

36 On the likening of the eunuchs to guardian angles of the imperial court and the private rooms 
cf. Ringrose, K. The Perfect Servant, 163-189, esp. p. 169.
37 Pentcheva, B. Containers of Power: Eunuchs and Reliquaries in Byzantium. In: Anthropology 
and Aesthetics, 51, 2007, 117.
38 Paul van den Ven. La vie ancienne de S. Symėon le jeune (521-592). In: Subsidia hagiographica, 
32. Brussels, 1962, 1-224; ch. 135, line 5.
39 Bompaire, J. Abrégés de la Vie de saint Syméon le Jeune. In: Ελληνικά, 13, 1954, 104-108; ch. 
20, line 7.

St Germanus of Constantinople by Athana-
sios, Konstantinos and Naum in 1783, Xe-
ropotamou Monastery, Mt Athos.

St Theophylaktos of Constantinople transfers the Holy Man-
dylion from Edessa to Constantinople, a nineteenth-century 
icon probably from Cappadocia, Ethnological Collection of 
Mykonos.
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angels became stronger since in the Diegesis of Hagia Sophia the ce-
lestial messenger emerges like a courtly eunuch ‘dressed in radiant 
garment and beautiful in face’.40 Yet, did this snobbish reverence for 
eunuchoidism or rather some researchers’41 tendency to find perfec-
tion in the lack of manhood persevere in the Ottoman period of Or-
thodox art?

The first ever rendition of a Hermeneia into Bulgarian was made by 
a Greek from Ioannina, Ioannes Konstantinou in 1831, in Samokov42. 
In the part depicting the images of the holy hierarchs (αρχιεράρχη)43 
around the synthronon, as well as their images and the words of all of 
them,44 the scribe closely follows the First Jerusalem Codex. The de-
scriptions of the saints Basil the Great, John Chrysostom and Gregory 
the Theologian begin on f. 32r, while f. 34r reads ‘Germanus, patri-
arch – old, eunuch’45  and f. 34v reads ‘Theophylactus – old, eunuch’46.

The rest of the known copyists of iconographic manuals across the 
Bulgarian lands, such as Dicho Zograph and Vurban Gurdev Kolarov 
have used texts by Dionysius of Phourna, where the adjective ‘beard-
less’ has replaced the noun ‘eunuch’. Dicho has even taken the liberty 
to wrongly identify St Theophylactus as Theophylactus of Nicome-
dia47. Apparently, the memory of the eunuchs in Byzantium has faded 

40 Preger, Th. Scriptores originum Constantinopolitanum. Vol. 1. Leipzig 1975, 74-108 – 
Διήγησις περί της Αγίας Σοφίας, section 10, line 11.
41 Pentcheva, B. Containers of Power, 119.
42  Мутафов, Е. Гръцката фамилия Константину и художествените процеси в Самоковска-
та митрополия през първата половина на ХΙΧ в. – Проблеми на изкуството, 4, 2010, 36-39 
with the previous bibliography.
43  Sic! ‘αρχιεράρχαι’ addition to ‘ιεράρχαι’ of the First Jerusalem Codex (FJC) 3, s 1, 267. This 
section is pretty much identical to ‘Святий иерархи и начертания и надписи их’ In: Василиев, 
А. Иконографски наръчник, преведен от славянски на говорим български език от Върбан 
Гърдев Коларов през 1863 г. С., 1977, 36-38 (further VGK), following the original by DF, 154-157.  
44  ‘етέ и нишάните и писмάта имъ на сичките нихъ’ as a rendition of ‘τα τε είδη και σχήμα-
τα και τα επιγράμματα εκάστου αυτών’ according to FJC 3, s 1, 267.
45  = ’Γερμανός ο πατριάρχης γέρων ευνούχος [όμοιος Ιωάννου]’ according to the FJC 3, s 
1, 268. Interestingly, he has used here the Turkish transcription „патриΐка” of „πατριάρχης”. 
‘Beardless’ here does not, of course, mean ‘eunuch’ as in DF, p. 70. Hereafter as in the protograph, 
no ‘St’ is put before the names.
46  Василиев, А. Ерминии – технология и иконография. С., 1976 (hereafter the Herme-
neia by Dicho Zograph is referred to as DZ), 71 specifies of Nicomedia… beardless, still beard 
discernible’ as a rendition of ‘σπανός’ from DF, 156. It is unclear how Dicho Zograph has iden-
tified this St Theophylactus as Theophylactus of Nicomedia, but he probably knew nothing of a 
Constantinopolitan patriarch named Theophylactus. 
47 See fn. 29.
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away as the centuries passed and besides, they have become typical 
of the Sultan’s court over the post-Byzantine period regardless of the 
sexless/eunuchoid ideal of beauty, taught by Dionysius of Phourna. 
It was probably the reason for the Greek compiler of the early nine-
teenth century, Ioannes Konstantinou to decide that the use of such a 
word as ‘eunuch’ in Slavic surroundings needs to be explained. That 
was why he added to his iconographic manual: ‘An eunuch48, that is, 
with your permission, a male, whose testicles have been removed’49. 

I am unaware of any attempts in iconography to visualize this clari-
fication.

48  ‘ефнούхъ’.
49  ‘ке рече да имаме прощέнϊе на человέкъ когά мοу извάдатъ мадάта’. This explanation is 
understandably missing in the Greek text. 
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Светци, евнуси и иконография
Емануел Мутафов

В този текст разглеждам присъствието на евнуси във византийския висш клир 
и конкретно патриарсите скопци, които са канонизирани за своята дейност. 
Основно внимание отделям на св. Игнатий Нови, св. Герман и св. Теофилакт, 
които всички са константинополски патриарси. Оттам е представена хипотеза-
та за специалната почит към евнусите патриарси във византийската столица, 
сравнението им с ангели в различни извори, отношението им към богослови-
ето и изкуството. Те по правило са скопени в детска възраст, за да не станат 
претенденти за престола или да се включат в бунтове срещу властта, т.е. са на-
силствено кастрирани. За пръв път са представени особеностите на известните 
им изображения на Балканите в хронологически ред.

Специално място е отредено на техните словесни образи в иконографските 
наръчници, където за тях правилно е отбелязано, че са евнуси, а не просто го-
лобради светци, както някои по-късни преписи на ерминии тълкуват опреде-
лението. Акцентирано е върху факта, че в ерминията на Дионисий от Фурна 
еталонът за светец йерарх е именно евнухът св. Герман Константинополски, с 
което се обяснява определената безполовост на светите образи в православното 
изкуство. Представени са и съответните пасажи в ерминията на Й. Константину 
от началото на ХІХ в., където се налага думата „евнух” да се обясни на читателя, 
тъй като споменът за подобна константинополска святост отдавна е забравен.





213
Герои. Култове. Светци

Образите на св. 40 мъченици в 
арбанашките църкви oт ХVІІ век

Елена Попова
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Великотърновски университет 
„Св.св. Кирил и Методий“

Образите на 40-те мъченици, пострадали през 312 г. в Ликиния 
Севастийска, често се включват в медальонните фризове в храмо-
вете от поствизантийския период. Сред запазените и познаваеми 
техни изображения по българските земи количествено се откро-
яват тези от ХVІІ век в с. Арбанаси и близкия до Велико Търно-
во Килифаревски манастир. В наоса на църквата „Св. Димитър“ 
(1621) са запазени ликовете на 9 от 40-те; в „Св. Атанасий“ (1667) – 
8; в църквата на манастира „Успение Богородично“ (между 1684 и 
1692) са разпознати ликовете в 17 медальона, но поне още толкова 
принадлежат към същата група; в параклиса на Килифаревския 
манастир (от втората половина на ХVІІ в.)1 – 24. В църквата „Рож-
дество Христово“ в Арбанаси единични образи в медальонните 
фризове също биха могли да се причислят към някои от севас-
тийските мъченици, без обаче да формират самостоятелна група.

Тук само ще маркирам някои въпроси, свързани с тяхното при-
съствие в стенописите.

1. Функции на изображенията.

ЛИТУРГИЧНА. Празникът на св. 40 мъченици – 9 март – по пра-

1 Датировката на стенописите в тези храмове е според академичното издание Корпус на 
стенописите от ХVІІ век в България. С., 2012.
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вило се пада към средата на св. Четиридесетница, през Велико-
постния период; денят се отбелязва от Църквата с Преждеосве-
щена литургия, в която се изтъква връзката им със св. Троица 
(„... пребожественная Троици добродетелей четверичних огня, возду-
ха, води и земли, стихии четирех, песнми Божественними да воспе-
ется...“2). Неслучайно медальонните им образи върху стените в 
споменатите български паметници (а и в повечето храмови из-
ображения на Балканите) се ситуират непосредствено под сце-
ни от цикъла на Страстите Христови, за чието съпреживяване 
християните се подготвят по време на дългите пости. Под тях 
е редицата на светците воини. В тропара на службата на 9 март 
се пее: „Оставили земното воинство, се устремихте към Небесния 
Владика, вие, четиридесет Господни страдалци; преминали през огън 
и вода, блажени, вие приехте достойно слава от небесата и множе-
ство венци“.

Тази устойчивост „на огън и вода“ от своя страна е в основата 
на другата функция на севастийските мъченици в системата на 

2 Цветослов. С., 1929, 496.

Църква „Св. Димитър” в Арбанаси – наос, южна стена, II травей.
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стенната декорация – ПРОФИЛАКТИЧНАТА. На образите им 
се вменява сред целия славяно-византийски свят профилактична 
функция3 като „защитници на църковната конструкция“4. Тех-
ните ликове се поместват на уязвимите места, при съчленението 
на конструктивните елементи в храма, в зоните, където сводове и 
куполи се подпират върху носещите стълпове и стени. 

Ще припомня мимоходом, че и в народната празнична обред-
ност денят, наречен Младенци, се отбелязва с действия с апот-
ропеен характер – в обредното гонене на змии и гущери всич-
ки елементи имат профилактичен смисъл: паленето на огньове, 
прескачането им, удрянето по железни предмети, наричането: 
„Бягайте, змии и гущери, на 40 разкрача“5 и пр.

Третата функция специално на този кръг паметници в диоцеза 
на Търновската митрополия условно бих нарекла ИСТОРИЧЕ-
СКА.

В трудни времена култът към севастийските мъченици винаги се 
е усилвал, а през епохата на османското владичество на Балка-
ните християните са дирили нравствена опора в техния пример. 

3 Радоjчић, С. Темнићки натпис. ЗЛУ 5, Нови Сад, 1960, 3-11.
4 Серафимова, А. Кучевишки манастир Свети Архангели. Скопjе, 2005, 57, с цитирани 
паметници и литература.
5 Сакралното число 40 (в случая – броят на севастийските мъченици) се възпроизвежда във 
всички действия, свързани с празника Младенци: месят се 40 кравайчета (питки, турти) с 
мед и се раздават на децата за здраве (против шарка); за обредните огньове момите донасят 
от планината 40 съчки и т.н. (Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. 
С., 1994, 523-526). 

Арбанашки манастир „Успение Богородично“ – медальонен фриз (сн. Иван Ванев).
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Някои изследователи6 впрочем обясняват популярността на мъ-
чениците от Севастийското езеро от ХІ в. насетне в диоцеза на 
Охридската архиепископия, сред църквите около Охридското 
езеро, с отъждествяване на техните страдания с драмата на осле-
пените Самуилови войници – и ако подобна теза остава спорна7, 
то връзката на българските изображения с Клокотнишката по-
беда над Теодор Комнин е неоспорима.

Със сигурност може да се твърди, че в старопрестолно Търново и 
околностите му и през османския период е жив култът към мъ-
чениците, помогнали на цар Иван Асен ІІ за победата при Кло-
котница на 9.03.1230 г.; неговата църква „Св. 40 мъченици“ дълго 
след падането на града под османска власт функционира като 
историческа и християнска светиня и нейната украса несъмнено 
е вдъхновявала зографските екипи, работещи по-късно на тери-
торията на епархията. Несъмнено образите на 40-те мъченици 
– патрони на храма, са били изписани по стените. За съжале-
ние, на българска територия не са оцелели стенописни образи 
на небесните покровители на царя от това време. Единствените 
запазени персонални изображения на севастийски мъченици от 
четвъртото десетилетие на ХІІІ век8 са фреските върху южната 
аркада в солунската базилика Ахиропиитос, където се редуват 
фигури в цял ръст с ликове в медальони – и някои гръцки учени 
напоследък9 убедително ги обвързват с победата при Клокот-
ница: като демонстрация на политическа лоялност от страна на 
Мануил Дукас Комнин към българския цар, определил своя зет 
за управник на Епирското деспотство след измяната на брат му 
Теодор. В диоцеза на самата Търновска митрополия несъмнено 
и други култови места са били посветени на мъчениците – като 
мерданския манастир „Св. 40 мъченици“, който според легенда-
та също бил построен от цар Иван Асен ІІ (впоследствие е изго-

6 Миљковиќ-Пепек, П. Фреските и иконите од X и XI век во Македониjа. – Културно на-
следство VI, Скопje, 1975, 46-47; Миљковиќ-Пепек, П. Водоча. Скопje, 1975, 47; Миљко-
виќ-Пепек, П. Вељуса. Скопje, 1981, 226-227.
7 Обстоен коментар по въпроса в: Грозданов, Цв. Циклусот на четириесетте маченици во 
Света Софиjа Охридска. В: Студии за Охридскиот живопис. Скопje, 1990, 42-50.
8 За популярността на груповите изображения на мъчениците в сцената със страданията 
им в Севастийското езеро през XIII век на Балканите и в частност в сръбските паметници 
вж. подробно в: Павловић, Др. Култ и иконографиja четрдесеторице севастиjских мучени-
ка у Србиjи XIII века. – Ниш и Византиjа, VII, Ниш, 2009, 293-305. 
9  Raptis, K. T. The Mural Decoration of Acheiropoietos Basilica Revisited. – Ниш и Византиjа, XII, 
Ниш, 2014, 101-114.
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Параклис „Рождество 
Богородично”, 
Килифаревски 
манастир – фриз върху 
южната арка (сн. Иван 
Ванев).

Св. Алерианос – църква 
„Св. Димитър” в 
Арбанаси, наос, 
II травей.

Църква „Св. Димитър” 
в Арбанаси – наос, 
южна стена, III травей.
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рен от турците, а сегашният манастир при с. Мерданя е възстано-
вен едва през ХІХ в.) – а вероятно и старата църква в с. Хотница. 
Дори и без специално посвещение на храм или престол обаче 
култът към 40-те мъченици остава жив дори до късния ХІХ в., от 
което време датират техни групови изображения по западните 
фасади – например на църквата в с. Хотница край Търново, сега 
посветена на св. Ирина.

2. Иконография и идентификация на мъчениците.

В иконографските наръчници – започвайки от Първи йеруса-
лимски ръкопис и завършвайки с компилацията на Дионисий от 
Фурна – имената на много от 40-те мъченици не съвпадат точно; 
генерално се разминават и редица указания относно тяхната въз-
раст и иконография. В произведенията на славяноезичната аги-
ографска и панегирична литература, чиито преписи датират от 
периода ХV–ХVІІ в., информацията също не е идентична10. Неси-
гурност личи дори от страниците в гръцката богослужебна лите-
ратура, предхождаща по време арбанашките изображения11. Не 
е чудно, че в живописните интрепретации, контаминациите и 
грешките се задълбочават, а несигурният правопис на зографите 
допълнително затруднява идентификацията на мъчениците.

От споменатите паметници от ХVІІ век в диоцеза на Търновска-

10  Вж. опис на ръкописите с текстове за 9 март в: Иванова, Кл. Bibliotheca Hagiographica 
Balkano-Slavica. С., 2008, 481-486.
11  Вж. например: Κυρίων, Κάνδιδος (η Κλαύδιος), Δόμνας, Ευτύχιος (η Ευτυχής), Σεβηριανός, Κύριλ-
λος, Θεόδουλος, Βιβιανός, Αγγίας, Ησύχιος, Ευνοϊκός, Μελίτων, Ηλιάδης (η Ηλίας), Αλέξανδρος, Σακε-
δών (η Σακερδών), Ουάλης, Πρίσκος, Χουδίων, Ηράκλειος, Εκδίκιος, (η Ευδίκιος), Ιωάννης, Φιλοκτήμων, 
Φλάβιος, Ξάνθιος, (η Ξανθιάς), Ουαλέριος, Νικόλαος, Αθανάσιος, Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάϊος, Κλαύδι-
ος, Σμάραγδος, Σισίνιος, Λεόντιος, Αέτιος, Ακάκιος, Δομετιανός (η Δομέτιος), δυο Γοργόνιοι, Ιουλιανός, 
(η Ελιανός η Ηλιανός), και Αγλάϊος ο καπικλάριος. (Ορισμένοι Κώδικες αναφέρουν και επιπλέον των 
σαράντα ονόματα, όπως αυτά των Αγίων Αειθάλα, άλλου Γοργονίου κ.λ.π.). 
http://www.diakonima.gr/2014/03/09/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B
1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%C
E%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B
7%CF%83%CE%B1-2/
За сравнение може да се приведе поименният „списък” на мъчениците от Чети-минеи 
на св. Дмитрий Ростовский, ползван от славяноезичните християни през последните две 
столетия: „Кирион (Кирии), Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик (Евник), 
Валент (Уал), Вивиан, Клавдий, Приск, Теодул, Евтихий, Йоан, Ксантий, Илиан, Сисиний, 
Агий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий (Екдит), Лисимах, Александър, Илий, Горгоний, 
Теофил, Домитиан, Гай, Леонтий, Атанасий, Кирил, Сакердон, Николай, Валерий, Филок-
тимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.” 
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та митрополия тук ще разгледам 
само тези в църквата „Св. Дими-
тър“ в Арбанаси – най-ранни по 
време (1621), те могат да послужат 
като илюстрация на проблемите, 
възникващи при опитите за персо-
нална идентификация на севастий-
ските мъченици. 

Поясът от медальони с образите на 
светци от групата на св. 40 севас-
тийски мъченици (9 март) е частич-
но съхранен върху южната стена в 
наоса на „Св. Димитър“, под реда 
със Страстите Христови. Започва 
от мястото, където вероятно е бил 
иконостасът, закриващ олтарната 
зона, и продължава в западна по-
сока във ІІ и ІІІ травей; в последния 
живописният пласт е заличен. На 
отсрещната северна стена – също. 

За визуална съпоставка на образи-
те най-подходящ е пълният цикъл 
с ликове на 40-те мъченици в атон-
ския манастир Ставроникита, дело 
на Теофан Ватас (1546) – те са из-
цяло запазени, идентифицирани 
и публикувани в монографията на 
М. Хатзидакис12. Там медальонни-
ят цикъл маркира зоната над до-
лния регистър върху три от стени-
те в наоса.

Пръв в редицата е св. Алерианос13 

12  Χατζηδάκης, Μ. Ο κρητικός ζωγράφος Θεο-
φάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στίς τοι-
χογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Αγιον 
Ορος, 1997, σχέδιο ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV.
13  В предварителната си публикация на стенопи-
сите от църквата неточно съм обозначила светеца 
като Валерианос (Попова, Е. Иконографска про-

Св. Оксиклиос – църква „Св. Димитър” 
в Арбанаси, наос, III травей.

Св. Лисимахос – църква „Св. Димитър“ в 
Арбанаси, наос, III травей.

Св. Мелитон – църква „Св. Димитър“ в 
Арбанаси, наос, III травей.
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– Ο ΑΓΙος ΑΛΕΡιΑΝος, стар и побелял мъж с брада, подобна на 
тази на св. Петър. В Ерминията на Дионисий14 такова име не се 
споменава, в Първи йерусалимски ръкопис името също липсва 
(най-близко е Ουαλέριος, νέος κοντογένης – млад, късобрад)15. В 
списъка на севастийските мъченици във Втори йерусалимски ръ-
копис на поп Даниил (1674) се среща името Алерианос (Αλερια-
νός), но той също е млад и при това безбрад (νέος σπανός)16 – та-
къв е представен в Ставроникита светецът, чието име е най-близко 
по звучене (Ουαλλέριος). Тук явно се е получила контаминация.

В следващия медальон е ликът на св. Акакиос – Ο ΑΓΙος ΑΚΑ̉ΚΙ-
ος, млад мъченик с остра брада, което най-общо съответства на 
описанието в трите ерминии (в двата по-ранни ръкописа бра-
дата е остра и раздвоена, διχαλογένης)17, но пък се различва от 

грама на стенописите в църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси. Предварителни бележки. – 
Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, ХХІV–ХХV, 2009–2010, 40). В 
Корпус на стенописите, 68, светецът е обозначен като Валерий с уточнението че „в надписа 
е объркан със св. Валериан“.
14  Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία της Ζωγραφικής τέχνης. (Ηπο Α. Παπαδοπουλου–
Κεραμεως), εν Πετρουπολει, 1909.
15  Πηγές της Ερμηνείας του Διονυσίου, παραρτημα Γ̉ – Στην: Διονυσίου του εκ Φουρνά. 
Ερμηνεία, 272.
16  Πηγές της Ερμηνείας του Διονυσίου, παραρτημα Δ̉, 297.
17  Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία, 160; 272, 297.

Св. Мелитон – 
Кутлумуш, XVI век.
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трактовката на Теофан, чийто св. Акакиос е възрастен и сивокос. 
Следва образът на млад светец (Ο ΑΓΙος) с къса брада, без сигна-
тура с името. Избитият в стената голям прозорец прекъсва реди-
цата. Тя продължава в ІІІ травей с шест медальона. 

Св. Оксиклинос – Ο ΑΓΙος ΟξΙΚΛΙος, е съвсем млад, безбрад мъ-
ченик, името му се среща единствено в ръкописа на Даниил мо-
нах18. Следващият – Ο ΑΓΙος [Λ]ΙΣΙ̉ΜΑΧος – и в трите ръкописа 
е описан идентично (стар, с остра, разделена на две брада)19. В 
медальона в „Св. Димитър“ св. Лизимахос е старец с къса, за-
кръглена побеляла брада, сходна по форма с тази на мъченика 
от Ставроникита, който обаче е мъж на средна възраст. Третият 
светец (Ο ΑΓΙος) в този травей остава неидентифициран поради 
липсата на глава и надпис с името; от изображението на четвър-
тия пък е останало името ΦΛΑΒιΑνος, но липсва главата. Оче-
видно е бил изписан образът на св. Флавиос, за когото в Първи 
ръкопис и в Ерминията на Дионисий се уточнява само, че е млад 

18  Πηγές της Ερμηνείας του Διονυσίου, παραρτημα Δ̉, 297.
19  Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία, 160; 272, 297
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и къдравоглав (Ο Φλάβιος νέος σγουροκέφαλος)20, а във Втори 
ръкопис името не се споменава. 

Иконографията на св. Мелитон – Ο ΑΓΙος ΜΕΛΕΤΙ – в стенописа е 
сходна с тази на св. Алерианос (мъж на средна възраст с побеля-
ла къса брада) и съвсем не отговаря на описанието на мъченика 
в ръкописите (Μελίτων, νέος αγένειος; млад безбрад)21; впрочем 
в Първи йерусалимски ръкопис определението е „млад и мъ-
жествен“ (νέος ανδρείος)22, какъвто го виждаме в Ставроникита 
(а също и в Кутлумуш от същото време, както и в други памет-
ници). Той и не би следвало да се представя иначе, освен като 
младеж, при положение че Мелитон е името на най-младия и 
силен сред четиридесетимата страдалци (според житието той е 
единственият оцелял след престоя в замръзналото езеро, чиято 
майка на гръб го пренесла до кладата с телата на другарите му, 
за да сподели тяхната участ)23. Интерпретацията му в „Св. Дими-
тър“ буди недоумение.

Образът в последния запазен медальон не може да се идентифи-
цира със сигурност. Принадлежи на съвсем млад мъченик без 
брада, от чието име са оцелели няколко букви ([...]οΝΗΚ)24. Две 
от възможните имена – на св. Агатоник и св. Стратоник, не при-
надлежат към групата на севастийските мъченици. Съществуват 
обаче прецеденти, при които и двамата биват включени в тази 
редица – например в стенописите на Теофан Ватас в църквата 
„Св. Николай“ в Ставроникита (1546)25; там обаче те са предста-
вени като възрастни брадати мъже, докато според трите ръко-
писа тези светци са съвсем млади; св. Стратоник, навсякъде опи-
сан като млад и безбрад26, донякъде съответства на медальонния 
образ в „Св. Димитър“. Впрочем през 1704 г. същият мъченик 

20  Ibidem, 160; 272.
21  Ibidem, 160; 297.
22  Πηγές της Ερμηνείας του Διονυσίου, παραρτημα Γ̉, 272.
23  Според агиографските източници само двама от 40-те севастийски светци имат персо-
нална „биография” – най-младият св. Мелитон и св. Аглай (воинът, който доброволно се 
присъединил към групата на мъчениците, скачайки в езерото).
24  В Корпус на стенописите, 68, е обозначен като св. Домн. В първата си публикация по 
темата го идентифицирах като Агатоник (Попова, Е. Иконографска програма, 40).
25  Двамата мъченици са представени (като имената им са изписани с въпросителен знак) 
в: Χατζηδάκης, Μ. Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, πίν. 190, 200.
26  Διονυσίου του εκ Φουρνά. Ερμηνεία, 158, 198, 270, 296.
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(ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟς, 13.02.) отново ще попълни реда на 40-те мъче-
ници в храма „Св. Георги Големи (Стари)“ в Несебър27. С най-го-
ляма сигурност обаче може да приемем, че в медальона в „Св. 
Димитър“ е представен младият севастийски мъченик Горгони-
ос (ΓΟΡΓΟΝΙΟς, тук: ΓΟΡΓΟΝΙΚΟς), чиято прилика със съответ-
ното изображение в Ставроникита е безспорна. 

Ако съпоставим образите от „Св. Димитър“ и с някои от раз-
познаваемите севастийски мъченици, изписани по стените на 
другите църкви в диоцеза на Търновската митрополия, ще се 
получи още по-объркана и неясна картина. Но и така е видно, 
че контаминациите с имената и ликовете на тези мъченици са 
повсеместни.

27  Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите в България от 
ХVІІІ век. С., 2006, 106.



224

Personal Images of the Forty Martyrs of Sebasteia from 
XVII Century in Churches in Arbanassi.

Elena Popova

The Presentation of the Forty Martyrs of Sebasteia in medallions is typical for the 
monumental programs of  Postbyzantine churches in the Balkans. In Bulgaria 
their images were especially concentrated in the church murals dated from 17th 
century located near old metropolis Turnovo, mainly in the village of Arbanassi. 
In St Demetrius church (1621) 9 images were remained and partly identified, in St 
Athanasius (1667) – 8, in the church of the Virgin monastery (between 1684 and 1692) 
– 17, in the old chapel of Kilifarevo monastery (second part of 17th century) – 24; 
probably in the Nativity church also some of the Forty Martyrs were depicted in 
medallions but without forming any detached rows.

Functions of the presentations. There are three general types of functions of the 
painted images of the Forty Martyrs of Sebasteia in the monumental programs: 
1. Liturgical; 2. Preventive; both of them are universal in the all Orthodox area. 
3. Historical – it is peculiar to the mural decoration of the churches in Arbanassi, 
connected with the royal cult to the Forty Martyrs of Sebasteia in Turnovo dated 
from 1230 when in their holly day tsar Ivan Asen II won the battle of Klokotnitsa and 
ordered a temple dedicated to his celestial patrons to be built in his capital.

Iconography and identification of the martyrs. There are a great many discrepancies 
of the names of the Forty Martyrs in all the Greek and Slavonic aghiographical and 
panegyric literature dated from the time preceding our depictions in Arbanassi up 
till now. Indications of the iconography of their images in the old Ermineias (16th – 
18th cc.) are not in unity also. So the works of the painters in 17th century are full of 
contaminations and incorrect inscriptions. A brief attempt for identification of every 
personal image presented in medallion on the south wall of St Demetrius church in 
Arbanassi may be an illustration of the problems.
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Едно изображение на 
св. Никола Нови в контекста 
на стенописта в Арбанаси 
от XVII–XVIII век

Ваня Сапунджиева
Великотърновски университет 

„Св.св. Кирил и Методий“

Със своя комплекс от седем поствизантийски паметника селище-
то Арбанаси е един от неизчерпаемите извори на теми за изсле-
дователите на изкуството, сътворено в тях от няколко поколения 
зографи. Богатството на персонажи, сюжети и някои особени 
предпочитания на творците и на техните поръчители разкриват 
пред нас освен творческите им търсения и техния най-вероятен 
произход и принадлежност към изявени художествени центрове 
и ателиета. В такава посока на разсъждения отвежда и едно из-
ображение на св. Никола Нови от галерията на храма „Св. Геор-
ги“ в Арбанаси.

Доскоро в аварийно състояние, стенописите на този храм, макар 
и не в първоначалния си вид, бяха върнати по неговите стени след 
приключилата им през 2013 г. реставрация. Тази е най-вероятната 
причина, поради която стенописното изображение остава неиз-
вестно как незабелязано и не е поместено в описа на „Корпуса на 
стенописите от XVIII в.“1. Светецът (ил. 1) е изобразен фронтал-
но, в цял ръст, облечен е с дрехи на мъченик и придържа с двете 
си ръце издължен кръст. Макар и с доста поразено лице, може 

1 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите в България от 
XVIII в. С., 2006, 122; Гергова, И. Църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. – Проблеми на изку-
ството, 3, 2005, 47-53, 52.
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да се различи образът на млад, голобрад 
светец с тъмни коси. От надписа, разпо-
ложен от двете страни над ореола, се чете 
NIKOЛAOs O… и последната запазена 
буква е неясна. Изображението е поместе-
но на южната стена в галерията на храма, в 
непосредствена близост до стенописите на 
източната стена и от ляво на изпълненото в 
засводено пространство допоясно изобра-
жение на св. Николай Мирликийски. 

С името св. Никола Нови са известни ня-
колко светци – св. Никола Нови от Вунени 
(9 май), св. преп. Никола Нови Воевода (24 
декември), св. Никола Нови от Янина (17 
май), добил популярност с прозвището си 
Софийски, св. Никола Нови от Мецово (16 
май) и този от Карпениси (23 септември). 

Най-рано сред тях са пострадали за вярата 
си св. Никола от Вунени и преподобни св. 
Никола Воин (Воевода). И двамата светци 
са били първоначално на военна служба, 
която доброволно напускат, и се посвеща-
ват на Бога. Първият живее по времето на 
император Лъв VI Мъдри (886–912)2. От-
казва се от високия военен пост, заеман от 
него, и се уединява на планината Вунени 
в района на Тесалия, където след години 
на подвижничество умира мъченически. 
След неговата смърт тялото му е открито 
по чудесен начин и извършва множество 

2 Светецът е пострадал по времето на император Лъв VІ 
Мъдри (886–912). По тази тема вж. Σοφιανός, Δ. Άγιος 
Νικόλαος ο εν Βουναίνη. Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα. 
Ιστορικαί ειδήσεις περι της μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Ι΄αι.), 
Αθήναι 1972. Σοφιανός, Δ. Ο άγιος Νικόλαος ο Νέος της 
Βουναίνης (Ι΄αι.) Συμπληρωματικά στοιχεία, ανέκδοτα αγι-
ολογικά κείμενα Μαξίμου (1620) κ.α., Μεσαιωνικά και Νέα 
Ελληνικά 2 (1986), σ. 71 κ.ε., 359 κ.ε. Цит. по: Τούρτα, Α. Οι 
Ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του αγίου Μηνά 
στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από 
το Λινοτόπι. Αθήνα, 1991, 187, бел. 1571.

1. Св. Никола Нови – галерия на 
храм „Св. Георги“, Арбанаси.
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чудеса по молитвите на вярващите. Първоначално култът му се 
заражда и разпространява в Тесалия. Показателни за дълготрай-
ността на почитанието към светеца са и многократно преизда-
дените през XVII и XVIII в. служби в чест на св. Никола Нови. 
Сред тях ще спомена: „Служба на преподобномъченика Никола 
Нови от Изток, пострадал във Вунени“ – направена с разходите 
на проигумен Матей от манастира Филотей на Света гора, по-
правена от Акакий Диакруси, известен образован клирик от ХVІІ 
в., и издадена във Венеция, 1657 г.; второто издание се отпечатва 
с разходите на манастира „Преподобни Наум Охридски“ и е по-
правено от йеромонах Григорий Мосхополитис, известен кли-
рик от XVIII в., издадено в Мосхополис през 1736 г., и още едно, в 
което е записано, че е издадено от йеромонаха Йосиф от Фурна в 
района на Аграфа, също известен образован клирик, съставител 
на служби от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. За тази служба 
се погрижил Константин от село Клитсос в района на Аграфа, 
където има посветен на преподобномъченика храм. Изданието е 
от 1791 г. и е отпечатано във Венеция. 

Най-старото запазено стенописно изображение на св. Нико-
ла Нови се намира в храма Протатон в Карея, Света гора (XIII 
в.). Ликът на светеца е изписан също в църквата „Св. Георги“, 
Старо Нагоричино (XIV в.), в костурските храмове „Св. Никола 
Дзодза“ (ср. на XIV в.) и „Св. Атанасий Музаки“ (1384/5) (ил. 2)3. 
Последното изображение се отличава от по-късните образци с 
интересната си иконография – светецът е облечен в одежди на 
придворен – с хитон, камисий и мантия, изпълнението е изцяло 
в маниера на зографите от т.нар. „Костурско ателие“. До него е 
поместен още един почитан местен светец – Антоний Верийски. 
В композиционно отношение на фигурите е отредено централно 
място в реда на правите светци в първия регистър в храма. През 
поствизантийския период образът на св. Никола от Вунени се 
свързва и с един кръг от паметници, дело на линотопски зогра-
фи, сред които – храм „Св. Димитър“ в Палатиция (1570) (ил. 3)4, 
„Св. Никола“ във Вица (1618/9), в католикона на манастира „Св. 

3 Поповска-Коробар, В. Претставата на св. Никола Нови во Слимничкиот манастир. – 
Зборник средновековна уметност, 5, Скопjе, 2006, 107-108; Παϊσίδου, Μ. Οι Τοιχογραφίες 
του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφι-
κής της δυτικής Μακεδονίας. Αθήνα, 2002, бел. 2007 с цит. литература.
4 Τούρτα, Α. Οι Ναοί, 187 и бел. 1571.
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Атанасий“ до Загора в Пилео (1645/6)5, където е редом до друг 
почитан местен светец – Ахилий Лариски, в манастира Спилеу, 
Саракинища, Люндзи (1634)6, както и в програмите на манасти-
ра Филантропинон (1560)7, в храмовете „Св. Преображение“ във 
Велциста (1568)8, „Панагия на архонта Апостолаки“ в Костур 
(1605/6)9, „Св. Никола“ в с. Стрезовце, Кумановско (1606)10. През 
XVII в. негови изображения се срещат още в програмите на ма-
настира „Св. Успение Богородично“ в Петра (1625)11, в храма „Св. 

5 Пак там, 202.
6 Σκαβάρα, Μ. Το έργο των Λινοτοπίτων ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στην επι-
σκοπή Δρυϊνουπόλεως Βορείου Ηπείρου. – Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφι-
κής του 17ου αιώνα. Ιωάννηνα, 2011, 319, ил. 387.
7  Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ. Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπήνων στο νησί 
των Ιωαννίνων. Αθήνα, 2004, 136, 133, ил. 124. Изображението се намира във втория живо-
писен слой с прави светци в цял ръст на нартекса.
8 Stavropoulou-Makri, A. Les Peintures murales de l’eglise de la Transfiguration a Veltsista 
(1568) en Epire et l’atelier de peintres Kondaris. Ιωάννινα, 1989, 125.
9 Παϊσίδου, Μ. Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη 
μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας.Αθήνα 2002, 206-7.
10  Поповска-Коробар, В. Претставата, 111.
11  Светецът е изобразен в медальон с къса, рехава брада. Σδρόλια, Σ. Οι τοιχογραφίες του 
καθολικού της μονής Πέτρας 1625 και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων των 17ο αιώνα. 
Ιωάννηνα, 2000, 27; 306-7, бел 144-5.
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Благовещение“ във Верия (1672)12, в католикона на манастира 
Дусику13, където отново е изписан редом до новомъченици от 
Тесалия. Тези примери показват, че по това време св. Никола от 
Вунени вече има оформен култ, който зографите вземат предвид 
при съставянето на иконографските си програми. Потвърждава 
се и от факта, че почитанието към мъченика се разпространява 
по-късно през планините на Пинд, за което съдим от изображе-
нията му в храмове като тeзи в Ксиромери (ил. 4)14, и достига до 
земите на днешна Македония и Албания. От особено значение 
за това разпространение са придвижванията на пастирите, кои-
то тачат светеца15. Иконографията на образа на св. Никола е срав-
нително устойчива, най-често е изобразяван като млад, голобрад 
светец, но се срещат и изображения с едва набола, къса брада16. 
В избора на одежди при по-ранните образци преобладават при-
мерите с хитон и преметната над него туника, закопчана пред 
гърдите на светеца, докато в поствизантийския период се среща 
и с воински одежди. 

Ако съдим по честотата на изобразяване, светителският култ към 
преподобния св. Никола Нови Воевода, честван от православна-
та църква на 24 декември, остава не толкова широко застъпен в 
изкуството, въпреки че не липсват негови изображения. Такива 
са ни известни от храм „Св. прор. Илия“ в Долгаец (1454/5), също 

12  Τσιλιπάκου, Α. Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια το 17 αι. Τόμος Α’ Κείμενο, Θεσσα-
λονίκη, 2002, 263, бел. 2282-3, 2285.
13  Παϊσίδου, Μ. Οι Τοιχογραφίες, 207.
14  Παλιούρας, Α. Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 
τέχνη. Β‘ έκδοση, Αγρίνιο, 2004, 124-5, ил. 115. Св. Никола от Вунени се изобразява особено 
в храмовете на Ксиромери (Етолоакарнания) – гробищния храм в Архонтохори, друг до 
Палямбела и трети западно от Етолику върху едно хълмче. От стенописите забележителни 
са два: този, който се намира в католикона на „Св. Георги“ в Бабини, и друг, изписан върху 
зидания иконостас на храм „Св. Димитър“ в Архонтохори (ил. 4). 
15  Тясната култова връзка на жителите от Ксиромери със св. Никола Нови най-вероятно 
се свързва с преместването на овчарите от Тесалия, Пинд и Епир в Акарнания в търсене 
на храна през зимния период – явление, което продължава до скоро. При тези сезонни 
размествания овчарите разпространявали почитанието на местния светец и заедно с това 
и иконографията му. Цит. по: Παλιούρας, Α. Αιτωλοακαρνανία, 124-5; Παϊσίδου, Μ. Οι 
Τοιχογραφίες, 207, бел. 2011.
16  Според В. Поповска-Коробар има връзка между чертите на образа и облеклото на све-
теца – най-често, когато е представян като воин, е голобрад, а когато е с дрехи на мъченик, е 
с малка брада. Вж. Поповска-Коробар, В. Претставата, 114. С малка брада е представен и 
в двете изображения от Старо Нагоричино; в храм „Св. Никола Дзодза“, Костур; в иконата 
от 1367–84 г. от манастира „Преображение“, Метеора; манастира „Св. Никола Анапавса“, 
Метеора. 
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от менолога за 24 декември от Печката патриаршия (1565)17. В 
други два паметника – католикона на манастира Ставроникита 
и в храма „Св. Димитър“ в Палатиция, въпреки че е изобразен с 
воински доспехи, се приема, че е изписан св. Никола Вуненски.

След XVI в., като реакция срещу интензивната ислямизация, се 
увеличава броят на новомъчениците, чийто култ бързо се раз-
вива. Сред тези светци е и св. Никола Нови Софийски, който е 
родом от Янина. Преселва се първо в София, после във Влаш-
ко, където за кратко е на военна служба, и след завръщането си 
от там пострадва мъченически в София на 17 май 1555 г. Около 
1560 г. Матей Граматик създава житието му18 заедно с тези на св. 
Георги Нови и св. Георги Най-нови. Почитанието и към трима-
та светци е засилено, но техните изображения остават различно 
застъпени в изкуството. От 60-те години на XVI в. до 20-те години 
на XVII в. образът на св. Никола Нови се среща в иконографските 
програми на Куриловския манастир „Св. Йоан Рилски“ (1596), 

17  Поповска-Коробар, В. Претставата, 109.
18  Стара българска литература. Т. IV. Житиеписни творби. Съст. К. Иванова. С., 1986, 308-
376.
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в храмовете „Св. Теодор Тирон и Те-
одор Стратилат“ (1614) в Добърско, 
„Св. Никола“ (1615/6) в Сеславския 
манастир, в „Св. Георги“ (1616) във Ве-
лико Търново (ил. 5)19. Изображения-
та от тези паметници, разположени 
в близост до София, се приемат като 
елемент от култа към софийския но-
вомъченик20. Почитанието към него 
се развива и по-късно през Възражда-
нето. Захарий Зограф включва обра-
за на новомъченика в програмата на 
Троянския манастир, където го изпис-
ва заедно със св. Георги Нови Софий-
ски21. Създава се и житийна икона на 
светеца, на която е изписан като млад 
мъж с къса тъмна брада, във военно 
облекло и преметнат върху доспехите 
плащ, държащ кръст в дясната си ръка 
(ил. 6)22. Наличието на житиен цикъл 
от своя страна е също сигурен знак за 
развития и разпространен култ към 
св. Никола Нови Софийски. Въпреки 
че този тип на изобразяване на свете-
ца се налага трайно в по-късната му 
иконография, той се различава зна-
чително от посочените по-ранни об-
разци, които следват типологията на 
едноименните светци от Х в., а имен-
но тези от църквата „Св. Йоан Рил-
ски“ в Куриловския манастир23, „Св. 
Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в 

19  Поповска-Коробар, В. Претставата, 111.
20  Пак там, 115.
21  Василиев, А. Български светци в изобразителното 
изкуство. С., 1987, 169.
22  Василиев, А. Български,169, ил. 214. Хромоли-
тография по иконата на В. Радойков в С., храм „Св. 
Никола“.
23  Поповска-Коробар, В. Претставата, 115, ил. 14.

5. Св. Никола Нови – храм 
„Св. Георги“, Велико Търново.
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Добърско (ил. 7)24, „Св. Никола“, Сеславци, „Св. Георги“, Велико 
Търново и „Св. Богородица“ в Слимнички манастир (ил. 8)25. Съ-
ществува хипотеза26, която дава основания за предположението, 
че майсторите от ателието на св. Пимен Зографски например 
вероятно смесват двата типа на едноименните светци, почитани 
в ареала на тяхната стенописна дейност, и е трудно да се разгра-
ничи дали изобразяват софийския светец с чертите и облеклото 
на този от Вунени, или включват в иконографските си програми 
по-ранния анатолийски светец.

Четвъртият – св. Никола Нови от Мецово, е по професия хле-
бар. След първоначалния си отказ от християнството изповядва 
публично желанието си да се върне отново към него и е изгорен 

24  Василиев, А. Български светци, 216, ил. 113.
25  Поповска-Коробар, В. Претставата, ил. 1.
26  При определянето на типа на изобразяване на св. Никола Нови от Слимничкия ма-
настир В. Поповска-Коробар стига до извода, че иконографията на светеца е повлияна от 
костурски паметници. Вж: Поповска-Коробар, В. Претставата, 118.
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на клада през 1617 г. Двадесет години след мъченическата смърт 
на светеца (1637) се появява първото му изображение в парак-
лиса „Св. Три светители“ в манастира Варлаам на Метеора (ил. 
9)27, дело на зографа Йоан от района на Стагон и синовете му. 
Там мъченикът е изобразен непосредствено до ктиторите на ма-
настира като млад мъж с тъмна къса брада и в съвременни за 
епохата му дрехи. Култът към светеца се разпространява бързо, 
ако съдим по иконите и стенописите с негови изображения през 
XVII–XVIII в., особено в района на Мецово и Тесалия, по-точно 
около Метеора, където се пази главата му28. И тук ще отбележим, 
че образците показват смесване на типовете на изобразяване на 
светеца, когото, макар и рядко, можем да срещнем изписан като 
голобрад млад мъченик и само надписът ни показва, че това е 

27  Благодаря на проф. д-р Г. Хатзули за предоставените текст и изображения за власи-но-
вомъченици и тяхната иконография, доклад от IХ Международен симпозиум Търновска 
книжовна школа, 2012 г., непубликуван.
28  Изображения на св. Никола от Мецово са изписани в храм „Св. Димитър“ в Трикала; 
манастир „Св. Николай Мирликийски“ в Мецово. По Г. Хатзули.

7. Св. Никола Нови – храм „Св. Теодор Тирон и 
Теодор Стратилат“, Добърско.  
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именно св. Никола от Мецово29. Тези своеобразни иконографски 
преплитания на образите са по-често срещани в по-късните об-
разци, когато традицията е отслабвала и авторите не са имали 
пълна информация за конкретните персонажи30. 

Петият едноименен светец произлиза от Карпениси и пострадва 
през 1672 г. в Константинопол. Новомъченикът се почита особено 
силно в манастира Ксиропотам, Света гора, където се пази гла-
вата му. Неговата иконография се развива отново въз основа на 
по-старите образци на едноименните му предшественици от Х в. 
и по-точно повтаря характеристиките на образа на св. Никола от 
Вунени31. В един стенопис от манастира Ксиропотам св. Никола 
Нови е изобразен (ил. 10) като голобрад младеж, в дясната си ръка 
държи мъченически кръст, а в лявата – отсечената си глава. Носи 
дълга долна дреха, дълги шалвари, които малко се виждат към 
краката, елек, закопчан на врата, и мантия, закопчана по-ниско32.

Сравнението на особеностите на иконографията на петимата ед-
ноименни светци с изображението от „Св. Георги“ в Арбанаси 
показва, че то се доближава най-много до това на св. Никола от 
Вунени. Типът на светеца, изписан в галерията на „Св. Георги“ – 
голобрад с мъченически одежди, следва установената традиция 
на изобразяване през XVI–XVII в. и има преки аналози. Не би 
могло със сигурност да се твърди обаче дали точно този е свете-
цът, когото изобразяват зографите, или св. Никола Нови Софий-
ски33. Отговор на въпроса кой светец е попаднал в редуцираната 
програма на галерията могат да дадат някои предположения за 
произхода на зографите и на поръчителите на изписването, как-
то и времето на създаване на тези стенописи.

29  На стенопис от храма „Св. Никола“ в пещерата Гавру, Каламбака, с автор Адам Крайа, 
1893 г. По Г. Хатзули.
30  В параклиса „Св. Троица“ на манастира „Св. Богородица“ в Арбанаси също има едно 
подобно изображение на св. Никола Нови, изписан 1703/4 от Коста, Цойо и Георги. Въ-
просът за това изображение е разгледан в Гергова, И. Софийските светци. В: София 120 г. 
столица. С., 2000.
31  Според Цигарас това заимстване на образа се дължи на засиления култ към св. Никола 
Нови от Вунени и с преместванията на овчарите от Епир и Тесалия в Западна Гърция. Τσι-
γάρας, Γ. Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από την Κορυτσά. Το έργο τούς στο 
Άγιον Όρος, 1752–1783. Αθήνα, 2003, бел. 2094, 220.
32 Пак там, 220, ил. 201.
33  Останалите двама новомъченици – от Мецово и от Карпениси са пострадали по-късно 
от изпълнението на стенописите от галерията на „Св. Георги“ и техни изображения не 
биха могли да бъдат изписани там.
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За историята на галерията зна-
ем, че тя е съществувала по вре-
мето на първото изписване на 
„Св. Георги“ през XVI в., което 
се потвърждава и от сходството 
на изпълнението на живописта в 
олтара и в галерията му. Анало-
гична архитектурна схема – наос 
и прикрепен до него параклис, е 
приложена и в други арбанашки 
църкви, между които е и храмът 
„Св. Димитър“ в Арбанаси. В 
него са известни също два етапа 
на изписване – от XVI и от XVII 
в., като по-ранната живопис е из-
пълнена в параклиса към храма. 
Стенописите от галерията и от 
олтара на „Св. Георги“ са сравня-
вани с паметници от Епир от XVI 
в.34 и с произведенията на сина 
на емблематичния за епохата 
си зограф Онуфрий – Никола35. 
Ето още някои наблюдения след 
скорошното им експониране и 
консервиране. Стенописите имат 
свои близки аналози и от храма 
„Рождество Христово“ в Арбана-
си. Образите на тримата отроци 
от „Св. Георги“ например могат 
да се сравнят с тези на пророци-
те и ангелите, разположени око-
ло изображенията на Христос 
Пантократор в параклиса „Св. 
Йоан Предтеча“ и в женското 
отделение на храма. Начинът на 
третиране на дрехите в галерии-
те към двата храма е също много 

34  Гергова, И. Църквата „Св. Георги“, 52.
35  Пак там, 50.

8. Св. Никола Нови – храм „Св. Богородица“, 
Слимнички манастир.
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сходен. Към тези сравнения могат да бъдат добавени и образите 
от двете царски икони от параклиса „Св. Йоан Предтеча“, кои-
то в момента не са експонирани заедно36. Стенописите от парак-
лиса са датирани от надпис в годината 1632. Според мен това е 
приблизително времето, в което биха могли да са създадени и 
стенописите от галерията на храм „Св. Георги“ в Арбанаси. Като 
изхождам от преките си наблюдения, смятам, че и между ранна-
та живопис от параклиса на храм „Св. Димитър“, и живописта 
от параклиса „Св. Йоан Кръстител“ съществува единство в коло-
ритно и в рисунъчно отношение, което предполага общи изпъл-
нители на техните стенописи. Към делото на тази група или на 
някои от членовете ѝ ще добавя и стенописите от галерията на 
храм „Св. Георги“. 

Няколко думи и за най-вероятните им автори. От краткото 
представяне на култа към петимата едноименни светци прави 

36  Иконата Иисус Христос на трон се намира на иконостаса в параклиса „Св. Йоан Пред-
теча“, а Св. Богородица на трон е експонирана в иконната сбирка на храм „Св. Георги“ в 
Русе.

9. Св. Никола Нови от Мецово – параклис „ Св. Три светители“, 
манастир Варлаам, Метеора.
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впечатление, че се почитат в райо-
на на Тесалия, на Северозападна 
Гърция (сега териториите попадат 
в три държави – Гърция, Албания и 
Република Македония) и в днешна 
България. И петимата имат развит 
култ сред мигриращите групи от 
християни, и по-точно власи, от ка-
квито е съставено и населението на 
Арбанаси, и са предимно преселни-
ци от същите тези земи. В периода 
на XVI–XVII в. посочените по-горе 
територии (Северозападна Гърция, 
Албания и Македония) все още се 
населяват от компактни групи с бъл-
гарска етническа принадлежност, 
които се изселват от там масово на 
няколко вълни37. Св. Никола Нови 
от Вунени е един от светците на 
особена почит сред власите овчари. 
Това може да е една от най-вероят-
ните причини за избора на изобра-
жението му, ако приемем, че светецът е изобразен в Арбанаси 
под влияние на местни поръчители на изписването на галерията 
в църквата „Св. Георги“. Друг възможен вариант е самите зогра-
фи да са носители на почитанието към този новомъченик. Както 
вече бе споменато, едно от ранните изображения на св. Никола 
от Вунени познаваме от храма „Св. Атанасий Музаки“ в Костур, 
някои от останалите примери от XVI–XVII в. се намират в храмо-
ве, изписани от зографи от семейните ателиета от близкото до 
Костур с. Линотопи38, други се свързват с дейността на ателието 
на св. Пимен Зографски39. Една от особените характеристики, с 
които се отличават линотопските зографи например, е тази, че 
възприемат в иконографските си програми изписването на мест-
ни светци с оформени култове като св. Никола Нови (изписан 

37  Гюзелев, Б. Албанци в източните Балкани. С., 2004.
38  Τούρτα, Α. Οι Ναοί, 216, бел. 1736.
39  За дейността на ателието на св. Пимен Зографски вж. Гергова, И. Резбата в ателието на 
св. Пимен Зографски. – Проблеми на изкуството, 2, 2003, 23-32.

10. Св. Никола Нови от Карпениси – 
стенопис от манастира Ксиропотам, 
Света гора.
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още в Палатиция, 1570), св. Висарион Лариски, св. Антоний Нови 
Верийски и др., като по този начин те спомагат за разпростране-
нието на техните култове, също и фактът, че в творчеството си те 
не се придържат само към един иконографски модел, а използ-
ват опита на предшествениците си от предходните столетия. 
Още повече, че голяма част от тези зографи, поради привилеги-
рования статут, който имат, са изключително мобилни творци и 
пропътуват хиляди километри, за да реализират своето изкуство 
(един от зографите – Никола от Линотопи – достига до Ново Хо-
пово). По този начин те способстват за бързото разпространение 
на почитанието към местните светци и така срещаме изображе-
нията им, изписани в селища, доста отдалечени от първоначал-
ните ядра на зараждане на култовете им. Делото на зографите 
от ателието на св. Пимен Зографски също има посочени много 
близки аналози с паметници от Костур като „Св. Никола Карави-
да“ (1593) и „Панагия на арх. Апостолаки“ (1605/6)40. За авторите 
на тези арбанашки стенописи може да се твърди с не малка доза 
сигурност, че произлизат от ателиетата, които работят в района 
на Костур, днешна Албания и Северозападна Гърция. От дру-
га страна, ако се вземат предвид изображенията на св. Никола 
Нови от Слимничкия манастир, от Сеславци, Курило, Добърско, 
от храма „Св. Георги“ във Велико Търново, където най-вероятно 
се използва типът на св. Никола Нови от Вунени, но е изобразен 
св. Никола Нови Софийски, може да се предположи също, че в 
галерията на „Св. Георги“ е изписан именно този новомъченик, 
чийто култ и прослава са развити през XVI–XVII в., но както бе 
споменато по-горе, и при св. Никола Нови Софийски, и при св. 
Никола Нови от Карпениси определящ за иконографията им е 
вече разпространеният тип на св. Никола Нови от Вунени, изо-
бразяван най-често в поствизантийските паметници. 

В заключение ще обобщя, че изображението на св. Никола Нови 
от галерията на храм „Св. Георги“ е един интересен пример за 
това как култовете към светците повлияват предпочитанията на 
поръчителите и зографите при съставянето на иконографските 
им програми в храмовото изписване и могат да дадат ценни на-
соки при определянето на състава на местните жители, техния 
произход и поминък, както и да насочат към определени групи 

40  Поповска-Коробар, В. Претставата, 118.
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от зографи като най-вероятни техни създатели. Могат да ни по-
могнат да се доближим до интересите на малките общности и да 
допълним представите си за техния облик през поствизантий-
ската епоха. Иконографията на новомъчениците, пострадали 
за вярата през периода на активната ислямизация, въпреки че 
някои от тях започват да се изобразяват много скоро след мъ-
ченичеството им, често съчетава вече утвърдени прототипи на 
едноименни, по-ранни светци, които са известни на зографите и 
са застъпени в средновековните и в поствизантийските стенопис-
ни програми. Тази особеност не създава предпоставки да бъдат 
направени категорични изводи кой от двамата едноименни све-
тци – св. Никола Нови от Вунени или Софийски – е изобразен в 
храма „Св. Георги“ в Арбанаси, но е показателен пример за пре-
плитането на култовете и вследствие на това и на иконографията 
на едноименни светци от различни епохи. 
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An Image of St Nicholas the New in the Context 
of the 17th – 18th Century Murals in Arbanassi

Vanya Sapundzieva

The article examines an unpublished image of St. Nickolas the New in the loft of St 
George Church in Arbanassi. After a short review of the cult to the five saints that 
bear the name of St Nicholas the New, the author limits the choice of a particular 
saint to two alternatives – the most popular saint in the post-Byzantine era in terms 
of representation frequency – St Nicholas of Vuneni (the New) and St Nicholas of 
Sofia (the New). The difficulty in the precise definition of the image in Arbanassi is 
due mainly to the varying iconography and to the practice of representing newer 
saints with features of known namesakes that already have a widespread cult. 
Nevertheless, arguments are given in support of both possible variants, which are 
based on the ethnic content and the livelihoods of the population in Arbanassi, as 
well as on the most probable origin of the icon-painters who decorated the loft of 
St George Church in Arbanassi. An attempt is made to examine the murals in the 
context of the church complex in Arbanassi by seeking stylistic and iconographic 
similarities, which would provide a possibility to identify the specific prerequisites 
for identification on the background of the development of post-Byzantine art in the 
Balkan context.
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Светците епископи от наоса на 
църквата „Св. Георги“ 
във Велико Търново

Мария Колушева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

В най-горния регистър на северната стена на наоса на търнов-
ската църква „Св. Георги“, където живописта датира от 1616 г.1, 
днес са запазени тринадесет образа на архиереи (няколко от тях 
фрагментарно). Същата редица е заемала съответната зона и на 
южната стена, но след земетресението през 1913 г. тази част от 
стенописите не е оцеляла. Представени са в цял ръст, фризово, 
без разделителна рамка помежду им. Някои от сигниращите ги 
надписи са разрушени и при идентифицирането им в досегаш-
ните публикации са изказвани различни мнения, които ще се 
опитаме да допълним или коригираме. 

Наличието на пояси с епископи в горните зони на наоса в про-
грамите на няколко стенописни паметника от края на XVI и на-
чалото на XVII в. до момента е било само маркирано от изсле-
дователите. Нетрадиционното им изобразяване извън олтара, а 
също така и увеличеният им брой в стенописните ансамбли от 
това време повдигат множество въпроси, свързани с историче-
ския и църковно-духовния контекст, в който са създадени.

Запазените изображения започват в западната част на северната 

1 Стенописите от църквата все още не са били предмет на монографично изследване. 
Надписите, както и бележки върху отделните изображения, са публикувани от Stefanov, 
P. On the Greek-Bulgarian art relations in the 17th century (based on material from St. George’s 
church in Veliko Tarnovo). – Etudes Balkaniques, 1, 1992, 86-99. Пълно описание и снемане 
на епиграфския материал е направено у Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Георги“, Велико 
Търново. В: Корпус на стенописите от XVII век в България. С., 2012, 58-66.
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стена с образа на св. Елевтерий ([Ο ΑΓΙΟС] ΛΕVΘΕΡΙΟС)2. Пред-
ставен е с къса кестенява коса и къса брада3. Облечен е в дълъг 
стихар, по който се спускат черни вертикални ленти (стихоси), 
полиставрион, омофор, чийто край е сгънат и прехвърлен през 
лакътя на дясната ръка, и епитрахил. Одеждите, с които е изо-
бразен, се отнасят и до останалите епископи. В лявата ръка, по-
крита от фелона, светецът държи евангелие, а в дясната – кръст. 

Св. Елевтерий бил назначен за епископ на Илирик4, но по време 
на гоненията срещу християните император Адриан (117–138) 
го призовал в Рим и след дълги мъчения, при които Елевтерий 
оставал невредим, заповядал да бъде обезглавен5. Паметта му 
се чества от православната църква на 15 декември. В живописта 
образът му често се контаминира с този на римския папа Елев-
терий (поч. 185 или 193), който не е мъченик и е почитан на 26 

2 Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 94 (50) [Ο ΑΓΙΟС] ΛΕVΘΕΡHΟС; Гергова, И., Б. 
Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 59 [Ο ΑΓΙΟС] ΛΕYΘΕΡΙΟС.
3 Изображението съответства на описанието на светеца в ерминиите (Първи и Втори 
йерусалимски ръкопис). Медић, М. Стари сликарски приручници, II. Београд, 2002, 194, 
360.
4 За идентификацията му с илирийския епископ и П. Стефанов и съставителите на стати-
ята за църквата в „Корпуса на стенописите“ са единодушни.
5 Зайцев, Д. Елевферий. В: Православная энциклопедия. Т. XVIII, Москва, 2008, 275-276.

Църквата „Св. Георги“, В. Търново – северна стена на наоса (1616) (сн. Н. Харалампиев).
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май6. Кръстът, който държи светецът, в стенописите от „Св. Геор-
ги“, както и липсата на тонзура, с каквато е изобразен например 
в олтара на църквата в Старо Нагоричино7, не оставят никакво 
съмнение при отъждествяването му с личността на илирийския 
епископ. 

През поствизантийския период едва към средата на XVI в. с про-
цъфтяването на големите монашески центрове изображенията 
му в манастирските католикони стават многобройни, като в об-
ширните менолози започва да се включва и мъченичеството му8. 
Важни за изследването ни са сходните изображения от олтара 
на манастирите Ореоец (1595)9 и Пустиня (1622)10 и от паракли-
са „Рождество Богородично“ на Килифаревския манастир (ср. 
на XVII в.)11. Озадачава липсата му в програмите на добърска-
та църква (1614)12 и на църквата на Сеславския манастир (1616)13, 
които съдържат голям брой светци епископи, и заедно със сте-
нописите от „Св. Георги“ в Търново са приписвани на работата 
на едно и също ателие – т.нар. ателие на св. Пимен Зографски14. 
Още един паметник, причисляван към продукцията на въпрос-
ната художествена група, църквата на Слимничкия манастир, 
посветен на св. Богородица (наос 1606/7), представя св. Елевтерий 

6 Например в църквата „Св. Безсребреници“ в Костур (кр. на XII в.), където светецът е 
изобразен млад, с къса брада, държи евангелие и кръст, но същевременно е с тонзура на 
главата.
7 Въпреки наличието на тонзура и липсата на мъченически кръст, светецът е идентифи-
циран като илирийския епископ Елевтерий. Вж. Тодић, Б. Старо Нагоричино. Београд, 
1993, 73.
8 В екзонартексите на католиконите на Дохиар (1567/8) и Кутлумуш (1539/40) (Τούτος, 
Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Άγιου Όρους. 10ος – 17ος αι-
ώνας. Αθήνα, 2010, σ. 346 (126) και σ. 309 (139), също и в манастира на Филантропините 
(Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ. Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί 
των Ιωαννίνων. Αθήνα, 2004, 173, εικ. 146).
9 Машниќ, М. Манастирот Ореоец. Скопjе, 2007, 56, сл. 34, 65.
10  Пејић, С. Манастир Пустиња. Београд, 2002, 131, сл. 92.
11  Пенкова, Б. Параклис „Рождество Богородично“, Килифаревски манастир. В: Корпус 
на стенописите от XVII век в България. С., 2012, 234-241. Благодаря на Иван Ванев за пре-
доставения ми снимков материал.
12  Флорева, Е. Старата църква в Добърско. С., 1981; Кунева, Ц. „Св. Теодор Тирон и 
Теодор Стратилат“, Добърско. В: Корпус на стенописите от XVII век, 33-43.
13  Каменова, Д. Сеславската църква. История, архитектура, живопис. С., 1977; Гергова, 
И. Сеславски манастир „Св. Никола“. В: Корпус на стенописите от XVII век, 47-57.
14  Поповска-Коробар, В. Кон атрибуцијата на живописот во црквата на Слимничкиот 
манастир. Зборник. Нова сер. бр. 2. Музеј на Македонија. Скопје, 1996, 213-252; Същата. 
Към атрибуцията на стенописите в Слимничкия манастир и техните паралели в някои 
църкви в България. – Проблеми на изкуството, 2, 1997, 3-10.
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като дякон15 с мощехранителница в ръка.

От изток на св. Елевтерий е представен св. Харалампий (О 
АГΙОС ХАРАΛАМПНОС)16. В зографските наръчници двамата 
епископи са описани един след друг. За Харалампий е препоръ-
чано да се изпише като старец с дълга брада, разделена на две17. В 
Търново зографите не се отклоняват от предписанията. Тук той 
е представен със светла къдрава къса коса и среднодълга брада. В 
лявата ръка държи евангелие, а с дясната благославя. Той също е 
епископ мъченик, обезглавен през 202 г. по времето на импера-
тор Септимий Север (193–211)18. Чества се на 10 февруари19. 

15  Информацията ни се основава на лични наблюдения. Дяконът Елевтерий, също мъче-
ник, се почита на 3 октомври. Вж. Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов востока. Т. 
III. Москва, 1997, 410-411.
16  Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 94 (51): О АГΙОС ХАРАΛМПНОС; Гергова, И., Б. 
Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 60: О АГΙОС ХАРАΛАМПНОС.
17  Медић, М. Стари сликарски приручници, II, 194, 360.
18  Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen. Verlag Herder Freiburg 
im Breisgau, 1990, Bd. 5, 486.
19  Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов востока, т. III, 64-65.

„Св. Георги“, В. Търново – западна част на северната стена.
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На Балканите през разглеждания период изображенията му са 
сравнително редки. Изписан е в Ново Хопово (1608)20 и на два 
пъти в олтара на манастира Пустиня (1622), като в последния па-
метник е представен в същата иконография като в „Св. Георги“21. 

В църквата в Добърско (1614) е представен светец със същото име 
и с кръст в ръка22. Физическите му белези – къдрава кестенява 
коса и къса брада, облечен с хитон и химатий, не съответстват на 
eрминиите. Освен свещеномъченика Харалампий съществува и 
мъченик със същото име, който не е бил епископ, и се чества на 
31 май23. Тъй като редът продължава с двама свещеномъченици 
– Памфилий и Поликарп (никой от тях не носи свещенически 
одежди), може би все пак художниците са имали предвид све-
щеномъченика Харалампий. Възможно е да става въпрос за па-
ралелен иконографски тип на йерарха и ако това е така, то тряб-
ва да отбележим, че той е съвсем различен от използвания от 
търновските зографи. В манастирите Сеславски (1616) и Слим-
нички (наос 1606/7) св. Харалампий не е изобразен. 

Името на следващия светец е заличено от разрушенията в свода. 
Изобразен е старец с бяла къдрава коса, плешиво теме и дълга 
брада. С двете си ръце светецът придържа евангелие. „Неизвес-
тен светец“ фигурира в списъка на П. Стефанов24, а в „Корпуса 
на стенописите от XVII в. в България“ е предложен св. Акепсим, 
който бил епископ и мъченик25. Тук напълно подкрепяме това 
предположение поради няколко причини. Първо, описанието 
на св. Акепсим в наръчниците – старец, плешив, с дълга брада, 
съответства на образа в „Св. Георги“. Второ, и в двете ерминии 
(Първи и Втори йерусалимски ръкопис) един след друг са упо-
менати Елевтерий, Харалампий, следвани от Акепсим26. 

20  Петковић, С. Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557–1614. Нови Сад, 
1965, 206.
21  Пејић, С. Манастир Пустиња, 128-129, 131, сл. 92.
22  Е. Флорева идентифицира образа със свещеномъченика Харалампий. Флорева, Е. 
Старата църква в Добърско, 80. Фотографии от църквата дължа на Иван Ванев, за което му 
благодаря.
23  Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов востока, т. II, 163.
24  Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 94 (52).
25  Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 60.
26  Медић, М. Стари сликарски приручници, II, 194, 360.
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Когато го заловили заедно с презвитера Йосиф и дякона Айтала, 
епископът Акепсим бил 80-годишен старец. През 378 година в 
Персия той бил посечен с меч, а Йосиф и Айтала били убити с 
камъни27.

В сравнение със св. Елевтерий и св. Харалампий св. Акепсим и 
сподвижниците му са по-малко популярни свещеномъченици. 

В Добърско28, Сеславци29 и Слимница30 светецът е представен в 
различен иконографски вариант от използвания в „Св. Георги“. 
Заедно с Айтала са изобразени като дякони. Това е приемливо 
само що се отнася до Айтала, защото според житието му той 

27  Луковникова, Е. Акепсим, Иосиф и Аифал. В: Православная энциклопедия. Т. I. 
Москва, 2000, 389.
28  В Добърско виждаме мъж на средна възраст, с кестенява коса и къса брада, държи 
евангелие и благославя. Представен е в северната аркада на централния кораб. Флорева, 
Е. Старата църква в Добърско, 38, ил. 35, 113.
29  Гергова, И. Сеславски манастир „Св. Никола“, 48, сх. на с. 53. Акепсим и Айтала са изпи-
сани един до друг като млади и безбради дякони на южната стена в олтара. Информацията 
ни се дължи на собствени теренни проучвания.
30  Образът му се намира в диаконикона. Има дълга кестенява коса и младо безбрадо 
лице. Държи кадилница и дарохранителница.

„Св. Георги“, В. Търново – централна част на северната стена.
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служел именно като такъв. Тра-
диционно, в изкуството тримата 
са изобразявани заедно, облече-
ни всеки според църковното си 
служение. В иконография, съв-
падаща с описанието в ерми-
ниите, а също и с лика му в „Св. 
Георги“, срещаме св. Акепсим 
в манастира Пустиня (1622)31 и 
в параклиса на Килифаревския 
манастир (ср. на XVII в.)32. Из-
образен е и в манастира Пива 
(1604–1606)33.

Следващият светец в регистъра 
е св. Лазар (О АГΙОС ΛАΖА-
РОС). Той е представен като 
млад мъж с къса кестенява коса 
и безбрадо лице. В лявата ръка 
държи кодекс, а дясната е по-
крита от дрехата му. 

В „Корпуса на стенописите от 
XVII в.“ името му не е разчете-
но (О АГОС М…ОС)34. П. Сте-
фанов с право го отъждествява 
със св. Лазар от Витиня, който е 
възкресен от Христос35. Това се 
потвърждава от двете ерминии, 
в които светецът е описан след 
Акепсим като млад и с муста-

31  Пејић, С. Манастир Пустиња, 129, сл. 92.
32  Пенкова, Б. Параклис „Рождество 
Богородично“, 236.
33  Петковић, С. Зидно сликарство, 198.
34  Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Георги“, 
Велико Търново, 60. Предложен е св. 
Мартинос.
35  Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 94 
(53). О АГΙОС ΛАΖАРОС.

Св. Акепсим, св. Лазар и св. Харалампий – 
олтар на манастира Пустиня (1622) 
(сн. Св. Пейич).

Св. Акепсим – олтар на Слимничкия манастир 
(1606/7) (сн. Св. Ангелов) .
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ци36. Почита се в шестата събота от Великия пост и на 17 октом-
ври. Изображенията на св. Лазар като йерарх са твърде редки и 
някои от тях се намират съвсем очаквано на Кипър, където той 
бил епископ и починал според една от версиите за живота му, 
появила се през VIII в.37. В централната част на Балканите през 
XVI и началото на XVII в. се забелязва известна активизация на 
култа му. Негови изображения виждаме в манастира Николяц 
(между 1520 и 1535)38, в църквата „Св. Петка“ в Търнава (1579/80)39, 
в апсидата на манастирската църква „Рождество Богородично“ в 
Полидендри, Агия (1590)40, върху зидания иконостас на църквата 
„Въведение“ в Липлян (кр. на XVI – нач. на XVII в.)41, в манасти-
рите Пива (1604–1606)42, Ново Хопово (1608)43 и Пустиня (1622)44. 
Образът му отсъства в стенописите на големите манастири на 
Атон, Метеора и на янинския остров.

Следва светец, чийто надпис е разрушен. П. Стефанов, както и 
„Корпусът на стенописите“, не предлагат негова идентифика-
ция. Изобразен е старец с бяла коса и дълга брада. В лявата ръка 
държи евангелие, а с дясната благославя. Ако следваме списъка с 
епископи в двете ерминии, след св. Лазар в „Св. Георги“ би тряб-
вало да е изписан св. Мелетий. Смятам, че можем да приемем 
такова предположение, още повече, че физическите му белези 
напълно отговарят на тези в ерминиите – старец с дълга брада, 
разделена на три45. Става дума за архиепископа на Антиохия, 
честван на 12 февруари, който не е мъченичествал и починал 
през 381 г.46. Изображения на св. Мелетий, много сходни с това от 

36  Медић, М. Стари сликарски приручници, II, 196, 360.
37  Lexiкon, 1994, Bd. 7, 384.
38  Пејић, С. Црква светог Николе у Никољцу. Београд, 2014, 68, сл. 55. Представен е като 
архиерей на особено представително място – върху югозападния пиластър в цял ръст.
39  Представен е като епископ в олтара, вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 179.
40  Σδρόλια , Σ. Η ζωγραφική της μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πoλυδένδρι Αγιάς 
(1590). Παρατηρήσεις στο πρόγραμμα και την εικονογραφία του καθολικού. – Δελτίον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Τόμος ΚΖ, 2006, 222.
41  Пејић, С. Црква светог Николе, 68, бел. 112; Петковић, С. Зидно сликарство, 195.
42  Като архиерей на южната стена на олтарното пространство в медальони между св. 
Акепсим и св. Мелетий. Вж. Петковић, С. Зидно сликарство, 198.
43  Като част от служещите отци в Поклонение на жертвата, вж. Петковић, С. Зидно сли-
карство, 206.
44  Пејић, С. Манастир Пустиња, 129, сл. 92.
45  Медић, М. Стари сликарски приручници, II, 194, 360.
46  Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов востока, т. III, 67.
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търновската църква, нами-
раме в олтарното простран-
ство на манастирите Пива 
(1604–1606)47, Слимница (наос 
1606/7)48, в църквата в Добър-
ско (1614)49, в „Св. Никола“ в 
Стрезовце (1606)50 и в манасти-
ра Пустиня (1622)51.

След подпорната арка редът 
продължава според предпи-
санията на ерминиите. Изо-
бразен е св. Василий ([О АГΙ]
ОС ΒΑСΙΛΕΥС)52, епископ ама-
сийски и мъченик никомидий-
ски, честван на 26 април. Бил 
наказан с посичане с меч през 
323 г.53. Има кестенява коса и 
дълга брада. Държи в ръце 
евангелие. Физическите му бе-
лези, описани в ерминиите – 
старец с остра брада, същият 
като Василий Велики54 – съвпа-
дат напълно с изображението 
му от църквата „Св. Георги“. 
През поствизантийския пери-
од той е представен в притвора 

47  Петковић, С. Зидно сликарство, 198.
48  Намира се в нишата на диаконикона.
49  Флорева, Е. Старата църква в 
Добърско, 74.
50  Петковић, С. Зидно сликарство, 203.
51  Пејић, С. Манастир Пустиња, 129.
52  Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 
95 (56) Ο ΑΓΙΟС ΒΑСΙΛΕVС; Гергова, И., Б. 
Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 60 
ΒΑСΙΛΕYС.
53  Бугаевская, Л. Василий. В: Православная 
энциклопедия. Т. VII. Москва, 2004, 33.
54  Медић, М. Стари сликарски прируч-
ници II, 194, 362.

Св. Лазар – църквата „Св. Георги“, В. Търново.
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на Печката патриаршия (1565)55, по-късно в Пива56 и в Пустиня57. 
В Добърско58 образът му е сходен с този от търновската църква.

Фигурата, следваща св. Василий, е на светец със светла коса и 
среднодълга брада, който държи затворен кодекс, като и двете 
му ръце са останали непокрити от дрехата. Обърнат е в полупро-
фил към св. Василий. Името му не е запазено, останала е само 
част от надписа – О А… Епископът, описан след св. Василий 
Амасийски в зографските наръчници, е с различни физически 
белези от неизвестния светец, изписан в „Св. Георги“. Поради 
това и заради липсата на обозначителен надпис самоличността 
му не може да бъде установена. 

Следващият светец е йерарх със светла къдрава коса и средно-
дълга брада. В лявата ръка държи евангелие. Има надпис, който 
не е добре запазен, но все пак се чете [О АГΙОС] ΝЕОΝН(Δ)А[С]. 
В Копруса е разчетен надписът: …ΝΕΟΦΗ(ΤΟС) и е предложен 
св. Неофит59. П. Стефанов чете [О АГΙОС] ΝЕОΝНΛА[С] и отбе-
лязва, че света Неонила е името на две жени мъченици, които се 
честват на 16 януари и на 28 октомври60. Според него тук, след 
като е прибавен суфикс „С“, името е станало мъжко. Според нас 
много по-вероятно е изобразеният да е св. Леонид. Той живял 
през III в. и бил епископ на Атина, мъченичествал, но починал 
в мир, чества се на 15 април61. Липсва във Втори йерусалимски 
ръкопис, но е включен в Първи, където е описан като старец с 
къса брада62. 

Изобразява се изключително рядко. На Света гора има само 
едно негово изображение в протезиса на католикона на мана-
стира Ватопед (1312)63. Що се отнася до паметниците от времето 
на османското владичество, не познавам друго негово изображе-

55  Петковић, С. Зидно сликарство, 163.
56  Пак там, 198.
57  Пејић, С. Манастир Пустиња, 129.
58  Намира се в северния кораб на северната стена. Кунева, Ц. „Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“, 36.
59  Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 60.
60  Stefanov, P. On the Greek-Bulgarian art, 95 (58).
61  Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов востока, т. III, 142-143.
62  Медић, М. Стари сликарски приручници, II, 196.
63  Τούτος, Ν., Γ. Φουστέρης. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής, 121(149).
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ние, освен това в олтарното пространство на параклиса на Ки-
лифаревския манастир64, където е следвана същата иконография 
като в „Св. Георги“. 

До източната подпорна арка са запазени части от фигурите на 
още двама йерарси, като този в ляво държи евангелие, а този 
в дясно – завит свитък. След подпорната арка разрушенията на 
свода стигат още по-надолу и от тримата йерарси, които са били 
представени преди началото на иконостасната преграда, се виж-
да само долната част на фигурите.

***

В уводната част на текста бе поставен въпросът за специфичния 
начин, по който регистърът с епископи е вписан в декоративната 
система на храма „Св. Георги“. Обичайно, в православната живо-
пис образите на архиереите се представят в цял ръст в олтарната 
част на всеки храм (централната апсида, протезиса и диаконико-
на), където отците на Църквата са част от композицията Покло-
нение на жертвата (Мелизмос). Във връзка със същата тема епис-
копи могат да бъдат изписани допоясно и в по-горните части на 
олтарните стени. Разполагането им обаче в цял ръст в наоса на 
храма представлява рядка и характерна черта на ограничен брой 
паметници, създадени в рамките на три десетилетия65. Заедно със 
стенописите от „Св. Георги“ са ни известни общо шест примера 
– фреските в Куриловския манастир (1596)66, Сеславския мана-
стир (1616)67, втория слой стенописи на Драгалевския манастир 
(кр. на XVI – нач. на XVII в.)68. Освен в Добърско (1614)69 подобен 
фриз има и в църквата на манастира при с. Журче, Демир-Хи-
сарско (1617)70. Още по-редки са случаите, в които епископски 

64  Пенкова, Б. Параклис „Рождество Богородично“, 235.
65  Друг по-ранен случай  на „излизане“ на епископските образи от олтара виждаме в цен-
тралната част на северния екзонартекс на манастира на Филантропините (1560). Фигурите 
им са в цял ръст в най-долния регистър. Вж. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ. Οι τοιχογραφίες 
της μονής των Φιλανθρωπηνών, 190, εικ. 161.
66  Пандурски, В. Куриловският манастир. С., 1975, 8, обр. 23, 24, 25.
67  Вж. бел. 13.
68  Ковачев, М. Драгалевският манастир „Св. Богородица Витошка“ и неговите старини. – 
Материали за историята на София. Кн. XI. С., 1940, 153-154, обр. 117, 118, 119.
69  Вж. бел. 12.
70  Василиев, А. Две старинни църкви в Македония. – Годишник на Народния музей, VII, 
1942, 107-153; Николиќ-Новаковиќ, J. Живописот во црквата Св. Атанасиj Александриски 
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редове се разполагат в притворите на някои манастири – „Св. 
Троица“ при Плевля (1592)71, Подгумерски (1596)72, Илиенски 
(кр. на XVI – нач. на XVII в.)73 и в притвора на търновската църква 
„Св. Георги“74. В декоративните системи на всички тези памет-
ници топографията на регистъра, независимо дали се намира в 
наоса или притвора, не е установена и е специфична за всеки 
един от тях. Фризът с епископи от търновската църква има свои-
те специфични черти, отличаващи го от останалите паметници 
в групата. При него епископите в цял ръст се намират над реда 
на мъчениците, следвани от преподобните и монасите по-долу, 
които са изведени над светците воини в най-ниския регистър. 
Това разположение на поясите би могло да намери паралели 
във фасадната украса на молдавските паметници от XVI и нача-
лото на XVII в. (Хумор (1535)75, Молдовица (1537)76, Сучевица (ок. 
1601))77. В нея пристъпващите към апсидите епископи образуват 
един от регистрите със светци, покланящи се пред изобразените 
в централната апсида Христос и Богородица. 

Тук няма да се спираме на останалите варианти на включване-
то на епископския пояс в храмовите програми, но ще обърнем 
специално внимание на фреските в притвора на Илиенския ма-
настир. Стенописите от нартекса на манастирската църква не са 
точно датирани, но представляват един от ранните примери на 
територията на България за разполагането на епископски пояс 
извън олтара на храма. Фризът от епископи в медальони е раз-
положен над регистъра със светци в цял ръст върху южната и 

во Журче. Скопjе, 2003.
71  Петковић, С. Зидно сликарство, 188.
72  Геров, Г. Новоразкрити стенописи от XVI в. в Подгумерския манастир. В: Българският 
шестнадесети век. С., 1996, 641-654.
73  Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир край София. – Известия на инсти-
тута за изкуствознание, XIII, 1969, 5-31; Кирин, А. Зидно сликарство цркве Светог Илиjе у 
Илиjенском манастиру. – Зборник Матице српске за ликовне уметности, 29-30, Нови Сад, 
1993-1994, 301-321; Пенкова, Б. Илиенски манастир „Св. Илия“. В: Корпус на стенописите 
от XVII век, 187-190.
74  Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Георги“, Велико Търново, 60. Стенописите в притвора не 
са точно датирани, но са с няколко години по-късни от тези в наоса.
75  Стенная роспись в Молдове XV–XVI века. (текст В. Дрэгуца, отбор репродукций П. 
Лупана), Букарест, 1983, ил. 100.
76  Henry, P. Les églises de la Moldavie du Nord, des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture 
et peinture. Paris, 1930, 230, 233, Pl. XXXIX.
77  Стенная роспись, ил. 217.
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северната стена78. Вниманието ни в по-долния пояс привличат 
образите на св. Симеон и Сава Сръбски. Изображенията на пър-
вия сръбски архиепископ св. Сава по българските земи през XVI 
и XVII в. са изследвани от проф. Сретен Петкович79. Въз осно-
ва на изображенията на светеца от региона на София, както и 
позовавайки се на различни исторически факти, сръбският учен 
заключава, че дори градът да не е влизал в диоцеза на Печката 
патриаршия в края на XVI в., то силните връзки, които е имал 
със сръбските земи още от края на XV в., са несъмнени80. Подкре-
пяйки тезата му, в настоящото изследване добавяме още един 
аспект на тези взаимовръзки.

След възстановяването на Печката патриаршия през 1557 г. в 
притвора на катедралния ѝ храм през 1565 г. е изобразен пояс от 
йерарси в цял ръст, оглавявали сръбската църква от създаване-
то ѝ до момента на обновяването ѝ81. Тези изображения имат за 
цел утвърждаването на сръбската църковна институция, която, 
конкурирайки се с Охридската архиепископия, чиито интереси 
са дълбоко засегнати, настойчиво отстоява правото си на същест-
вуване82. Според нас именно под влиянието на авторитетния 
патриаршески храм се появява епископският фриз в Илиенци83. 
Разбира се, извън специфичния исторически контекст, в който 
са създадени, архиерейските образи от Печ губят смисъла си. 
Затова в Илиенци, както и в останалите паметници от изследва-
ната група, са подбрани други светци епископи, чийто култ е об-
щоправославен. Почти всички изброени стенописни ансамбли 
се намират в околностите на София – Курило, Подгумер, Илиен-
ци, Драгалевци, Сеславци. Съсредоточаването на паметниците в 

78  Благодаря на Иван Ванев за предоставения ми снимков материал.
79  Петковић, С. Представе Светога Саве Српског у бугарскоj уметности XVI и XVII века. В: 
Спаљивање моштију Светога Саве. 1594–1994. Београд, 1997, 223-235.
80  Пак там, 231-232.
81  Петковић, С. Зидно сликарство, 162; Ђурић, В., С. Ћирковић, В. Кораћ. Пећка па-
тријаршија. Београд, 1990, 262, сл. 169, 170.
82  Petković, S. Artistic Activity and the Struggle for Survival of the Serbian Church During the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries. – Balkan Studies, 24, 1983, 628.
83  Сходни връзки можем да направим, проследявайки определени моменти от стенопис-
ната програма на църквата „Св. Атанасий Александрийски“ при с. Журче. Епископският 
регистър е разположен в свода на наоса (1617), а в притвора (1621/2) се намират образите 
на св. Симеон и Сава Сръбски. Заедно с последните в нартекса е представена и групата юж-
нославянски отшелници – Йоаким Осоговски, Гавриил Лесновски, Йоан Рилски и Прохор 
Пчински, чието почитание укрепва именно след обновата на Печката патриаршия. Вж. 
Николиќ-Новаковиќ, J. Живописот во црквата Св. Атанасиj Александриски, 72-74.
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този регион предполага, че идеята за това нетрадиционно реше-
ние вероятно се е зародила в средите на местния църковен клир 
или висше духовенство в края на XVI в.

В изследването си върху култа на св. Сава Ср. Петкович се спи-
ра и на връзките му с Търново, където светецът е погребан през 
XIII в. и макар и за кратко, вярващите се стичали на гроба му в 
църквата „Св. Четиридесет мъченици“, за да се поклонят и да 
потърсят изцеление от мощите му. Векове по-късно култът към 
него в бившата българска столица не угасва и образът на св. Сава 
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е избран от търновския митрополит Гавриил (1611–1626) да ук-
раси архиерейския му жезъл-патерица84. Гавриил е специално 
упоменат в ктиторския надпис от църквата „Св. Георги“ в Тър-
ново (1616) като заемащ по това време митрополитския престол.

Какъв все пак е бил смисълът на обособяването на епископския 
ред и какво е трябвало да внушава той на вярващите? Към края 

84  Петковић, С. Представе Светога Саве, 229-230; Тютюнджиев, И. Търновската митро-
полия през XV–ХIX в. В. Търново, 2007, 199.
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на XVI в. османската държава навлиза в дълбока криза85. Непре-
къснатото увеличаване броя на данъците карало много от хрис-
тиянските ѝ поданици да се откажат от вярата си. Изповядването 
на християнството се оказвало трудният избор на „по-скъпата“ 
религия не само заради данъците, плащани на държавата, но 
и заради сумите, събирани от църковния клир. Периодът края 
на XVI – началото на XVII в., в който възникват споменатите сте-

85  Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период 1300–1600. С., 2006, 47-58; 
Първева, С. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и 
организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани 
под османска власт. С., 2011, 17-25.

Фриз от йерарси, оглавявали 
сръбската църква – притвор на 
Печката патриаршия (1565).
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нописни ансамбли, се признава от изследователите за връх на 
ислямизацията по българските земи86. С най-голяма сила този 
процес се наблюдава в градовете, превърнати в административ-
ни центрове на османската империя87. София е най-значимият 
сред тях. Що се отнася до Търново, още през средата на XVI в. 
20% от жителите на града се отказват от християнската си вяра88. 
Ситуацията, в която е поставено православието, се усложнява 
още повече от активизиралата се след Тридентския събор (1545–
1563) католическа пропаганда, опитваща се да привлече все по-
вече енориаши в лоното на католицизма89. Във връзка с това само 
ще отбележим документираната в изворите активна антикато-
лическа позиция на търновския митрополит Гавриил90. 

Вероятно с „изнасянето“ на цяла редица архиереи извън олтара 
образите на епископите са можели по-активно да въздействат 
върху вярващия като пастири, полагащи грижи за повереното 
им паство, мъченици, отстоявали Христовата вяра (в случая със 
„Св. Георги“91) като крепители на чистотата на православните 
догми и не на последно място, като автори на творби, върху кои-
то се изгражда част от богослужението. 

Връщайки се отново на иконографските белези на светците от 
„Св. Георги“ в Търново, трябва да отбележим, че при направе-
ния анализ съзнателно ограничихме наблюденията си върху 
онези паметници, които досега бяха приписвани на едно и също 
ателие – църквите на Слимничкия и Сеславския манастир, църк-
вата в Добърско92. Оказа се, че иконографските типове, в които са 

86  Градева, Р., С. Иванова. Изследване на историята и съвременното състояние на мю-
сюлманската култура по българските земи – народен и висок пласт (Въведение). В: Съдбата 
на християнските общности на Балканите. Мюсюлманската култура по българските земи. 
Т. 2, 1998, 16-19.
87  Димитров, С. За приемствеността и развитието на балканските градове през XV–XVI 
в. – Балканистика, 2, 1987, 5-17.
88  Мутафова, К. Бившият столичен център Търново в османотурски документи от 
XVI век. В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. 
Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. В. Търново, 2003, 578-595.
89  Тодорова, О. Православната църква и българите XV–XVIII век. С., 1997, 237-253.
90  За средствата, които използва срещу католическите пратеници сред павликяните в 
епархията му, вж. Тютюнджиев, И. Търновската митрополия, 201.
91  Почти всички изобразени епископи в Търново са свещеномъченици. Разрушенията 
на живописта обаче не позволяват цялостно изследване на подбора и вложения замисъл.
92  Всъщност паметниците, приписвани на ателието, са много повече, но не можеха да 
ни послужат като сравнителен материал, защото в тях не присъстват гореспоменатите 
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изобразени епископите в „Св. Георги“, са различни от използва-
ните в трите въпросни паметника. Несъмнено художниците са 
ползвали зографски наръчник и са следвали отблизо препоръ-
ките му както в подредбата, така и във физическите белези на из-
образените светци93. Независимо от придържането към образе-
ца на ерминията, търновските стенописи показват много повече 
сходства със сръбските манастири Пива, Ново Хопово, Пустиня, 
чиито олтарни програми също се характеризират с голям брой 
йерарси94. За съжаление, стенописите на манастирите Пива и 
Ново Хопово все още не са били предмет на детайлно изследва-
не, но за манастира Пустиня сръбската изследователка Светлана 
Пейич заключава, че е изписан от художници, произхождащи от 
Епир95. Смятаме, че това дава нова насока в търсенията за произ-
хода на ателието, работило в „Св. Георги“ в Търново. 

епископи. Най-пълно те са представени у Гергова, И. Резбата в ателието на св. Пимен 
Зографски. – Проблеми на изкуството, 2, 2003, 23-32.
93  Обстоятелство, което впрочем се забелязва и при долните регистри от светци.
94  Сходство в подбора на изобразените йерарси намираме и с манастира „Св. Кирик и 
Юлита“ във Верия (1589), където в олтара са представени един до друг Елевтерий, Акепсим 
и Мелетий. Сред изключително големия брой епископи в олтара изпъква и рядката фигура 
на св. Леонид. На същия зограф, който е определен от Танасис Папазотос като местен, авто-
рът приписва стенописите в притвора на църквата „Св. Димитър“ в Палатиция (1592), нао-
са на „Св. Георги“ на архонта Граматику (1603) и наоса на „Св. Прокопий“ във Верия (1607). 
Вж. Παπαζώτος, Θ. Ή Βέροια καί οι ναοί της (11ος – 18ος αι.). Αθήνα, 1994, 180, 289. Още един 
паметник от Тесалия, манастирът „Успение Богородично“ в Мегаловрисо (1638/9), съдър-
жа образите в цял ръст на св. Елевтерий и рядко срещания дякон Айтала. Вж. Τσιμπίδα, 
Ε. Οι τοιχογραφίες της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μεγαλόβρυσο (1638/39) και η 
εντοίχια ζωγραφική του 17ου αιώνα στην επαρχία Αγιάς. Διδακτορική διατριβή. Βόλος, 2011, 
114, υποσημ. 67.
95  Пејић, С. Манастир Пустиња, 141-144.
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The Saint Bishops from the Nave 
of Saint George’s Church in Veliko Tarnovo

Maria Kolusheva

The frescoes on the northern wall of the nave of Saint George’s Church in Veliko 
Tarnovo date from 1616. In the topmost register, a frieze of the images of thirteen 
bishops in full length has been preserved. Previous publications on the frescoes 
differ with regards to the saints’ identity; in the current text we aim to add to 
or correct these previous identifications. At the same time we offer a possible 
explanation for the presence of such a great number of saint hierarchs’ images 
outside the altar, in the nave of the temple. This is a rare feature, typical for a 
limited number of mural monuments that were created within three decades. 
Together with the frescoes at Saint George’s six examples in total exist: the frescoes 
in the Kurilo Monastery (1596); Seslavtsi Monastery (1616); the second layer of 
frescoes in the Dragalevtsi Monastery (the end of the 16th and the beginning of the 
17th century); besides the frieze in Dobarsko (1614), a similar frieze can be found 
in the monastery church in the village of Zhurche, Demir Hissar region (1617). 
Even more rarely such lines of bishops are positioned in the narthex of some 
monasteries: Holy Trinity Monastery near Plevlya (1592), Podgumer Monastery 
(1596), Ilientsi Monastery (end of 16th and the beginning of 17th century), as well 
as in the narthex of the Saint George’s Church in Veliko Tarnovo (first half of the 
17th century).
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The Cult of Saints Dadas, 
Gobdelas, and Casdoa in the 
Greek Provinces and Wallachia 
(16th – 18th Centuries)

Elisabeta Negrău 
The “George Oprescu” Art History Institute, 

Romanian Academy, Bucharest

Like Saints Charalampus, Stylianus of Paphlagonia, or Phanurius, 
the Sts Dadas, Gobdelas and Casdoa are among those first Christian 
centuries’ saints whose cult was hardly developed in Byzantium but 
proliferated during post-Byzantine times. This study analyses the 
shaping of their cult and iconography in different regions of South-
Eastern Europe.

The three Persian saints are alleged as relatives of Sassanid Emperor 
Shapur II the Great (Savorius, in hagiographical texts): Dadas was 
apparently a cousin, while Gobdelas and Casdoa, the Emperor’s 
children1. The most famous of the group is Gobdelas, who, like the 
other two, was subjected to many torments at the behest of his father, 
for turning to Christianity. The three martyrs are celebrated in both 

1 Delehaye, H. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Ber-
olinensi (Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris). Bruxelles, 1902, Mensis September 29, 
col. 89-90.
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Byzantine2 and Roman3 Calendars on September 29. The life and 
martyrdom of the three Persian Saints were included at the end of the 
13th century in the Synaxarion read in the Orthros of the acolouthia of 
St Cyriacus the Great, the main commemoration of the day4. 

There are no preserved representations of the three Persian saints in 
the Byzantine period5, and no known churches dedicated to them. 
The painted Synaxaria regularly illustrated the 29th of September 
with the icon of St Cyriacus the Anchorite.

The Sts Dadas and Gobdelas first began to be represented in Serbia, 
in the periods of the Tsarate and the Despotate: both, in the Synaxaria 
at Staro Nagoričane and Gračanica, and at Sisojevac (1420), and Gob-
delas alone at Liuboštinja (1406–1408), Resava (1418), and Kalenić 
(1418–1427)6. In the churches of the time of the Despotate, Gobdelas, 
a young beardless man, is depicted wearing courtly attire, a high 
open crown, and a loros7. The presence of Gobdelas in the vicinity of 

2 The first record of the three saints supposedly appeared in the Menologium of Basil II (after 
979), a revised and expanded version of the Constantinople Typikon; Luzzi, A. El “Menologio de 
Basilio II” y el semestre invernal de la recensio B* del Sinaxario de Constantinople. In: D’Aiuto, F. 
(ed.) El “Menologio de Basilio II”: Città del Vaticano, Vat. gr. 1613. Libro de estudios con ocasión 
de la edición facsímil. Biblioteca Apostólica Vaticana, Città del Vaticano, 2008, 51-51 and 71, note 
12. Their first conserved Life dates to the 11th century; Halkin, F. (ed.) Bibliotheca Hagiographica 
Graeca, 3rd edition, vol. I. Bruxelles, 1957, 146, nr. 480a.
3  Another variant of their Life, which told that Gobdelas was the son of Dadas, a relative of King 
Shapur II, and of Casdoa, Dadas’ wife, circulated less in Byzantium but was adopted in the West 
and later used by Cesare Baronius in his revised edition of the Martyrologium Romanum, 1589 (the 
first edition in 1586 recorded only Dadas); Baronius, C. (ed.) Martyrologium Romanum ad novam 
kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae veritatem restitutum, Gregorii XII Pont. Max. iusu 
editum, 2nd edition. Antwerp, 1589, 433-434; Delehaye, H. Synaxarium, col. 88, lines 57-59 and col. 
89, lines 36-41. The Acta Sanctorum collection published the Greek Menaion version of their Life; 
Stilting, J., C. Suysken, J. Périer, J. Cleus (eds.) Acta Sanctorum Septembris, vol. 8 (Sep. 29-30). 
Antwerp, 1762, Die vigesima nona septembriis, 129-135.
4 For the practice of commemorating the main and secondary saints of a day, see Luzzi, A. Synax-
aria and the Synaxarion of Constantinople. In: Efthymiadis, S. (ed.) The Ashgate Research Com-
panion to Byzantine Hagiography, vol. II: Genres and Contexts. Ashgate, 2014, 198.
5 The only hypothetic Byzantine image of Gobdelas is found in the Menologium of Demetrios I 
Palaeologos, despot of Thessalonike (1322–1340); Oxford Bodleyan Library, MS. Gr. th. f. 1, fol. 
11r., the illustration for September 29 (a young man with no inscription, near St. Cyriacus).
6 Gabelić, S. Representations of Saints Dadas and Gobdelas (in Serbian). – Zbornik Narodnog 
Muzeja (Recueil de Musée National de Belgrade), XVIII-2, Belgrade 2007, 27-44; Starodubcev, T. 
The Cult and Image of a Saint. The Case of Saint Gobdelas in the Serbian Despotate. In: Smirno-
va, E. (ed.) Russian Medieval Art. Art of Medieval Rus’ and Byzantium during the Epoch of An-
drey Rubliov, Papers of the International Symposium 1-2 October 2008. Moscow, 2012, 177-187; 
Idem. Holy Martyr Gobdelas and the Reasons of His Appearance in the Monumental Painting in 
Medieval Serbia (in Serbian). In: Radocija, M. (ed.) Symposium Niš and Byzantium, X, 3-5 Jun. 
2011. Niš, 2012, 377-391. 
7 The popularity gained by the two saints especially in the age of Despot Štefan was interpreted 
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St Panteleimon at Resava and Kalenić was seen as alluding to the ca-
pacity of the Persian martyr to be a healer of diseases8. The popular-
ity of the images of Sts Gobdelas and Dadas in Serbia went together 
with copying and spreading their Vitae in the prologues inserted in 
the Menaia, at the beginning of the 15th century9.

Gobdelas appears as well in Moldavia; at Voroneţ (1496), in the nave, 
he is depicted clothed in military armour, though in his Vita is not 
mentioned whether he had served as a military man10. At Dobrovăţ 
(1529), Gobdelas is found on the eastern wall of the narthex, wear-
ing an open crown and armour, flanking the entrance together with 
Saint Onuphrius, another son of an emperor (fig. 1), which apparently 
implies that Gobdelas’ inclusion in the register of saints flanking the 
entrance in the nave was made by reason of his imperial parentage11. 

as linked to the idea of the martyr ruler and to Prince Lazar Hrebeljanović; see Starodubcev, T. 
The Cult and Image of a Saint, 184, 186; idem. Holy Martyr Gobdelas, 390-391.
8 Idem. The Cult and Image of a Saint, 183, 185-186.
9 Ibidem, 179-180. Bulgarians, who followed the Constantinopolitan pre-Basilian Typikon and 
variants of the Basilian Menologue which continued to influence their calendars up to the 15th 
century, usually did not illustrate the three Persian Saints; see Vakareliyska, C.M. The Preserva-
tion of the Synaxarion to the Constantinople Typikon in the Medieval Bulgarian Calendar Tradi-
tion. – Starobulgarska Literatura, vol. 45-46, 2012, 144-163, especially 151. Only one depiction of 
Gobdelas appears in a medallion in the nave of the Poganovo church; Schmit, Th. Die Malereien 
des Bulgarischen Klosters Poganovo –Byzantinische Zeitschrift, vol. 7, 1908, 126.
10  He accompanies St John “the Persians’ Emperor”, also dressed in armour and wearing a 
crown; for this saint, see Costea, C. John, the Persians’ Emperor. – Revue Roumaine d’Histoire de 
l’Art – série Beaux Arts, vol. XLV, 2008, 33.
11  Constanţa Costea argues that at Dobrovăţ an interference occured between the iconography 

1. Dobrovăţ Monastery, Moldavia (1529). Narthex, the eastern wall: Sts Mark the Thracian, 
Onuphrius, John the New of Suceava, Archangel Michael (left); Archangel Gabriel, Sts Peter 
and Paul, Gobdelas (right).
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In the Moldavian programs, it seems to be illustrated a certain idea re-
garding the faithful ruler and the Holy Kingdom which the Christian 
monarch should seek for.

During the 16th century, St Gobdelas is depicted amongst the Holy 
Martyrs in many Northern Greek ensembles (in contemporary geo-
graphical terms), most of them worked by Frangos Catellanos12, usu-
ally wearing courtly robes and a diadem.

In 1655, the Cretan painter and priest Emmanuel Tzanes, settled on 
Corfu since 1641, depicted an icon of St Gobdelas as a youth, dressed 

of Saint John the Persian Emperor and Gobdelas; Idem. Comments on Continuity in Medieval 
Painting. – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, série Beaux Arts, vol. XLV, 2008, 129.
12  St Nicholas Philanthropinon (1542); Diliou (Ioannina, 1542–1543); Dionysiou on Mount Athos 
(painter Zorzis, 1547); Barlaam at Meteora (1548); St Nicholas parecclesion of the Great Lavra 
(1560); Aheimastou-Potamianou, M. Η Μονή των φιλανθρωπήνων και η πρώτη φάση της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 2nd edition. Athens, 1995, 104-105 and fig. 66a; Xyngopou-
los, A. Ο άγιος Γοβδελαάς του Εμμανουήλ Τζάνε. Γέννηση και εξέλιξη ενός εικονογραφικού 
τύπου. – Κρητικά Χρονικά 1, 1947,  476-477 and fig. 3; Gabelić, S. Representations, 35; Semo-
glou, A. Le décor mural de la chapelle athonite de Saint-Nicolas (1560). Application d’un nou-
veau langage pictural par le peintre thébain Frangos Catellanos. Villeneuve d’Ascq, Presses Uni-
versitaires De Septentrion, 1999, 91 and fig. 55a.
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in military armour and wearing a crown of feathers over his head 
(fig. 2)13. While the armour was selected from the older iconography, 
Tzanes’ source of inspiration for the crown of feathers was thought 
to be the toupha, a Byzantine ceremonial helmet with plumes, tradi-
tionally worn by the Eastern Roman emperor in triumphal parades14. 
However, Tzanes more probably created this item not having in 
mind a Byzantine garment, which he could hardly be aware of15, but 
in order to give the Persian saint a distinguishing feature, to indi-
vidualize him and emphasise his exoticness. His iconography was 
adopted soon by other painters on Corfu, like Stephanos Tzankaro-
las, Philotheos Skouphos and Giorgios Limitis16. 

In 1661, the hieromonk Kalliopios Kalliergis and Emmanuel Tzanes 
wrote and published The Holy Service of St Gobdelas, containing 
also an engraving of the saint17. However, the acolouthia is not a pure 

13  Chatzidakis, M., E. Drakopoulou. Greek Painters after the Fall of Constantinople (1450–
1830), vol. 2. Athens 1997 (in Greek), 415, cat. 63 and 420, fig. 329. The icon is preserved today 
in the nave of the San Giorgio dei Greci Church in Venice. Tzanes painted subsequently more 
icons of St Gobdelas: Ibidem, 414, nr. cat. 11 (1663), 18 (1676), and 26 (not dated), all, today, 
in the Byzantine Museum in Athens; Xyngopoulos, A. Ο άγιος Γοβδελαάς, fig. 5, 6. A full-
length icon of the saint is kept today in the nave of the Metropolitan Church Spileotissa in Corfu; 
Thomadakis, N. Εικόνες Εμ. Τζάνε εν Κερκύρα. – Κρητικά Χρονικά, 2, 1948, 150, cat. 5a. 
Neither the icon in San Giorgio dei Greci nor that in Spileotissa were mentioned by Xyngopoulos 
in his study. 
14  Xyngopoulos, A. Ο άγιος Γοβδελαάς, 477, n. 26; Gabelić, S. Representations, 35. Such a 
toupha, a crown/helmet with gilded feathers, apparently looking somewhat different than the 
usual Roman centurion’s galea, had been on the colossal bronze statue of Justinian I in the Au-
gustaion, but its appearance is still disputed; see Mango, C. The Columns of Justinian and His 
Successors. – The Art Bulletin, 41, 1959, Issue 1, 1-8; Lehmann, P.W. Theodosius or Justinian? 
A Renaissance Drawing of a Byzantine Rider. – The Art Bulletin, 41, 1959, Issue 1, 39-57. 
15  The statue of Justinian I in Constantinople was melted before 1562, almost a hundred years 
before Tzanes lived. Also, there are no proofs that the toupha remained in use up to the late 
Byzantine period. Accordingly, Sylvia Ronchey considered the crown with feathers of Magus 
Balthazar painted by Benozzo Gozzoli in the Florentine Palazzo Medici-Ricardi (1459–1461) not a 
reference to an existing Byzantine item, but “a fruit of fantasy”; Ronchey, S. L’enigmo de Piero. 
L’ultimo bizantino e la crociata fantasme nella rivelazione di un grande quadro. Milan, 2006, 104. 
16  Chatzidakis, M., E. Drakopoulou. Greek Painters, vol. 2, 427, cat. 4 (Tzankarolas). The 
other two painters made in 1664 icons with side scenes representing Gobdelas’ life and martyr-
dom; Ibidem, 364 and fig. 255, 365 cat. 1, 445 (Skouphos); 161 (Limitis).
17 Ακολουθία του Αγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαά Πέρσου του Πολιάθλου ψαλλομένη 
την κθ’ του Σεπτεμβρίου Μηνός. Συντεθείσα παρά τε Καλλιοπίου Καλλίεργου του Κρητός, 
παρά τε Εμμανουήλου Τζάνε, του λεγομένου Μπουνιαλή. Διά δαπάνης δε και αναλώμασι 
του αυτού Ιερέως, Τζάνε. Venice, 1661; Petit, L. Bibliographie des acolouthies grecques [Subsidia 
Hagiographica 16]. Bruxelles, 1926, 99, cat. 1; Legrand, É. Bibliographie hellénique ou description 
raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, vol. 2. Paris 1894. 438. Una-
ware of the icon in San Giorgio dei Greci, Xyngopoulos thought the first representation of Saint 
Gobdelas worked by Tzanes to be the engraving contained in the acolouthia; Xyngopoulos, A. 
Ο άγιος Γοβδελαάς, 480 and fig. 1. The engraving was reprinted in 1693 in a koiné edition of 
St. John Climacus’ Ladder; Chatzidakis, M. Συμπληρωματικά στον Εμμανουήλ Τζάνε. – 
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creation of the two editors; an office of the saint already existed in the 
16th century, as proves a manuscript in Koutloumousiou Monastery18. 

Between the 16th and the 18th centuries, Gobdelas is gaining an in-
creasing notoriety and importance, being listed among the great 
martyrs and athletes of faith for Christ. In the Painter’s Manual of 
Dionysius of Phourna, St Gobdelas is mentioned among the great 
martyrs and for the Synaxarion of the day of September 29th is de-
scribed how the martyrdom of Dadas, Gobdelas, and Casdoa should 
be depicted, while St Cyriacus the Anchorite is not mentioned an-
ymore19. The Manual reaffirms in fact a practice recorded in some 
painted Synaxaria in the Balkans starting with the 17th century20. The 
saint is venerated on the Ionian islands, where excerpts of his relics 
were held21, but his cult is absent from other spaces, such as Crete22. 
His is venerated as well in Epirus23 and on Mount Athos, especially at 
Koutloumousiou, where his acolouthia was held since the 16th centu-
ry24. Also Casdoa is increasingly revered25.

Κρητικά Χρονικά, vol. 2, 1948, 472, cat. 8.
18  Lambros, S. (ed.) Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, vol. 1. Cambridge 
University Press, 1895, no. 3216/143 (Koutloumousiou), 286. In Tzanes’ edition, the saint is giv-
en the epithets πολύαθλος (“of many struggles”) and μεγαλομάρτυρ (“great martyr”). How-
ever, Gobdelas was already called μεγαλομάρτυρ in a 16th century fragment of his Life; Ιbidem, 
no. 3173/100 (Koutloumousiou), 283. The epithet πολύαθλος was traditionally awarded to 
martyrs who suffered many torments, like St George, Febronia of Nisibis etc.
19 Dionysius of Fourna, Manuel d’iconographie chrétienne grecque et latine. Une introduction 
et les notes par M. Didron. Traduit du manuscris byzantin par Paul Durand. Paris, 1845, 324, 385. 
20  E.g., at the St John the Baptist chapel in Arbanassi (1632); Penkova, B., T. Kuneva. (ed.) 
Kорпус на стенописите от XVII век в България. Sofia, 2012, 105. In the brief synaxarion in 
the nathex of Holy Trinity Monastery at Drakotrypa (Agrapha), the martyrdom of Gobdelas is 
represented between those of the greatly venerated Sts Charalampus and George; Tsiouris, I. Οι 
τοιχογραφίες της Μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) και η μνημειακή ζωγραφική 
του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων. Athens, 2008, 234-235 and 470, fig. 8: he is being 
flayed by skin, an unusual martyrdom for Gobdelas, possibly inspired by that of Charalampus.
21  Relics of St Gobdelas are found in the Church of Saint Nicholas of Mole in Zakynthos, in a 
17th-century silver reliquary; Stoupathis, C., C. Karoudis. Τα επιτραχήλια του Αγίου Διονυσίου 
της Ζακύνθου: Καταγραφή και προληπτική συντήρηση. – Αρχαιολογία και Τέχνες, Issue 
111, 2009, 86-87, note 7. In 1603, the bishop of Cythera Maxim Margounios included the life of 
Dadas, Gobdelas, and Casdoa in his published collection of lives of saints; Margounios, M. Βίοι 
αγίων εκ της ελληνικής γλώττης. Venice, 1603, 26 bis-29.
22  His Life was not included in the large hagiographical collection published by Agapios Landos 
since 1640 (Paradeisos, Neos Paradeisos, Eklogion, and Kalokairini). 
23  The Life of the three saints circulated in Ioannina (1616); Lambros, S. (ed.) Catalogue of the 
Greek Manuscripts, no. 1146/112 (Pantocrator), 104. 
24  Up to the 19th century, cells in the monasteries of Koutloumousiou and Iviron were placed 
under the protection of St Gobdelas.
25  In an 18th century manuscript of Xeropotamou, she is listed among other rare saintly prin-
cesses, such as Drosida and Kerkyra of Corfu, converted to Christianity by Apostles Jason and 
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In Wallachia, there are no known representations of St Gobdelas 
prior to the 17th century. The first known depiction of him is found 
in the narthex of Plătăreşti Monastery (1646), next to the votive and 
funeral portraits, as an intercessor saint26. The painting has Greek 
inscriptions and may be attributed to a mixed Greek-Romanian 
team of painters. The saint is depicted in courtly attire and is wear-
ing an open crown.

After Plătăreşti, the saint will disappear again from the repertory of the 
iconographers until the reign of Prince Constantine Brancovan (1688–
1714)27. At Hurezi, a monastery painted in 1694 by a team led by two 
Greek painters, Constantinos and Andreas, trained in the tradition of 
the Epirote workshop of Frangos and Giorgios Kontaris28, Dadas and 
Gobdelas are painted on the intrados of the arch above the north-west-
ern window of the nave. Both are dressed in courtly robes and wear a 
cloak on their shoulders; Gobdelas is distinguished by his feathered, 
gilded helmet, and Dadas, by a hat that resembles that of James the 
Persian. It seems that the painters knew, but did not followed exactly 
the version of Tzanes, and interpreted the crown of feathers as a hel-
met with plumes, while preserving the courtly robes, which were a 
mark of the old iconographic tradition.

After Hurezi, the representation of Sts Dadas and Gobdelas in the 
nave, among the great martyrs, spread in the Brancovan painting rap-
idly. At Râmnicu Sărat, painted by Constantinos, Gobdelas appears 
on the intrados of the north-western window of the nave, wearing 
an open crown and loros. At Polovragi Monastery (1703), painted by 
Andreas, Gobdelas, wearing a rich crown of feathers (fig. 3),29 flanks 

Sosipater; Ibidem, no. 2591/258 (Xeropotamou), 229.
26  Pillat, C. Ansamblurile de pictură de la mănăstirea Plătăreşti şi biserica Dobreni. – Bulet-
inul Monumentelor Istorice, vol. XL (1971), Issue 3, 99, 102.
27  The Synaxarion of the three Persian Saints was first published in Romanian in the times 
of Constantine Brancovan; see Mineiul. Luna lui septemvrie. Care acum întâiu sau tipărit, cu 
Tipicul, şi Parimiile, şi Sinaxariul pe limba Rumânească. Den porunca, şi toată cheltuiala Prea 
luminatului Domnu Io Constantinu Basaraba Voevoda, oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească. 
Mitropolitu fiindu a toată ţara, Kyr Theodosie. Şi sau tipăritu în Sfânta Episcopie dela Buzău. În 
anul dela zidirea lumii 7206 (1697–1698).
28  Popa, C., I. Iancovescu, V. Bedros, E. Negrău, R. Lambru (Old Chuch Slavonic translations), 
N. Trandafirescu (Greek translations). The Iconography of Brancovan Wall Paintings in Vâlcea 
District (in Romanian), vol. I. National University of Arts Publishing House, Bucharest, 2008, 45, 
206.
29  A similar one can be seen at St. Nicholas in Vitsa (1618–1619); Tourta, A. Οι ναοί του Αγίου 
Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των 
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the nave’s door, face-to-face with 
St James the Persian. At Brâncoveni 
infirmary church (1703–1704), Da-
das and Gobdelas (fig. 4), wearing 
gilded open crowns, are depicted 
in the nave, next to the entrance, 
facing another imperial pair, that of 
Sts Constantine and Helena. At the 
monastery in Gura Motrului (1704–
1705), St Gobdelas is found among 
the great military martyrs, in the 
northern apse of the nave, wear-
ing armour and a gilded crown 
of feathers (fig. 5). At Mogoşoaia 
parecclesion (1705), worked by a 
team led by the Greek painter Lam-
bros30, the two martyrs flank the 
entrance to the nave, as “pillars” 
of the Church. At Arnota Monas-
tery (1706), they were depicted by 
two Romanian artists on the in-
trados of the southern window of 
the nave. At Surpatele Monastery 
(1706–1707), painted by a team led 
by Andreas, they are found on the 
intrados of the northern window 
in the nave, with their clothes re-
sembling those in Hurezi. At Cozia 
Monastery (1707), Andreas painted 
a beautiful, full-length image of a 
crowned St Gobdelas (fig. 6) in the 
lower register of the porch. 

Princess Casdoa (fig. 7), a mar-
tyr represented more rarely than 

ζωγράφων από το Λινοτόπι. Athens, 1991, 159 
and fig. 94a.  
30  Iancovescu, I. Les peintures de la chapelle 
de Mogoşoaia. – Revue Roumaine d’Histoire de 
l’Art. Série Beaux Arts, vol. XXXVI-XXXVII, 1999–
2000, 31, 34, note 5.

3. Polovragi Monastery (1703), Walla-
chia. Nave, the north-western pillar: 
St. Gobdelas.
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4. Brâncoveni infirmary church (1703-1704). Nave, the north-western wall: Sts Dadas and Gobdelas.
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her brother, is depicted in the princely tribune of the Church of the 
Princely Court in Târgovişte (1698), among Drosida, Pulcheria, The-
ophano, Irene, Alexandra, and other imperial women. She appears 
also in Surpatele Monastery, a nunnery founded by Lady Maria, the 
wife of Prince Constantine Brancovan, on the intrados of the south-
ern window of the narthex, next to St Catherine. In both cases, she is 
dressed in courtly garments and wears an open crown. 

The three Persian saints were apparently adopted in Wallachia as part 
of the Epirote repertoire of the painters who worked for Prince Con-
stantine Brancovan. Most of the mentioned monuments were paint-
ed by Constantinos and Andreas, two presumed Epirote artists who 
formed a whole generation of Romanian painters around them while 
working at the church foundations of the Prince of Wallachia. The 
two painters varied often the iconographic formulae, but manifested 
a preference for the old traditions. With the exception of the church in 
Gura Motrului, which is the first case in Wallachia where the iconog-
raphy created by Tzanes is more clearly evoked, in the other cases, 
Gobdelas wears courtly garments and a traditional open crown or a 
helmet with plumes. Sometimes, Dadas as well has an open crown 
(at Brâncoveni), or a feathered helmet (at Arnota).
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Often, the two saints appear 
among the most venerated great 
martyrs of faith. But they are also 
represented alongside Sts Con-
stantine and Helena, which im-
plies that the life of the Persian 
saints was speculated as a pare-
nesis for Prince Constantine and 
his family. When appearing near 
Anargyroi Saints, they seem to 
be emphasised as wonderwork-
ers and healers. 

After the execution of Prince 
Constantine Brancovan as a 
martyr of faith by the Supreme 
Porte at Istanbul, in 1714, the 
iconography of the paintings he 
had patronised during his rule 
was perpetuated for decades. St 
Gobdelas continued to be repre-
sented particularly in the prov-
ince of Oltenia, where Prince 
Brancovan had erected most of 
his monastic foundations. His 
cult spread over a large area, 
up to Northern Transylvania 
(St Paraskeve church in Deseş-
ti, Maramureş, 1770), and over 
the whole 18th century (Vioreş-
ti in Vâlcea, 1807). This shows 
that the Persian saints were not 
only revered as models for mon-
archs. The placing of Sts Dadas 
and Gobdelas on churches’ en-
trances (doors, windows) reveals 
a use of their images as apot-
ropaia. Moreover, the depiction 
of St Gobdelas in the infirmary 
churches in Polovragi (1738) and 

6. Cozia Monastery, the porch (1707). The 
south-eastern corner: Sts Demetrius and 
Gobdelas.

7. Princely Court’s Church in 
Târgovişte (1698). Nave, the western wall, 
in the tribune: St Casdoa.
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Râmnicu Vâlcea (1748) argues for his probable veneration in Walla-
chia as a healer.

However, a solid cult of St Gobdelas, involving icons, relics, and 
holy service, never developed in the Romanian Principalities. The 
acolouthia of St Gobdelas did not circulate in Romania. Only his Vita 
spread, with the Menaia editions printed in Wallachia in 1698 and 
178031.

The cult of the Sts Dadas, Gobdelas and Casdoa remained one re-
stricted by the traditional authority of St Cyriacus. While they were 
not celebrated broadly by a proper acolouthia, their life continued 
to be mentioned in the Menaion on September 29th. But their many 
representations give testimony to the real popularity they gained in 
the post-Byzantine period.

31  Mineiul pe septembrie. Episcopia Râmnicului, 1780, 220-222 bis. For the 1698 edition, see 
above, note 27. There are known also manuscript versions of their Life; Ştrempel, G. Catalogul 
manuscriselor româneşti, vol. 2. Bucharest, 1983, 137, cat. 2013 (Wallachia, end of the 18th cent.); 
vol. 4, 190, cat. 5050 (Moldavia, beginning of the 19th cent.).
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Култът към светците 
Дадас, Говдела и Каздоа 

в гръцките провинции и Влашко 
(ХVІ–ХVІІ век)

Елизабета Неграу

Дадас, Говдела и Каздоа са светци от първите векове на християнството, чий-
то култ се развива най-вече в поствизантийската епоха. Житието им разказва, 
че Говдела и Каздоа били синове на персийския цар Шапур ІІ, а Дадас бил 
техен чичо. И тримата били подложени на мъчения от Шапур ІІ заради хрис-
тиянската си вяра. Включени са във византийския календар на 29 септември 
след св. Кириак Отшелник, главен светец на този ден. Първите изображения 
на светците се появяват в Сърбия във времето на сръбското царство и деспот-
ство и във връзка с култа към царя мъченик. Тримата светци стават все по-по-
читани  през ХVІ в. в Епир, на Йонийските острови и на Света гора. През ХVІ 
в. вече съществува служба, посветена на св. Говдела, но широка популярност 
той придобива след като бива изобразен от критския зограф Емануел Цанес, 
който през 1655 г. започва да рисува на Корфу серия негови икони. През 1661 
г. е отпечатана службата на светеца. От тогава насам култът към св. Говдела 
получава разпространение не само на Йонийските острови и в Северна Гър-
ция, но по време на управлението на Константин Бранкован (1688–1714) стига 
чак до земите на Влашкото княжество. Тримата светци са изобразявани във 
всички църкви, основани от княза, в близост до свети Константин и Елена, до 
мъчениците или до светите безсребърници. Тримата персийски светци ве-
роятно са били възприемани в двора на Бранкован като морални образци. 
След смъртта на княза култът към Говдела придобива апотропейна функция 
и светецът започва да се почита като защитник и лечител.

(превод от френски Тереза Бачева)
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За св. Петка, образите с крила 
и грешките1

Маргарита Куюмджиева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Преди две десетилетия известният византинист Сирил Манго пи-
ше с хумор, но всъщност доста сериозно, за опасностите от свръ-
хинтерпретацията, която може да се появи при анализа на визан-
тийското изкуство поради сложността на неговия образен език: 
„Човек рядко може да посочи с увереност, че дадена схема… озна-
чава точно това или онова, защото може да значи нещо друго; и в 
търсенето на това „друго нещо“, без значение в каква степен някой 
е запознат с византийската екзегеза, е много лесно да се подведеш 
в посока на интерпретации, които вероятно никога не са били за-
лагани в образа изначално, колкото и възможни да изглеждат те 
за нас.“2 До голяма степен съществуването на настоящата статия е 
резултат от грешно тълкуване на изображение: в „Корпус на сте-
нописите от ХVII век в България“ погрешно идентифицирах едно 
от изображенията от свода на църквата „Св. Петка“ във Видин ка-
то св. Петка с ангелски крила, докато образът всъщност предста-
вя Христос Ангел на Великия Съвет3. Тази „свръхинтерпретация“ 
обаче ме накара да помисля върху въпроса за съществуването на 
образа на св. Петка с крила в православното изкуство. И така, в на-
стоящия текст имам шанса не само да поправя грешната си атри-
буция, но също така и да я използвам като повод за допълнителен 

1 Вариант на този текст е публикуван в Kuyumdzhieva, M. In the Shadow of Your Wings: 
An Unusual Image of Saint Parascheva ? – Analele Putnei 10, 2014, 1, 11-27.
2 Mango, C. The Chalkoprateia Annunciation and the Pre-Eternal Logos. – Δελτίον της Χρι-
στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας, 17, 1994, 165-170, по-специално с. 165.
3 Корпус на стенописите от ХVІІ век в България, ред. Б. Пенкова, Цв. Кунева, С., 2012, 88.
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коментар на изображенията на св. Параскева Търновска в рамките 
на дискурса на крилатите образи в православното изкуство. 

***

Православният свят почита няколко светици с името Параске-
ва, между които са преподобномъченицата св. Петка Римлянка, 
измъчвана и обезглавена през II век; великомъченицата св. Па-
раскева от Икония, намерила смъртта си при преследванията на 
християните по времето на император Диоклециан, и преподоб-
ната св. Параскева Епиватска, отказала се от светските удобства 
и прекарала живота си в отшелничество в края на X век. Послед-
ната светица е в много отношения изключителна. Св. Параскева 
Епиватска е сред малкото представители на женското отшелни-
чество, което е изключително рядка практика за византийската 
епоха, като за XI и XII век, когато се формира нейният култ, не е 
документиран нито един случай4. Нейните мощи пропътували 
дългия път от Епиват през Търново, Видин, Белград, Констан-
тинопол до Яш, което е тясно свързано с драматичната съдба на 

4 Popović, D. Relikvije svete Petke. Gloria Bulgariae – Gloria Serviae. В: България и Сърбия в 
контекста на византийската цивилизация. С., 2005, 167. 
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балканските народи през вековете на османското владичество 
и без съмнение, е повлияло за широкото разпространение на 
нейния култ на Балканите, откъдето той достига териториите на 
днешна Полша, Украйна и Русия5. Основните аспекти на култа 
на св. Параскева Епиватска, позната на Балканите и като св. Пет-
ка Търновска или Сръбска, вече са добре проучени, включител-
но и развитието на посветените ѝ агиографски6 и химнографски7 
цикли с творби, идеологичните импликации на култа8, както и 

5 Библиографията за св. Петка Епиватска е богата и тук ще посоча само основните 
публикации. Преобладаващата част от литературата за тази светица е цитирана от Р. 
Станкова, Е. Томова, М. Чистякова. Св. Петка (Параскева) Търновска. В: Encyclopaedia Slav-
ica Sanctorum, http://eslavsanct.net/ viewobject.php?id=1855, последно посетен 20 юли 2015. 
За разпространението на култа в Полша и Украйна вж. Kruk, M. Gregory Tsamblak and the 
Cult of St Parasceva. In: Byzantium, new peoples, new powers: the Byzantino-Slav contact zone, 
from ninth to the fifteenth century, eds. M. Kaimakamova, M. Solamon (Byzantina et Slavica Cra-
coviensia), V, 2007, 331-348; Chistiakova, M. Kult Paraskevi Tirnovskoi v Polskom korolevstve 
i Velikom kniazhestve Litovskom: prostrannie zhitia na ruskoi move. – Rocznik Teologiczny, 
LIV, 1-2, 2012, 167-184. Вж. също Sulikowska-Gąska, А. Kult świętej Paraskiewy na Rusi. – 
Ikonotheka, XXI, 2008, 171-187. За ролята на киевския и всеруски митрополит Киприян за 
популяризирането на балканските светци, включително и св. Параскева Търновска вж. 
Чешмеджиев, Д. Митрополит Киприян и култовете на българските светци. – Studi Slavis-
tici, V, 2008, 15-30. 
6 Гръцкото житие е издадено от Halkin, F.S. Parascève la Jeune et sa vie inédite BHG 1420z. – 
Studia slavico-byzantina et mediaevalia europensia, I, Sofia, 1988, 281-292. За житието, писано 
между 1653-1664 г. от Мелетий Сиригос вж. Станчев, К. Едно малко познато житие на 
Параскева Епиватска. В: Българско средновековие. С., 1980, 270-286. Гръцкият корпус 
от текстове, свързани със св. Параскева Епиватска, е събран при Λάμπρου, Σ. Η Αγία 
Παρασκευή η Επιβατηνή: αγιολογική μελέτη, Θεσσαλονίκη, 2007. За житието от XVII век 
с автор митрополита на Мира Матей вж. Ştefănescu, I. Viaţa sfintei Parascheva cea nouă de 
Matei al Mirelor. – Revista istorică română, 3, 1938, 347-373. За някои варианти на житието 
от ръкописи в румънски манастири вж. Turdeanu, E. La littérature bulgare du XIV siècle et 
sa diffusion dans les Pays Roumains, Paris, 1947, 135-139; Томова, Е. Култът към св. Петка 
Търновска в Румъния (из ръкописната сбирка на манастира Драгомирна). – Старобългарска 
литература, 47, 2013, 251-259. За „молдавския вариант“ вж. Chistiakova, M. Ruthenian Ver-
sion of the Extended Life of Parasceve of Tărnovo (On Basis of Manuscript Akc. 2996 from the 
National Library of Poland). – Старобългарска литература, 47, 2013, 240-250. За житието на 
антиохийския патриарх Макарий, в което е включено пренасянето на мощите в Яш вж. 
Feodorov, I. The Unpublished Arabic Version of the Life of Saint Paraskevi the New by Makarios 
az-Za‘im al-Halabi. – The Arabist. Budapest Studies in Arabic, 24-25, 2002, 69-80. За по-късните 
жития на митрополит Варлаам (отпечатано 1643 г.) и митрополит Доситей (отпечатано 
в 1682 г.) и техните източници вж. Дерменджиева, М. Румънските жития на св. Петка 
Епиватска. – Старобългарска литература, 27, 1994, 78-112.
7 Кожухаров, С. Проблеми на старобългарската поезия, С., 2004. За гръцките варианти 
на химнографски творби вж. Минева, Е. Непубликувани византийски стихири за св. Петка 
Търновска от XV век. – Palaeobulgarica, 20, 3, 1996, 85-95; Кожухаров, С. Службите за св. 
Петка в гръцките кодекси от колекцията на ЦВСП „Проф. И. Дуйчев“. – Годишник на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучва-
ния „Проф. И. Дуйчев“, 98, 2012, 299-307. За гръцки късен канон в чест на светицата с автор 
Мелетий Сиригос вж. Ζήσης, Θ. H Αγία Παρασκευή η Επιβατηνή και άγνωστος Κανών του 
Μελετίου Συρίγου εις αυτήν. – Κληρονομιά, 11, 1979, 317-339. 
8 Popović, D. Relikvije svete Petke, 165-191; Subotin-Golubović, T. Uticaj prenosa moštiju 
svete Petke u Despotovinu na razvoj njenog kulta u srpskoj sredini. В: България и Сърбия в 



278

съответстващият визуален материал9.

Настоящият текст е посветен на един много специфичен про-
блем, свързан с визуалните аспекти на култа към св. Петка Тър-
новска, а именно – съществува ли в православното изкуство изо-
бражение на тази светица с крила? Такъв образ не би бил чужд 
на православния възглед за преподобна св. Петка, като знаем, че 
в житийната литература и в химнографията тя често се нарича 
„ангел небесен на земята“, „равна на ангелите“ и „живяла в пус-
тинята ангелски живот“10. Ангелските крилa биха подчертали 

контекста на византийската цивилизация. С., 2005, 343-354; Билярски, И. Покровители на 
царството. Св. цар Петър и св. Параскева-Петка. С., 2004; Bakalova, E. La vénération des 
reliques dans le Sud-Est européen. – Ethnologie française, HS, 37, 2007, 73-82; Valtchinova, G. 
Visages nationaux du culte de sainte Parascève/Petka d’Epivatos: une approche historico-anthro-
pologique. – Études balkaniques, 2, 2000, 96-111; Mureşan, D.I. Autour de l‘élément politique 
du culte de sainte Parascève la Jeune en Moldavie. In: L‘Empereur hagiographe. Culte des saints 
et monarchie byzantine et post-byzantine, eds. P. Guran, B. Flusin. Bucharest, 2001, 249-280; 
Вълчинова, Г. ‘Вяра’ и ‘нация’ в два разказа за пренасяне на мощите на св. Параскева/
ПеткаЕпиватска (1641 г.). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Център за славяно-византийски проучвания „Проф. И. Дуйчев“, 92, 2002, 169-176; Biliarsky, 
I. The Cult of St. Petka and the Constantinopolitan Marial Cult. In: Les cultes des saints souv-
erains et des saints guerriers et l’idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale, eds. I. 
Biliarsky, R. Paun. Bucharest, 2007, 81-104. 
9 Bakalova, E. La vie de sainte Parascève de Tarnovo dans l‘art balkanique du bas Moyen Âge. 
– Byzantinobulgarica, 5, 1978, 175-211; Рогов, А. Петка Тырновская в восточнославянской 
письменности и искусстве. В: Русско-балканские культурные связи в эпоху средневековья. 
С., 1982, 160-181. Вж. също Walter, C. The Portrait of Saint Parasceve. – Byzantinoslavica, LVI, 
3, 1995, 753-757, макар че текстът съдържа съвсем необичайни за автора неточности, що се 
отнася до иконите от полските музеи, и оставя впечатлението, че св. Параскева Епиватска и 
св. Параскева от Каликратия са различни светици. За една щампа със сцени от житието на 
св. Петка на украинския щампар Илия, нейния образец в ‘Carte de invatatura’ (1643) и па-
ралел в житийна икона от иконостаса на църквата „Св. Параскева“ в Лвов (40-те години на 
XVII век) вж. Yurchyshyn-Smith, O. The Printing-House of the Monastery of Trei Ierarhi in Iasi 
and its Staff. – Series Byzantina, 1, 2003, 127-139. Напоследък има засилен интерес към икони-
те на св. Параскева от украински и полски музейни колекции, който се проявява в няколко 
несвързани помежду си публикации: Sulikowska-Gąska, А. Kult świętej Paraskiewy na Rusi. 
– Ikonotheka, XXI, 2008, 171-187; Idem. Ikona św. Paraskiewy Tyrnowskiej ze scenami z żywota 
z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. In: Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, 
ed. A. Gronek. Krakow, 2009, 99-124; Moroz, Y. Kult sv. Paraskevi v ukrainskii hudozhnii kulturi 
pizniogo seredniovichia. – Multiversum. Filosofskii almanah, 60, 2007, 159-169; Tsymbalista, M. 
Ogliad naidavnishih ikon sviatoi Paraskevi z zitiem u polskih zbirkah. – Apologet (Papers of Lviv 
conferences on Ukrainian Sacred Art 2009–2012), 1, 2009, 87-94; Idem. Ikona sviatoi Paraskevi 
– pustelnitsi iz zbirki Museiu Stavropigiiskogo institute u Lvovi. – Apologet, 3, 2011, 109-114; 
Idem. Do pitannia ikonografii sviatoi Paraskevi v ukrainskomu ikonopisi kintsia XIV – pochatku 
XVI stolittia. – Litopis Natsionalnogo museiu u Lvovi, 8, 2011, 140-152.
10  Тези сравнения се срещат често в проложното житие и службите на св. Петка от ран-
ните варианти до примерите, датиращи от XVII век; вж. Стишно проложно житие в BAN 
73 (1368–1370), житието на светицата в чети миней от Полската национална библиотека от 
XVII век (AKC 2996), службата от Драгановия миней (края на XIII – началото на XIV век) или 
службата в Празничен миней от XIV век (САНУ 361, fol. 130a-132a); всички споменати тек-
стове са обнародвани в: Encyclopaedia Slavica Sanctorum, http://eslavsanct.net/ viewobject.
php?id=1855.
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статута ѝ на светица отшелница, а и в изкуството вече имаме та-
къв прецедент със сходни конотации. Това е образът на св. Йоан 
Кръстител с крила, появил се още в живописта на Палеологова-
та епоха, през късния ХІІІ век11, и много разпространен в източ-
ноправославния свят през поствизантийската епоха12. Изследо-
вателите на този образ подчертават връзката с химнографията, 
където св. Йоан Кръстител се нарича „земен ангел“13. Какво обаче 
показва прегледът на изобразителния материал, свързан със св. 
Петка Епиватска? Съществуват ли примери, в които тя е пред-
ставена с крила?

Този въпрос ни отпраща към особеностите на образа на св. Петка 
Епиватска в случаите, в които той е включен в стенописната про-
грама на православните храмове или се изобразява върху икони. 
Най-често нейният образ се среща в регистъра с допоясни изо-
бражения на светци в медальони или сред правите фигури на 
светци. Обикновено тя се изписва с фини, деликатни черти на 
лика, облечена с туника и червен мафорий, почти винаги с кръст 
в дясната ръка. Кръстът е атрибут на мъчениците св. Параске-
ва Римска и Иконийска, а появата му в ръцете на преподобна 
св. Петка се обяснява от изследователите с честото смесване на 
трите едноименни образа14. Това смесване се наблюдава дори в 
химнографията, където мотиви от житието на римската мъче-
ница преминават в службата на преподобна св. Параскева15. В 
по-редки случаи, когато е патрон на храма, преподобна св. Петка 

11  Най-ранното запазено изображение на св. Йоан Кръстител с крила се намира в южната 
част на наоса на църквата „Св. Ахилий“ Ариле в Сърбия и датира от 1296 г. За този пример 
и за развитието на иконографията във византийското изкуство вж. Војводић, Д. Зидно 
сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу. Београд, 2005, 163-164. 
12  Haring, W. The Winged St. John the Baptist. – The Art Bulletin, 5, 1922, N 2, 35-40; Lafon-
taine-Dosogne, J. Une icône d‘Angélos au Musée de Malines et l‘iconographie du St. Jean Bap-
tiste aile. – Bulletin des Musées Royaux d‘Art et d‘Histoire, 48, 1978, 121-144; Schwartz, E. The 
Angel of the Wilderness: Russian Icons and the Byzantine Legacy. – Byzantinoslavica, LVIII, 
1997, 169-174; Lymberopoulou, A. A winged St John the Baptist icon in the British Museum. – 
Apollo, CLVIII, 50, November 2003, 19-24. 
13  Lafontaine-Dosogne, J. Une icône, 128, 133.
14  Onasch, K. Parasceva-Studien. – Ostkirchliche Studien, 6, 1957, 121-141; Суботић, Г. Свети 
Константин и Јелена у Охриду, Београд, 1971, 100; Κουκιάρης, Σ. Ο κύκλος του βίου της 
Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας και της εξ Ικονίου στη Χριστιανική Τέχνη, Αθήναι, 1994; 
Kruk, M. Gregory Tsamblak, 340-346.
15  Вж. Станкова, Р. Служби за света Петка в български и сръбски ръкописи от ХІІІ до 
ХV век. – Археографски прилози, 28, 2006, 105-122; Petrova, M. Once Again on the Cult and 
Hagiographic Texts about St. Paraskeve/Petka of Rome in the South-Slavic Middle Ages. – 
Scripta&e-scripta, 6, 2008, 325-350.
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може да се изобразява на трон, както е например в стенописите 
на църквата „Св. Петка“ в с. Селник, днешна Македония (ХVІІ 
век)16, или в епископската църква в Роман (1552–1561)17. В Роман 
виждаме един специфичен вариант, в който над св. Петка са из-

16  Машниќ, M. Црквата Св. Петка во Селник и нејзините паралели во сликарството на 
Алинскиот манастир. Свети Спас. – Културно наследство, 17-18, Скопje, 1994, 108, pl. 11.
17  Sabados, M. Catedrala Episcopiei Romanului (The Cathedral of Roman. Bishopric), Episco-
pia Romanului şi Huşilor, 1990, ill. 156.
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образени два ангела, държащи корона над главата на светицата. 
Този детайл вероятно прониква в молдавската живопис под вли-
янието на модел от руски произход. Няколко икони от XV и  XVI 
век, свързани с Москва и Новгород, включват детайла с ангелите, 
коронясващи светицата, като повечето от тях представят св. Па-
раскева от Икония18. За сравнение, никоя от „полско-украински-
те“ житийни икони на св. Петка Търновска от XV–XVI век, които 
са поне осем на брой, не включва руския мотив19. 

Относително големият брой житийни икони на св. Петка, съх-
ранявани днес в полски и украински музеи, се дължи на факта, 
че през XV–XVI век в тези територии почитането на светицата 
получава силен тласък благодарение на Григорий Цамблак, кой-
то, като киевски архиепископ, обръща специално внимание на 
култа към св. Петка, прокламирайки я като патронен светец на 
местната православна църква20. Трябва да се подчертае, че запа-
зените в Полша и Украйна икони са много важни за проучването 
на ранните етапи от визуализирането на житието на св. Петка. 
В литературата вече е отбелязвано, че е трудно да се отговори 
на въпроса кога и къде се формира този изобразителен цикъл21, 
но има някои допълнителни съображения, които могат да бъдат 
изказани тук. Очевидно е, че такъв житиен цикъл се формира 
сравнително късно и това е логичен резултат от развитието на 
култа към св. Параскева. Общоприето е становището, че този 
култ е имал много ограничено разпространение във Византия22. 

18  Това са житийни икони на св. Петка Иконийска от втората половина на XV век: икона 
от Третяковската галерия в Москва, вж. Κουκιάρης, Σ. Ο κύκλος του βίου της Αγίας Πα-
ρασκευής της Ρωμαίας και της εξ Ικονίου στη Χριστιανική Τέχνη, Αθήναι, 1994, 136, ill. 62; 
икона от колекцията на националния музей в Стокхолм – ibidem, 132, ill. 32; както и икона 
от частна колекция в Германия – ibidem, 134, ill. 59.
19  За тези икони вж. Sulikowska-Gąska, А. Ikona św. Paraskiewy Tyrnowskiej, 99-124; 
Tsymbalista, M. Ogliad naidavnishih ikon, 87-94; Idem. Ikona sviatoi Paraskevi, 109-114. В два 
примера св. Параскева Търновска е представена с корона, вж. Tsimbalista, M. Do pitannia 
ikonografii, 148.
20  Т.е. в югоизточните части на Полско-литовското княжество, вж. Kruk, M. Gregory Tsam-
blak, 335-340. Библиографията за Григорий Цамблак е огромна, вж. например Turdeanu, E. 
Grégoire Camblak: faux arguments d‘une biographie. – Revue des études slaves, 22, 1946, 46-81; 
Thomson, F. Gregory Tsamblak. The man and the Myths. – Slavica Gandensia, 25, 2, 1998, 1-149; 
Petkanova, D. Gregory Camblak – on some controversial issues. – Scripta & e-scripta, 5, 2007, 
43-63.
21  Bakalova, E. La vie de sainte Parascève, 208: “Il serait difficile de dire où et comment est 
formée l’iconographie du cycle de la Vie de sainte Parascève de Tãrnovo dans les arts plastiques 
des Balkans”.
22  Фактът, че изследователите на византийската химнография са открили много ограни-
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Макар че мощите ѝ са открити през XI век, канонизацията на 
св. Петка Епиватска би следвало да се е случила в средата на XII 
век, по времето на патриарх Николай Музалон (1147–1151), по 
чиято заръка е написано първото синаксарно житие на светица-
та23. До средата на XII век св. Параскева е почитана най-вече в 
региона около с. Каликратия, но дори и по-късно нейният култ 
вероятно е останал местен. Добре известно за специалистите е, 
че развитието на определен култ към светец, особено в присъст-
вието на мощи, преминава през съставянето на агиографски и 
химнографски корпуси от текстове, както и през последващо 
създаване на съответен визуален ресурс24. Ето защо е логично да 

чен брой творби, посветени на преподобната св. Петка, е в подкрепа на тази теза. Евелина 
Минева публикува тропарите на ефеския архиепископ Марк Евгеник от XV век и един ка-
нон в Cod. Dujcev gr. 15 също от XV век, вж. Минева, Е. Службите за св. Петка, 304.
23  За да замени старото житие, съставено от местен книжовник, но определено като не-
подходящо за достойната прослава на преподобната, вж. Станкова, Р., Е. Томова, М. Чис-
тякова, Св. Петка (Параскева), и цитираната там по-ранна библиография за канонизира-
нето на светицата. 
24  За мястото и функцията на образите и мощите в развитието на култовете на светците 
вж. Bakalova, E. La vie de sainte Parascève, 208-209; Idem. Цамблаковото мъчение на свети 
Йоан Нови Сучавски в румънската монументална живопис от XV–XVII век. – Palaeobulgar-
ica, 4, 1991, 56-77; Idem. La vénération des icônes miraculeuses en Bulgarie. Aspects historiques 
et contemporains d’un pèlerinage. – Ethnologie française, 31, 2, 2001, 261-274; Idem. La vénéra-

Сънят на праведния Георги, сцена от църквата „Св. Петка“ в Трнава, Сърбия, 1580, 
според Stanić, R. Tsrkva svete Petke u Trnavi, 110.
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се предположи, че някакво гръцко изображение на св. Параскева 
трябва вече да е било създадено през ХII век. Както архиманд-
рит Силас Кукиарис справедливо отбеляза в книгата си за двете 
други едноименни светици25, изображенията, с които вярващите 
почитат определен светец, не са непременно житийни икони, те 
биха могли да бъдат и по-малки по мащаб икони, представящи 
само неговия образ като полуфигура или в цял ръст. Във всеки 
случай, днес не разполагаме с такова ранно гръцко изображение 
на св. Петка Епиватска. По-вероятно е създаването на изобрази-
телен житиен цикъл да е станало в България, където св. Петка е 
изключително почитана след пренасянето на нейните мощи от 
Каликратия в Търново през ХІІІ век по инициатива на цар Иван 
Асен. За съжаление, нямаме сведения от изворите от това време, 
които биха подкрепили тази хипотеза, както и не са запазени по-
добни изображения от ХІІІ–ХІV век, но е невъзможно при култ 

tion des reliques dans le Sud-Est européen. – Ethnologie française, 37, 2007, 73-82; Bakalova, 
E., A. Lazarova. The Relics of St Spyridon and the Making of Sacred Space on Corfu: between 
Constantinople and Venice. In: Hierotopy. The Creation of Sacred Spaces in Byzantium and 
Medieval Russia, ed. A. Lidov. Moscow, 2006, 434-435.
25  Κουκιάρης, Σ. Ο κύκλος του βίου, 200.

Сънят на праведния Георги, сцена от житийния цикъл на св. Петка Търновска от църквата 
„Св. Параскева“ в Роман, Румъния.
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с национална и идеологическа значимост, какъвто несъмнено е 
бил и този към св. Параскева в България26, да не се развие съот-
ветстваща на тази значимост система от изображения27. От друга 
страна, липсата на ранни български изображения не бива да се 
интерпретира погрешно28, имайки предвид широкомащабното 
унищожаване на църкви по време на нашествието на османските 
войски и отнасянето на ръкописи, утвар и икони от мигриращо-
то население. Въпреки че цикли от онова време не са оцелели на 
територията на България, днес можем да открием някои инди-
кации за това как те вероятно са изглеждали точно в иконите от 
XV век в музеите в Полша и Украйна, защото в тези територии е 
продължена именно балканската – българска и сръбска – тради-
ция в почитането на св. Петка29.  

Обаче в нито един от тези многобройни примери св. Петка не 
е изобразена с крила. Единственото споменаване за крилата св. 
Петка е свързано със сцена от нейния житиен цикъл, запазен в 
един паметник на територията на Сърбия. Става въпрос за църк-

26  Билярски, И. Покровители на царството, 45-49.
27  В тази връзка възниква още един сложен въпрос: дали някакви гръцки модели са били 
използвани при създаването на тази нова за българското изкуство иконография? В известния 
Летописен разказ за пренасянето на мощите на св. Параскева от Каликратия в Търново са 
включени повече обстоятелства и детайли, свързани с това събитие, между които е и пъту-
ването на монах Иоаким – бъдещия Търновски патриарх, за неговата архиепископска хиро-
тония. Според разказа по време на това пътуване Иоаким минал през Каликратия, откъдето 
взел житие и служба на преподобната. При това обаче не се споменава за нейни икони, вж. 
Кожухаров, С. Неизвестен летописен разказ от времето на цар Иван Асен ІІ. – Литературна 
мисъл, 2, 1974, 123-135. Въпросът за хипотетично гръцко влияние върху ранните изобрази-
телни житийни цикли е провокиран и от един специфичен детайл от икона от ранния XV 
век от колекцията на Националния музей в Лвов. Иконата представя три сцени от житието 
на св. Петка Търновска, които са съпроводени от кирилски надписи, но образът на светицата 
е сигниран с двуезичен гръко-кирилски надпис: ‘αγιως петка’, вж. Tsimbalista, M. Do pitannia 
ikonografii, 147. 
28  Например като липса на достатъчен интерес към св. Параскева в южнобалканското 
изкуство, каквато теза виждаме в статията на Дан Мурешан, която иначе има много при-
носи за изследването на развитието на култа през XVI век в Молдавия, вж. Mureşan, D. I. 
Autour de l‘élément, 257: „Nonobstant son vaste rayonnement dans le monde balkanique, la 
peinture sud-danubienne ne s’est pas intéressée aux Vies de Parascève pour y trouver une source 
d’inspiration...”. Освен това, като имаме предвид развитието на култа на преподобна св. 
Петка и съществуващите примери от полските и украинските музеи, очевидно е, че ико-
нографията на св. Петка не е инвенция на молдавското изкуство от XVI век, както авторът 
счита. Разбира се, въпросът за връзките между двата житийни цикъла на светицата в стено-
писите на църквите в Арборе и Роман и житийните икони все още се нуждае от изяснява-
не. Можем обаче да отбележим, че е много вероятно за модел на всеки от двата стенописни 
житийни цикъла, които имат различна иконография, да са били използвани подобни ико-
ни. Това предположение предлагаме като размисъл върху идеята, че възможният модел е 
илюстриран ръкопис, вж. Bakalova, E. La vie de sainte Parascève, 208. 
29  Вж. Kruk, M. Gregory Tsamblak, 337 и цитираната по-ранна литература.
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вата „Св. Петка“ в Трнава, Рашка, чиито стенописи датират от 
1580 г.30. Тези стенописи не са добре запазени, но според Радо-
мир Станич, автор на единствената публикация за паметника, 
в сцената „Св. Петка се явява на праведния Георги“, светицата 
е изобразена с крила31. Тъй като този епизод от житието на св. 
Петка е важен за изясняването на въпроса, тук накратко ще се 
спра на неговото съдържание. Според повечето преписи и ва-
рианти на житието след смъртта си св. Петка била погребана по 
християнски, но тъй като никой не знаел коя е, гробът ѝ не бил 
означен и с времето – забравен. След известно време тялото на 
удавен моряк било погребано непосредствено до мястото, къде-
то почивали тленните останки на светицата, и тя се появила в 
съня на един от местните жители – благочестивия Георги. Той 
видял жена в образа на царица, която седяла на пресветъл трон, 
заобиколен от многобройна свита светли воини. Един от тях взел 
ръката на Георги, укорявайки го, че е допуснал останките на един 

30  Stanić, R. Tsrkva svete Petke u Trnavi kod Rashke. – Saopštenja, XIV, 1982, 93-125.
31  Ibidem, 107.
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грешник да бъдат положени до тялото 
на св. Петка, като заръчал последното 
да се премести на достойно място, тъй 
като Бог пожелал да прослави паметта 
ѝ. След това и самата царица говорила 
с Георги, разкривайки му коя е. Съща-
та нощ св. Петка се явила в съня и на 
друга праведна жена – Евтимия, и на 
следващия ден, известени за видението, 
местните разкопали указаното място и 
открили благоуханните и недокоснати 
от времето мощи на св. Петка, които 
с почести положили в храма. В текста 
изрично се казва, че ангел доближава 
благочестивия Георги или го хваща за 
ръката. Сравнението със същата сцена, 
изобразена в други запазени житий-
ни цикли, потвърждава, че зографите 
следват този детайл в текста. Когато 
изобразяват тази история, те предста-
вят светлите мъже като ангели, вклю-
чително и фигурата, приближаваща се 
до благочестивия Георги. Изглежда, че 
и в Рашка не е направено изключение 
и до фигурата на лежащия Георги не 
е представена св. Петка с крила, а свет-
лият мъж от текста в образа на ангел32. 
Наистина има няколко паметника, при 
които в същата сцена св. Петка е нари-
сувана сама до спящия Георги без гру-
пата ангели около нея33. 

32  Така ангелът е изобразен до благочестивия Георги 
в съответстващата композиция в Арборе, вж. Bakalova, 
E. La vie de sainte Parascève, 186-187, ill. 6. Сцената в 
Роман има сходна схема с тази в Трнава (според лич-
ни наблюдения, т.к. сцената не е репродуцирана при 
Sabados, M. Catedrala Episcopiei). Ангелите са изписани 
около св. Петка и в житийната икона от Националния 
музей във Варшава, датираща от края на XV век, вж. 
Sulikowska-Gąska, А. Ikona św. Paraskiewy Tyrnowskiej, 
121.
33  Например сцената от житийната икона от втората 

Св. Параскева с крила, църквата 
„Св. Константин и Елена“ в 
Пловдив, 1865, снимка Светла 
Москова.
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Всъщност присъствието на ангелите в изобразителните цикли на 
св. Петка най-вероятно е свързано с текста, който се визуализира. 
Както установява Елка Бакалова в своята студия от 1978 г., оста-
нала до днес основополагаща, що се отнася до проблема „слово 
и образ“, акцентът върху присъствието на ангели в различни мо-
менти от живота на св. Петка е отличителна черта на житието на 
светицата, създадено от патриарх Евтимий, както и в следващи-
те неговия модел по-късни варианти34. Според този разказ ангел 
се явява на светицата в пустинята, за да я призове да се върне в 
родните си места, „за да остави тялото си на земята, а душата 
си да пренесе в небесните селения“, както и ангел взема душата 
ѝ при нейната смърт. В някои варианти на житието, като това 
в Стишния пролог например, тези детайли отсъстват и най-ве-
роятно точно такава е текстовата основа и на гореспоменатите 
примери, в които няма изобразени ангели не само при появата 
на св. Петка в съня на благочестивия Георги, но и в епизода със 
смъртта на светицата.  

Всички гореспоменати примери, а и познатото ми от изобрази-
телния материал в един широк географски ареал: от България и 
Сърбия, през Украйна, Полша и Русия, до Гърция сочат, че поне 
до ХVІІІ век няма практика св. Петка Епиватска да се е изобра-
зявала с крила. Същото се отнася и до едноименните ѝ светици 
– св. Параскева Римска и св. Параскева Иконийска, както показ-
ва и подробното проучване на архимандрит Силас Кукиарис за 
развитието на култа на тези две мъченици35. 

Естествено, възниква въпросът защо в късносредновековното из-
куство може да има св. Йоан Кръстител с крила, но не и св. Петка 
с крила, след като и двамата са наричани „ангел на земята“, а 

половина на XV век от колекцията на Историческия музей в Санок, Полша – Tsymbalis-
ta, M. Ogliad naidavnishih ikon, 87; или житийната икона от Националния музей в Лвов, 
Украйна – Tsymbalista, M. Ikona sviatoi Paraskevi, 109.
34  Bakalova, E. La vie de sainte Parascève, 202, 209. 
35  Най-задълбоченото изследване на житийните цикли на св. Параскева Римлянка и св. 
Параскева Иконийска в изкуството принадлежи на архимандрит Силас Кукиарис, кой-
то заключава че култът на св. Петка Римлянка е широкоразпространен на Балканите и в 
по-малка степен в руско-полска среда, но в България и Сърбия нейният култ е изместен от 
този на св. Петка Епиватска. Що се отнася до житийните цикли на св. Петка Иконийска, то 
те възникват по-късно – от втората половина на XV век натам, на руска почва, като остават 
непопулярни в изкуството на Балканите, вж. Κουκιάρης, Σ. Ο κύκλος του βίου. За ранни-
те етапи от развитието на агиографията на св. Петка Иконийска вж. Vinogradov, A. Saint 
Parasceve of Iconium and Her “Lost” Greek Acts. – Analecta Bollandiana, 131, 2013, 276-279.
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в част от житията на св. Петка присъства дори уточнението, че 
в своето отшелничество тя следва именно примера на св. Йоан 
Кръстител? В тази връзка трябва да се отбележи, че, въпреки че 
идеята за ангелския вид на св. Йоан Кръстител е била подложена 
на дебати и за западната църква е неприемлива дори и днес36, 
крилатите образи на св. Йоан Кръстител са станали обичайни 
за православното изкуство. Следователно липсата на изображе-
ния на св. Петка с крила надали се дължи на желанието да бъдат 
предотвратени някакви еретични подбуди, които подобна „кри-
лата“ иконография може да активира. Възникването на опреде-
лена иконография се предизвиква от множество специфични 
обстоятелства и обикновено сред тях са конкретни исторически 
и теологични фактори. Ако отново обърнем внимание на кри-
латия св. Йоан Кръстител, си струва да се спомене, че освен ли-
тургическият контекст, който оправдава съществуването на този 
образ, налице са и някои допълнителни аспекти, които бяха по-
сочени наскоро и които показват доколко сложно мотивирана 
може да бъде появата на един иконографски тип във византий-
ското изкуство. Става въпрос за едно изследване на Бриджит 
Питаракис, която, в опит да анализира корените на образа на 
крилатия св. Йоан Кръстител, за първи път разшири изследова-
телските перспективи, разглеждайки заедно и други случаи на 
крилати изображения – Христос като Ангел на Великия Съвет и 
специфичния образ на крилатия император, търсейки техните 
възможни взаимни зависимости и общ произход в рамките на 
византийската политическа идеология37. Като открива връзки 
между почитта на византийските императори към архангелите 
и към св. Йоан Кръстител, Питаракис разглежда едновременната 

36  Haring, W. The Winged St. John, 36; Limberopoulou, A. A winged St John, 22. Църковните 
отци обясняват в своите коментари, че св. Йоан Кръстител е наричан „ангел“ поради не-
говата мисия на Божи пратеник (както е посочено още в Новия завет: Матей 11, 10; Лука 
7, 27, и според думите на Малахия 3,1), а също и заради аскетичния му начин на живот, 
който може да бъде сравнен с ангелския. Всички те са единодушни, че св. Йоан не е ангел 
по своята същност, а само му е дадено това име в желанието да се възхвалят неговата мисия 
и начин на живот. Вж. например коментара на Кирил Александрийски към Малахия 3,1 
– Толкование на пророка Малахию. СПб., 1842; или тълкуването на Теофилакт Охридски 
на пасажа от Матей 10, 11 – Толкование на святое евангелие блаженного Феофилакта Бол-
гарского. Т. 2, Москва, 2008, 465.
37  Pitarakis, B. Wings of Salvation in thirteenth-century art. In: First International Sevgi Gonul 
Byzantine Symposium: Change in the Byzantine world in the 12th and 13th centuries, ed. A. 
Odekan, E. Akyurek, N. Necipoglu, Istanbul, 2010, 604-608. За съжаление, до завършването на 
настоящия текст не успях да се снабдя с пълния текст на статията и информацията ми идва 
от резюмето на нейния текст. 
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поява на крилатите образи на св. Йоан и на Йоан Комнин Дука 
(1237–1242) в стенописи и върху монети като израз на загриже-
ността на владетеля за избавлението на душата му и за неговия 
статус в Небесното Царство38. 

Ако приемем тази хипотеза, едно нещо става ясно: въпреки 
факта, че византийската химнография използва от векове срав-
нението на св. Йоан Кръстител с ангел, неговите крилати изо-
бражения се появяват едва през XIII век поради точно опреде-
лени идеологически причини. Следователно, от една страна, в 
случая със св. Параскева ние нямаме данни за развитие на образа 
ѝ в посока на същата символика. От друга страна е очевидно, че 
механизмите за възникването на даден образ в православното 
изкуство са сложни, а такъв е и проблемът с визуализацията на 
определени химнографски текстове: съществуването на текстови 
мотив в агиографията и химнографията, дори и той да се е пре-
върнал в топос39, далеч не означава, че негов визуален еквивалент 
ще се появи в изкуството. Освен това е добре да се отбележи, че 
в изкуството през XV–XVI век влиянието на византийската тра-
диция е било все още осезаемо, връзката между текст и образ, 
особено що се отнася до химнографията, не е толкова опосред-
ствана, колкото изглежда на съвременната логика. След ХVІІ век 

38  Идеята на Бриджит Питаракис се появява като продължение на тезата за идеологиче-
ския смисъл на засиления интерес на византийските императори към архангелите. Подоб-
но съзнателно обвързване и сравнение между земния и Небесния двор, между императора 
и ангелите е средство да се подчертае рангът на василевса, който заема място над всички 
смъртни, подобен на ангелите, и за да се осигури небесната му закрила, като всичко това се 
проявява в различни по характер текстове, включително панегирични, както и в изкуство-
то, вж. Maguire, H. Murderer among the Angels: The Frontispiece Miniatures of Paris.Gr.510 and 
the Iconography of the Archangels in Byzantine Art. – In: The Sacred Image East and West, eds. R. 
Ousterhout and L. Brubaker, Urbana, 1995, 63-71; Jolivet-Lévy, C. Notes sur la représentation des 
archanges en costume impérial dans l‘iconographie byzantine. – Cahiers archéologiques 46, 1998, 
121-128; Olar, O. Împarătul înaripat: cultul arhanghelului Mihail în lumea bizantină. Bucureşti, 
2004. За изображенията на императори с крила в нумизматичния материал вж. Bertelè, 
T. L’Imperatore Allato nella Numismatica Bizantina. Rome, 1951; Grierson, P. Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore collection. Vol. 5, 
Washington DC, 1999; Morrisson, C. The Emperor, the Saint and the City: Coinage and Money in 
Thessalonike from the Thirteenth to the Fifteenth Century. – Dumbarton Oaks Papers, 57, 2003, 
173-203, 185-186.
39  Множество аскети, отшелници и стълпници са наричани „земни ангели“, сравнението 
на начина им на живот с „ангелски“ също е топос, чрез който се подчертават положител-
ните аспекти на монашеското призвание, като сред по-ярките примери са св. Антоний Ве-
лики (стихири на глас 4 от службата на светеца, 17 януари), св. Макарий Велики (тропар, 19 
януари), св. Йоан Лествичник, и т.н. Това сравнение се среща и във византийските монаше-
ски типици и завещания, вж. Thomas, J.A. Hero, Byzantine monastic foundation documents: 
a complete translation of the surviving founders’ typika and testaments. – Dumbarton Oaks 
Studies, 35, 2000, xiv. 



290

това положение се променя с проникването на украинско и ру-
ско влияние в богословието и в изкуството. В този по-късен пери-
од масово навлизат сложни илюстрации на всякакви комбини-
рани химнографски и алегорични сюжети и тук вече съществува 
необходимата среда, която ще позволи да се появи например 
изображението на св. Богородица с крила, възникнало на осно-
вата на отъждествяване на Божията Майка с образа на Апока-
липтичната жена от глава 12:14 на Откровението на Йоан, което 
вероятно става на украинска почва, тъй като познатите примери 
произхождат от украинската гравюра от средата на ХVІІ век на-
сам40. Крилата на Богородица напълно се отличават по своя про-
изход и значение от крилата на св. Йоан Кръстител, но явно дори 
тяхното въвеждане не помага особено за разпространението на 
крилати образи на светици, включително и на св. Параскева в 
изкуството от втората половина на XVII – началото на XVIII век. 
Всъщност през този период има малко новости, свързани с об-
разите на св. Петка. Сред тях е например включването в нейните 
икони на дълги надписи със стихирите и тропара от службата на 
светицата41. 

Единственият познат ми пример на св. Параскева с крила се по-
явява в още по-късна епоха – в стенописите от XIX век в църквата 
„Св.св. Константин и Елена“ в Пловдив42. Изображението се на-
мира в дебелината на един от северните прозорци на храма и е 
част от живописта, създадена през 1865 г. от Атанас Гюдженов и 
братя Андонови. Характеристиките на това изображение не раз-
криват точното значение на крилата на светицата; тя е предста-
вена държаща свитък в лявата си ръка, но за жалост, изписаното 
в него, което би могло да ни помогне за изясняването на ситуаци-
ята, е изгубено днес. Дали този мотив повтаря определен модел, 
известен на художниците от пловдивската църква, или предста-

40  Татић-Ђурић, М. Једна нова тема словенског барока. В: Западноевропски барок и ви-
зантијски свет. Београд, 1991, 123-136; Бенчев, И. Иконы ангелов. Образы небесных послан-
ников. Москва, 2005, 198-202. За произхода и функцията на това изображение в стенописи-
те на манастира Говора вж. Iancovescu, I. Une image, ses sources et ses raisons d’être. – Revue 
Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, XLIII, 2006, 29-38.
41  Tsymbalista, M. Do ikonografii sviatoi paraskevi z suvoem v zahidnoukrainskomu mistetsvi 
XVII stolittia. – Hristianska sakralna traditsia: istoria i siogodennia, I, 2013, 51-52.
42  Този образ е специално разгледан от Светла Москова, вж. Москова, С. Света Петка-Па-
раскева персонификация на Христовите страсти. В: Музеят и градът. Сборник с доклади 
от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите 
(Троян 18–19 октомври 2012 г.), Троян, 2013.  
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влява тяхна иновация, вдъхновена от химнографията, е трудно 
да се твърди убедително. Във всеки случай, примерът показва, че 
макар и изображение на св. Параскева с крила да съществува, то 
принадлежи на много по-късна епоха и остава без голямо раз-
пространение дори и за тогавашната практика.
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On St Parasceve/Petka of Turnovo. 
Winged Images and Some Identification Errors

Margarita Kuyumdzhieva

The article discusses the possibility of the existence of images of St Parascheva 
of Epivates (St Petka) with wings. The question came up in connection with an 
image from St Petka Church (1636) in the city of Vidin, Bulgaria, which has been 
previously wrong identified by the author as winged St Parascheva. In order to 
clarify the problem, a brief survey of the development of the saint’s imagery is 
made with special attention to 15th and 16th century examples kept today in Polish 
and Ukrainian museums. Some details concerning the earlier stages of the visual 
aspect of St Parascheva’s cult are examined and a correction is made concerning the 
image from the church in Vidin and another image from St Petka Church (1580) in 
Trnava, Serbia, which was indicated in the literature as an image of St Parascheva 
with wings. As a result of the research it is established that to represent St Petka with 
wings has not been a common practice in Orthodox art. The one and only instance 
of the winged St Parascheva, known to the author, comes from a much later epoch, 
being represented in the 19th-century paintings of St Constantine and Helena Church 
(1865) in the city of Plovdiv, Bulgaria, but it remains an exotic exception even in the 
practice of those times.

The hypothetic image of St Parascheva with wings is juxtaposed to the image of the 
winged St John the Baptist, which became something habitual in Orthodox art, on 
the basis of some common connotations of their images revealed in hagiography 
and hymnography. In addition, the text includes some considerations on the factors 
that trigger the emergence of a certain iconographic type and on the mechanisms of 
visualization of hymnographic motifs in medieval art.              
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Непозната житийна икона на 
св. Пантелеймон от църквата 
„Св. Николай“ във Видин

Майя Захариева
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Обект на настоящото изследване е непубликувана житийна ико-
на на св. Пантелеймон, която се съхранява в църквата „Св. Ни-
колай“ във Видин1. Иконата е с размери 44x53 см, поставена е в 
дървена рамка със стъкло през 2013 г. В част от загубените учас-
тъци се забелязва реставраторска намеса с крайно незадоволите-
лен резултат2. В центъра е поместен образът на св. Пантелеймон, 
около който е оформена правоъгълна дърворезбена рамка. Око-
ло централното изображение са разположени дванадесет сцени, 
илюстриращи житието на светеца3. Подобни житийни икони са 
рядкост за българското изкуство, което повдига редица въпроси, 
свързани с иконографските особености и литературната основа, 
послужила за визуализирането на сцените от житийния цикъл. 

Св. Пантелеймон е един от най-почитаните светци лечители как-
то на източната, така и на западната църква. Църковното преда-
ние разказва, че той е роден и живял през III в. в град Никомидия 
и е умъртвен през 305 г. по време на управлението на император 

1 Попаднах на нея при една от експедициите, които проведохме с проф. Иванка Гергова и 
Иван Ванев във Видинска епархия по българо-македонския проект „Изкуството на XVIII и 
XIX век. Дебърската и Самоковската художествени школи”. 
2 По време на теренните проучвания нямаше възможност за отстраняване на новопоставе-
ната рамка, за да се огледат по-внимателно всички части на иконата.
3 Благодаря на Иван Ванев за фотографиите, които ми предостави.  
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Максимиан. Култът към светеца придобива широко разпростра-
нение във Византия през V–VI в., когато мощите му са пренесени 
в Константинопол4. 

Образът на св. Пантелеймон намира място в редица паметници 
на средновековното изкуство, но най-ранните сцени, илюстри-
ращи моменти от житието, се отнасят към X–XI в. – Св. Панте-
леймон изцелява слепия в базиликата „Сан Крисогоно” в Рим (X 
в.)5, Възкресението на момчето, ухапано от змия и Посичането на 
св. Пантелеймон от Московския менологий (XI в.)6. Най-ранният 
известен цикъл, запазен частично, е в църквата „Св. Пантелей-
мон” в Нерези (1164)7, а най-ранната известна житийна икона на 
св. Пантелеймон е създадена през XIII в. и се пази в манастира 
„Св. Екатерина” на Синай8. В центъра е представен светецът в 
цял ръст, около когото са разположени 16 сцени – Срещата на 
св. Пантелеймон с Ермолай; Беседа с Ермолай; Възкресение на 
момчето, ухапано от змия (два епизода); Св. Пантелеймон убива 
змията и я показва на Ермолай; Кръщението на св. Пантелей-
мон; Св. Пантелеймон изцелява слепия; Св. Пентелеймон разру-
шава идолите; Изцеление на паралитика; Пробождане и опал-
ване тялото на св. Пантелеймон; Потапянето на светеца в казана 
с горещо олово; Св. Пантелеймон, хвърлен при дивите животни; 
Св. Пантелеймон, хвърлен в морето; Мъчението с колелото; По-
сичане на св. Пантелеймон и Погребението на светеца. 

През Средновековието образът на св. Пантелеймон намира 
място в редица паметници на Балканите. В повечето съхранени 

4 Жития на светците. С., 1991, 351-356.  
5 Паскалева, К. Свети Пантелеймон в старобългарската традиция. В: Проблеми на Кири-
ло-Методиевото дело и на българската култура през IX–X в. Кирило-Методиевски студии, 
17, 2007, 553-555.
6 Държавен исторически музей в Москва, Гр. 9, л. 101. Вж. Лазарев, В. История византий-
ской живописи. Москва, 1986, 89, 206-210; Лихачева, В. Византийская миниатюра. Москва, 
1977, 10-14; Гринберг, М. Проблемы изучения иллюстрированных рукописей минология 
Симеона Метафраста XI–XII веков. – Искусство восточно-христианского мира, 3-4, 2012, 95-
107.
7 Барџиева-Трајковска, Д. За тематската програма на живописот од Нерези. В: Културно 
наследство. 1995–1996, 22–23, 7–37; Sinkević, I. The Church of St. Panteleimon at Nerezi: Ar-
chitecture, Programme, Patronage. Reichert, Wiesbaden, 2000; Bardžieva-Trajkovska, D. New 
Elements of the Painted Program in the Narthex at Nerezi. – Зограф, 29, 2002-2003, 35-46.
8 Parpulov, G. Mural and Icon Painting at Sinai in the Thirteenth Century. In: Approaching the 
Holy Mountain: Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai. Turnhout, 2010, 345-
414; Κουκιάρης, Σ. Εικόνα του αγίου Παντελεήμονος με σκηνές του βίου του στη μονή Σινά. 
– In: Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αθηνά, 2006, 233-244.



295
Герои. Култове. Светци

примери той се изписва в ниските регистри, сред светците в цял 
ръст, или в медальони. Често до образа на св. Пантелеймон се по-
местват фигурите на св. Ермолай, св. Козма, св. Дамян. Въпреки 
голямата популярност на светеца9 житийните цикли в България 
не са много до XVII в.10. Единственият изцяло съхранен цикъл се 
намира в притвора на църквата „Св. Пантелеймон” във Видин. 
Тук са представени шестнадесет сцени, поместени в дванадесет 
композиционни полета11. В църквата се съхранява и житийна 
икона на св. Пантелеймон с обков от 1823 г.12. В края на XVIII и 
през XIX век култът към светеца се засилва и от този период са 
съхранени по-голям брой икони. На този етап от изследването 
могат да се обособят няколко основни типа – домашни икони 

9 От поствизантийския период са съхранени отделни житийни сцени в паметници на 
остров Крит: църквата „Св. Пантелеймон” в Подроми (XV в.), църквата „Св. Пантелеймон 
и св. Димитър” в Гарипа, църквата „Св. Пантелеймон” във Вута Кисаму (XV в.); както  и 
житийна икона на св. Пантелеймон от Византийския музей в Янина (XVII в.) и др. Вж: 
Κουκιάρης, Σ. Εικόνα του αγίου Παντελεήμονος, 233-244.
10 Житиен цикъл на св. Пантелеймон е фрагментарно съхранен в параклиса „Св. Панте-
леймон” в Боянската църква. Вж. Пенкова, Б. За поменалния характер на стенописите в 
параклиса на горния етаж на Боянската църква. – Проблеми на изкуството, 1, 1995, 29-41. 
Още за паметниците, посветени на светеца в България, вж. Гергова, Я. Култът към светци 
безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуали. С., 2015; Гергова, Я. Образи, вяр-
вания и ритуални практики. Дисертация. С., 2013; Гергова, Я. Съвременни реактулизации 
на култовете към светците лечители в Софийско. В: Свети места в Софийско: култове, раз-
кази, образи. С., 2013, 254-264; Gergova, Y. The Inherited Cult of Saint Pantaleon in Strandzha. 
In: Balkan and Baltic States in United Europe. Sofia, 2009, 238-244. Паскалева, К. Свети Панте-
леймон, 553-568; Андреева, А. Стенописите в притвора на църквата „Св. Пантелеймон” в 
град Видин. С., 2003.
11 В притвора на църквата „Св. Пантелеймон” във Видин са изписани композициите: Сре-
щата на Св. Пантелеймон с Ермолай; Възкресение на момчето, ухапано от змия; Кръще-
нието на светеца; Изцеление на слепия; Разрушаването на идолите; Изцеленият слепец 
при император Максимиан и неговото посичане; Изцеление на паралитика; Опалване и 
пробождане на светеца с остриета и свещи; Потапяне на тялото на светеца в казана с олово; 
Хвърлянето на светеца в морето; Св. Пантелеймон укротява зверовете; Мъчението с коле-
лото; Св. Пантелеймон, Ермолай, Ермил и Ермократ на съд при император Максимиан; 
Посичането на Ермолай, Ермил и Ермократ; Посичането на св. Пантелеймон. Вж. Куюм-
джиев, А. „Св. Пантелеймон”, Видин. В: Корпус на стенописите от XVII век в България. С., 
2012, 81-87. Андреева, А. Стенописите в притвора на църквата „Св. Пантелеймон” в град 
Видин. С., 2003, 30-32.  
12  Иконата се споменава в няколко публикации, но не е проучена. Вж. Караджова, Д. За 
св. Параскева (Петка) и някои въпроси около култа. В: Годишник на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, 
92 (11), 2003, 37. Андреева, А. Стенописите, 32. Житийният цикъл на св. Пантелеймон съ-
държа шестнадесет композиции, но част от тях са в много тежко състояние и не могат да 
бъдат определени. Друга част представят Св. Пантелеймон с майка си (християнка) и баща 
си (езичник); Възкресението на момчето, ухапано от змия; Срещата на св. Пантелеймон с 
Ермолай, Изцеление на слепия; Изцеленият при император Максимиан; Св. Пантелей-
мон при императора; Опалване и набождане на тялото на светеца със свещи и остриета; 
Потапянето на св. Пателеймон в казан с олово; Хвърлянето на св. Пантелеймон в морето, а 
след това и при дивите животни; Мъчението с колелото; Посичането на св. Пантелеймон.      
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(триптиси), в които светецът е изписан наред със светците Ко-
зма и Дамян, и самостоятелни допоясни икони на светеца. Към 
този период се отнасят и житийната икона на св. Пантелеймон 
от 1780 г., част от фонда на Криптата при храм-паметник „Св. 
Александър Невски“13, икона, съхранявана в Регионален исто-
рически музей – Велико Търново (1815)14, житийна икона на св. 
Пантелеймон от Жеравна (1826)15, икона от църквата „Св. Геор-
ги” в Созопол (1833)16, житийна икона от Варна, подписана от 
Николос Сотириадис (1842)17, икона от фонда на РИМ – Шумен 
(1890)18 и икона от църквата „Св. Богородица” в Щип (XIX в.)19.

Житийната литература, посветена на св. Пантелеймон, не е про-
учена специално. Най-популярното житие на светеца се отнася 
към X в., съставено от Симеон Метафраст. По-късно то продъл-

13  В нея са изобразени: Възкресението на момчето, ухапано от змия; Срещата на св. Пантелей-
мон с Ермолай; Кръщението на светеца; Изцеление на слепия; Св. Пантелеймон при импера-
тора; Мъчението с колелото; Посичането и погребението на св. Пантелеймон.      
14  Иконата е част от експозицията на РИМ – Велико Търново. В нея са поместени две ком-
позиции – Изцеление на слепия и Изцеление на паралитика.
Бих искала да благодаря за част от илюстративния материал, който ми предоставиха и ме 
насочиха, на проф. Иванка Гергова, проф. Елена Попова, доц. Александър Куюмджиев и 
гл.ас. Маргарита Куюмджиева.  
15  Иконата е изписана от Йоаникий Папавитанов от Трявна. В нея са поместени двана-
десет композиции – Срещата на св. Пантелеймон с Ермолай; Св. Пантелеймон възкресява 
момчето, ухапано от змия; Кръщение; Изцеление на слепия; Св. Пантелеймон при импе-
ратор Максимиан; Св. Пантелеймон изцелява парализирания; Опалване и пробождане на 
светеца с остриета и свещи; Хвърлянето на св. Пантелеймон в морето; Св. Пантелеймон 
укротява зверовете; Мъчението с колелото; Бичуване и Посичането на св. Пантелеймон.
16  Изобразени са мъченията, на които е подложен св. Пантелеймон – Св. Пантелеймон 
при император Максимиан, Опалване и набождане на тялото на светеца със свещи и 
остриета, Хвърлянето на св. Пантелеймон в морето, Бичуване и Посичането на св. Панте-
леймон.
17  Иконата се съхранява в църквата „Св. Атанасий” във Варна и се отнася към 1842 г. В нея 
са поместени дванадесет сцени от житието на св. Пантелеймон – Кръщението на светеца, 
Възкресение на момчето, ухапано от змия, Изцеление на слепия, Св. Пантелеймон при им-
ператор Максимиан, Св. Пантелеймон в тъмницата, Бичуване, Опалване и пробождане на 
светеца с остриета и свещи”, „Потапяне на тялото на светеца в казана с олово, Хвърлянето 
му в морето, Св. Пантелеймон укротява зверовете, Мъчението с колелото, Посичането на 
св. Пантелеймон. Вж. Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. 
Гонис. Гръцки зографи в България след 1453 г. С., 2008, 141, 238; Александров, Д. 170 годи-
ни храм „Св. Атанасий”, град Варна. С., 2009, 17.
18  Изобразени са три сцени – Хвърлянето в морето, Опалване и набождане на тялото на 
светеца със свещи и остриета, Изцеление на парализирания. 
19  По време на проучването попаднах и на две интересни житийни икони от XIX в., помес-
тени в интернет пространството, за които имам твърде малко информация. Те се съхраня-
ват в частни колекции в Естония и Израел и съдържат изключително подробни житийни 
цикли. 
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жава да се развива, като се обогатява с нови елементи20. Житие-
то на светеца би могло да бъде разделено на два основни дяла. 
В първия се описват детството, обучението и чудесата, които св. 
Пантелеймон извършва в името на християнската вяра. Вторият 
включва мъченията и неговата мъченическа смърт. 

В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” се съх-
раняват четири ръкописа с живота и мъченията на св. Пантелей-
мон21. Два от тях се отнасят към втората половина на XVIII в. – 
Сборник от различни слова22 и Поп-Пунчовия сборник (1796)23, а 
другите два – към XIX в.: Житие на св. Пантелеймон24 и Житие на 
великомъченик Пантелеймон от 1849 г.25. 

В изброените примери се наблюдават два подхода при предста-
вянето на текста. В тези от XIX в. разказът започва с подробно 
описание на детството на светеца, обучението му при Ефросин, 
чудесата, извършени от св. Пантелеймон, мъченията и смъртта. 
Във втората група текстове от XVIII в., които бихме могли да 
определим като кратки, разказът започва от момента, в който 
Пантелеймон започва обучението си по медицина при Ефросин. 
Именно втората група жития помагат при определянето на ком-
позициите от разглежданата житийна икона.

В центъра на иконата, обект на настоящето изследване, е помес-
тен образът на св. Пантелеймон (ил. 1). Изобразителното поле 
е разделено на две части чрез три хоризонтални червени линии. 
В горната цветът на фона не може да бъде определен поради ло-
шото състояние на живописта, а върху другата част от изобрази-

20  За различни въпроси, свързани с житието, вж. Паскалева, К. Свети Пантелеймон, 555-
566; Иванова, К. Bibliotheca hagiographica balcano-slavica. С., 2008, 591-593.
21  Изброените житийни текстове са само пример за развитието на житието. Те не претен-
дират за изчерпателност.  
22  НБКМ № 691, л. 223б – 229б. След края на житийния текст е поместено и слово за св. 
Пантелеймон. В него липсва епизодът, в който той е хвърлен при дивите животни. 
23  НБКМ № 693, л. 218 б – 234. Изложеният разказ от поп Пунчо съдържа редица под-
робности, които помагат при определянето на композициите от разглежданата житийна 
икона. Житието на св. Пантелеймон е илюстрирано с три миниатюри – Св. Пантелеймон 
в цял ръст (219б), Св. Пантелеймон при император Максимиан (235) и Хвърлянето на све-
теца при дивите зверове (230б). Ръкописът е обект на редица изследвания: Атанасов, П. 
Българо-руски литературни връзки през XVII–XVIII в. С., 1986, 115-146; Цонев, Б. Опис на 
славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. С., 1968; Петканова-Тотева, Д. 
Дамаскините в българската литература. С., 1965, 190-196; и др. 
24  НБКМ № 1214.
25  НБКМ № 1104.
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телното поле е положен зелен цвят. Съхранени са бледи контури 
от буквите, сигниращи името 26. Светецът държи харак-
терните за лечителите атрибути – кръст и медицинско сандъче. 

Сцените следват събитията от житието, а представянето им 
започва от долната чат на иконата с композицията Св. Панте-
леймон се обучава при Ефросин (ил. 2) 

. В изобразителното поле са поместени фигурите 
на св. Пантелеймон и Ефросин, разположени една срещу дру-
га. Според житийния текст светецът бил изпратен от своя баща 
Евстрогий да се обучава при прочутия лекар Ефросин. Компо-
зицията рядко намира място в подбора от теми, избрани от зо-
графите. Илюстрация на тази част от житийния текст можем да 
открием в икони с подробно развит житиен цикъл едва през XIX 
в. В голяма част от ранните житийни цикли в разказа като първа 
сцена е поместена срещата на св. Пантелеймон с Ермолай27, а в 
по-късните се срещат различни интерпретации на първата част 
от житието, която описва детството на светеца28. 

Втората композиция поставя акцент върху историята за първото 
чудо, чрез което светецът се убеждава в истинността на христи-
янската вяра. Според житието един ден, когато Пантелеймон се 
връщал от обучението си при Ефросин, се натъкнал на пътя на 
едно умряло дете, ухапано от змия. Обърнал се светецът с молит-
ва към Христос и тогава детето се събудило като че ли от дълбок 
сън, а змията умряла. В сцената Възкресението на момчето, 
ухапано от змия (ил. 3) (сЃти пантелемонь вьскрьси отрока ¹хапана § 
змиÿ¨), в лявата част на композицията е изобразен св. Пантелей-
мон, коленичил в молитвена поза, а в дясната – възкръсналото 
момче. Сцената се характеризира със стабилна иконография. 
Подобно на нея, в част от известните примери зографите поста-

26  Надписът не може да бъде свален изцяло. 
27  Сцената е поместена като начало на житийния цикъл в синайската икона (в два епи-
зода), композицията от църквата „Св. Пантелеймон” в Нерези и тази от параклиса „Св. 
Пантелеймон” в Боянската църква. В други примери – житийната икона от криптата и от 
притвора на църквата „Св. Пантелеймон” във Видин, като първа композиция е поместена 
Възкресението на момчето, ухапано от змия, следвана от Посещението на св. Пантелеймон 
при Ермолай. 
28  Като например композиция, илюстрираща детството на светеца (майка му го напът-
ства в добродетелите на християнската вяра, а баща му езичник се кланя на идолите). Този 
епизод  е илюстриран в другата житийна икона от църквата „Св. Пантелеймон” във Видин 
с обков от 1823 г. 

1. Житийна икона на св. Пантелеймон.



299
Герои. Култове. Светци

1. Житийна икона на св. Пантелеймон.
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вят акцент върху момента на възкресението, а в друга част в едно 
композиционно поле са изобразени два момента от житийния 
текст – Пантелеймон вижда мъртвото момче, около което се е 
увила змията, и втори път, за да представи момента на възкре-
сението, като по този начин епизодът придобива разказвател-
ност29. 

Чудодейното възкресение накарало св. Пантелеймон да повярва 
в Господа и той побързал да отиде при Ермолай, за да му раз-
каже за случилото се. Именно тази част от житийния текст е из-
брал зографът да помести в следващото композиционно поле. В 
лявата част живописта е загубена частично, но може да се разли-
чи мъжка фигура, а в дясната е изобразен Пантелеймон с харак-
терното за светеца облекло – къса тъмносиня туника и червено 
наметало. Композицията Св. Пантелеймон при Ермолай (ил. 
4) не е обозначена с надпис. На пръв поглед това би могло да 
разколебае определянето на илюстрирания сюжет, но последо-
вателността на останалите епизоди и характеристиките на пер-
сонажите ни кара да допуснем, че зографът е изобразил именно 
този момент от житието. 

По-нататък житийните текстове описват как св. Пантелеймон 
станал известен лекар и много болни търсели неговата помощ. 
Един ден довели при него незрящ човек, който бил лекуван от 
много лекари, но никой от тях не успял да му помогне. Св. Пан-
телеймон се приближил до него, допрял се до очите му и сле-
пият прогледнал. Император Максимиан научил за това и на-
редил да заведат Пантелеймон при него, за да разбере как се е 
случило това чудо. След своето изцеление слепецът повярвал в 
християнското учение. Императорът поискал от изцеления да 
се отрече от тази вяра и след отказа му заповядал да го посекат. 
Житийният текст съдържа три отделни части, които са съчетани 
по нетрадиционен начин във видинската икона – изцелението на 
слепия, св. Пантелеймон пред императора и посичането на про-
гледналия слепец. Зографът е избрал да помести трите епизода 
в една композиция, която условно бихме могли да наречем Св. 
Пантелеймон се явява пред император Максимиан и поси-

29  Пример за това са синайската житийна икона и композицията от притвора на църк-
вата „Св. Пантелеймон” във Видин, където този епизод е изключително подробно разра-
ботен, като зографите са представили историята в две отделни композиционни полета.
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2. Св. Пантелеймон се обучава при Ефросин.

3. Възкресението на момчето, ухапано от змия. 5. Св. Пантелеймон се явява пред 
император Максимиан и посичането на 
прогледналия слепец.

4. Св. Пантелеймон при Ермолай.
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чането на прогледналия слепец (ил. 5). В лявата част е пред-
ставено посичането на изцеления, над който се намира импера-
торската стража с насочени към него оръжия. Дясната е заета от 
фигурата на Пантелеймон и император Максимиан, изобразен 
седнал на трон. Към сцената се отнасят два надписа. Първият е 
разположен под медальона (сЃти пантелеимонь изцели слепца), а вто-
рият – над него (прослави слепець сЃтаго кь царó и óсеч(...)нó ег¨о царь). 
Чрез тях зографът умело илюстрира и трите части на житийния 
текст, а по този начин се обяснява и липсата на композицията 
Св. Пантелеймон изцелява слепия. 

Този епизод от житието обикновено се представя в една ком-
позиция – моментът, когато светецът изцелява слепия. Тя има 
характерна иконография и е поместена в почти всички познати 
ми житийни цикли30. Изключение прави сцената от притвора на 
видинската църква „Св. Пантелеймон”, в която са изписани два 
епизода – изцелението и посичането на слепия.  

В следващия медальон е изписана композицията Воденето на 
св. Пантелеймон при император Максимиан (ил. 6), а под нея 
е поместен надписът (приведнь бись сЃти кь царó). В лявата част е из-
писан император Максимиан на трон, а в дясната – св. Пантелей-
мон и още една фигура. Съхранените житийни текстове описват 
няколко посещения на светеца при императора, чрез които да се 
внуши силната вяра на Пантелеймон в християнското учение31. 
Представената сцена бележи момента, в който императорът за-
повядва светецът да бъде подложен на мъчения. Епизодът започ-
ва да се илюстрира още в най-ранните житийни цикли и запазва 
своята стабилна иконография и през XIX в.32. 

В следващото композиционно поле е заложена рядка тема за 

30  Синайската житийна икона, сцената от „Сан Крисогоно” в Рим, житийната икона от 
фонда на криптата, иконата от Жеравна (1826), иконата от колекцията на РИМ – Велико 
Търново (1815) и др. Иконографските особености на композицията са повлияни от тези с 
чудесата Христови. Подобен подход често се използва от зографите при илюстриране на 
сходни теми при житийните цикли на редица светци. 
31  Според житийните текстове св. Пантелеймон посещава император Максимиан по вре-
ме на обучението при Ефросин, след изцелението на слепия, по време на своите мъчения 
(след посичането на християните Ермолай, Ермил и Ермократ).
32  Епизодът е поместен и в житийните цикли от „Св. Пантелеймон” в Нерези (1164), 
притвора на църквата „Св. Пантелеймон” във Видин (XVII в.), видинската житийна икона с 
обков от 1823 г., житийна икона от църквата „Св. Атанасий” във Варна (1842) и икона на св. 
Пантелеймон от Жеравна (1826). 
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7. Бичуването на св. Пантелеймон.

6. Воденето на св. Пантелеймон при император 
Максимиан.

9. Хвърлянето на св. Пантелеймон в морето.

8. Неидентифицирана сцена.
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житийния цикъл на светеца – Бичуването на св. Пантелеймон 
 (ил. 7). В долната част на композиционното 

поле е изписана приведената фигура на светеца, а над него – два-
ма воини с бичове. Този епизод присъства като текст в късните 
преписи на житието и логично намира отражение и в житийните 
цикли от XIX в. В текстовете от XVIII в. (например в Поп-Пунчовия 
дамаскин) се описва бичуването на светеца, но в края на житието, 
когато императорът го осъжда на смърт. 

Последната композиция от лявата част на иконата не може да 
бъде определена на този етап от изследването (ил. 8). Живописта 
е в много тежко състояние, а от малкото останали фрагменти мо-
гат да се различат коленичилият св. Пантелеймон и две фигури.  
За съжаление, сцената не е обозначена с надпис, който да даде 
по-голяма яснота за изобразения епизод. 

Житийният цикъл продължава в дясната част на иконата, където 
са поместени още пет композиции, илюстриращи мъченията и 
мъченическата смърт на светеца. 

Първата от тях представя Хвърлянето на св. Пантелеймон в 
морето (ил. 9).  Горната ѝ част е фрагментарно за-
пазена. От нея днес личи само главата на един от императорски-
те стражи, за което можем да съдим от характерния шлем на 
фигурата. В долната част се разпознава ясно образът на светеца. 
Житийните текстове обръщат голямо внимание на това мъчение. 
Според тях императорът заповядал да хвърлят светеца в морето. 
Стражите вързали за врата му камък, за да няма възможност да 
се спаси. Св. Пантелеймон отправил молитва към Христос, кой-
то му се явил. Чрез молитвата получил спасение и изплувал на 
повърхността. Всички елементи, описани в текстовете, са спазе-
ни от зографа, изписал редица подробности – камъка и връвта 
на шията му, стилизираната морска шир, стражите на брега на 
морето. 

Композицията се характеризира със стабилна иконография, за 
което можем да съдим от съхранените по-ранни примери – си-
найската житийна икона, църквата „Св. Пантелеймон” в Нере-
зи, композицията от църквата „Св. Пантелеймон” във Видин. В 
отделни случаи се наблюдава доброто познаване на житийния 
текст и поместването на повече детайли при визуализирането 
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му. Пример за това е присъствието на образа на Христос, който 
се явил на Пантелеймон. Този подход е използван в композици-
ята от църквата „Св. Пантелеймон” във Видин, иконите от църк-
вата „Св. Атанасий” във Варна и иконата от църквата „Св. Нико-
ла” в Жеравна. Друг пример за интерпретацията на текстовата 
основа е композицията от житийната икона от РИМ – Шумен. В 
нея е изписана втората част от житийния текст, а именно момен-
тът, в който Пантелеймон излиза от морето. 

Чудодейното спасение на светеца ядосало императора и той запо-
вядал на стражите да го хвърлят на дивите животни. Завели го на 
една арена, където се събрал целият град, за да наблюдава зрели-
щето. Пуснали животните, но св. Пантелеймон ги укротил. Тази 
част от житийния текст отговаря на поредната сцена от мъчени-
ята на светеца във видинската икона Св. Пантелеймон, хвърлен 
на дивите животни (ил. 10). В горната част е изписан надпис 
(въврьгоше сЃтаго кь sвýремь и несьнеднь бЃисть), а в композиционното 
поле са изписани св. Пантелеймон и един от зверовете. На втори 
план се разчитат бледи контури от архитектурни елементи, беле-
жещи арената, където се е състояло зрелището. Интересна особе-
ност на съхранените житийни текстове и композиции е обозначе-
нието на зверовете. В част от съхранените примери, в това число и 
видинската икона, те са определени като диви зверове33, които са 
възприети от зографа като лъвове. В почти всички съхранени при-
мери34 са изобразени лъвове, като изключение прави иконата от 
църквата „Св. Атанасий“ във Варна и миниатюрата от Поп-Пун-
човия дамаскин, където те са заместени от фантастични зверове. 

Мъчението с колелото (ил. 11) е един от най-популярните епи-
зоди от житието на светеца. В центъра на композицията е изпи-
сан уредът на мъчението, върху който е привързано тялото на 
Пантелеймон, а в дясната част – един от войниците на императо-
ра. Надписът е изписан в два реда над сцената (протегоше сЃтаго на 
коло ножное и съврьгоше его ис погора). Мъчението с колело е един от 

33  В житието от Сборник с различни слова (XVIII в.) под № 691 липсва този епизод. В 
Поп-Пунчовия сборник (№ 693) животните са описани като диви зверове. Към текста е 
поместена и илюстрация, в която са изписани фантастични зверове, но над тях поп Пунчо 
е поставил надпис, определяйки ги като лъвове (л. 230б).
34  Пример за това са синайската житийна икона, композицията от притвора на видин-
ската църква „Св. Пантелеймон”, видинската житийна икона с обков от 1823, иконата от 
Жеравна и др.  
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често описваните и илюстрирани методи за изтезание в житията 
на светците. Тялото на осъдения се привързва за дървена кон-
струкция, а под нея се поставят остри предмети, които раздират 
тялото и предизвикват бавна и мъчителна смърт. Бих искала да 
обърна внимание на различния подход, по който се изобразява 
сцената в житийните цикли, посветени на св. Пантелеймон. Вър-
ху видинската икона и в композицията от църквата „Св. Панте-
леймон“ във Видин под колелото са изписани остриета, които 
разкъсват плътта при движението му. В съхранените примери 
от XIX в. интерпретацията на житийните текстове се променя. 
Пример за това е иконата от варненската църква „Св. Атанасий“, 
където св. Пантелеймон е вързан за колелото, а двама стражи го 
пускат да се търкаля по стръмен склон35. В иконата от Жеравна 
зографът е избрал друг подход, за да изобрази втората част от 
житийния текст, който описва как Пантелеймон под въздействи-
ето на невидима сила се освободил, а колелото се разпаднало. 
Композицията се характеризира и с друга особеност – колелото 
е изобразено монтирано на ос, в чиито краища има бутала, със-
тавяйки цяла конструкция. 

Последните две композиции от видинската житийна икона пред-
ставят Посичането и Погребението на св. Пантелеймон (ил. 
12, 13). Житието описва как император Максимиан се разгневил 
в безсилието си да накаже светеца. Той заповядал на войниците 
да го посекат. Императорските стражи повели Пантелеймон към 
мъченическата му смърт. Стигнали до едно маслиново дърво, за 
което го вързали, а един от войниците посегнал с меч да го посече, 
но оръжието се огънало в ръцете му. 

В центъра на композицията е представен св. Пантелеймон с 
вързани на гърба ръце, а от двете му страни са изписани двама 
воини. Този от ляво замахва с оръжие към светеца, а другият е 
с високо вдигнати ръце. Зографът е познавал добре житийния 
текст и го интерпретира изключително умело чрез вдигнатите 
ръце на войника в момента, в който оръжието на войника се огъ-
ва. Текстът продължава – войниците паднали на колене и започ-
нали да целуват тялото на Пантелеймон, а той се обърнал към 
тях и им казал, че няма да получат спасение, ако не го посекат. 
Тогава другият хванал оръжието и отсякъл главата на светеца. 

35  По този начин е описано мъчението и в Поп-Пунчовия сборник (№ 693), л. 231.
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11. Мъчението с колелото.

10. Св. Пантелеймон, хвърлен на 
дивите животни.

13. Погребението на св. Пантелеймон.

12. Посичането на св. Пантелеймон.
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Тази част от текста е илюстрирана чрез втория палач, който е 
изобразен с високо вдигнат меч. Според житийните текстове от 
тялото на светеца вместо кръв потекло мляко, а маслиновото 
дърво се обсипало с плодове. Поради липсата на място в ком-
позиционното поле, подобно на сцената Изцеление на слепия, 
зографът е изразил част от житийния текст чрез надписа, разпо-
ложен над медальона (óсечение сЃтаго и маслина плоDь сьтвори).

Сцената присъства в почти всички съхранени житийни цикли, 
като изключение правят част от иконите от XIX в., в които са из-
образени малък брой композиции36. В останалите примери се 
наблюдава обща иконографска схема, но различен подход при 
интерпретацията на детайлите. В част от композициите не е изо-
бразено маслиновото дърво, а палачът е само един. В иконите от 
XIX в. зографите илюстрират втората част от текста, т.е. момента 
след посичането. 

Последната сцена от житийния цикъл, Погребението на св. 
Пантелеймон (погребание сЃтаго пантеилемона)37, представя отново 
интересен подход при интерпретацията на текста. Според жи-
тието благочестиви християни взели мощите на светеца и ги по-
ложили в намиращата се наблизо земя на схоластика Адаман-
тий. Композицията не е в много добро състояние, за да бъдат 
отчетени всички детайли. В центъра е изписан гроб, в който е 
положено тялото на св. Пантелеймон с отделена от тялото глава. 
На втори план са изобразени четири фигури. Тази в лявата част 
държи в ръце предмет с правоъгълна форма, а една от фигурите 
в дясната – кадилница. Този житиен текст рядко попада в подбо-
ра от теми, избрани от зографите. Известни са ми само две изо-
бражения на разглежданата сцена – синайската житийна икона 
и иконата от Криптата на храм-паметник „Св. Александър Нев-
ски“. Върху синайската икона е изписано ложе, на което е по-
ложено тялото на светеца и един от благочестивите християни, 
които го погребали. Сцената от житийната икона от Криптата 
илюстрира символичното опело. В центъра е изобразено ложе, 
върху което е положено тялото на Пантелеймон, а от двете му 
страни – две фигури, облечени с архиерейски одежди, една от 

36  Иконите от РИМ – Велико Търново (1815), РИМ – Шумен (1890). 
37  Благодаря на проф. Татяна Славова за помощта, която ми оказа за прецизното опре-
деляне на надписите.  
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които държи кадилница. И в двата примера тялото на светеца е 
изписано в цялостен вид. 

Видинската икона прави изключение от останалите примери. 
Зографът вероятно се е водел изцяло от житийния текст, за което 
можем да съдим по фигурата на св. Пантелеймон. Той е изписан 
с отсечена глава, скръстени пред гърдите ръце, положен в гроб, 
а не върху ложе. Благочестивите християни са разположени от 
двете страни на композиционното поле. Но каква е функцията 
на предмета с правоъгълна форма? Бихме могли да интерпре-
тираме сцената като символично опело, а изобразения предмет 
като медицинско сандъче или мощехранителница. 

Зографът на видинската икона е познавал добре житийния текст 
и умело го интерпретира. Интересен подход е допълването на 
композициите с текстове, които имат за цел да ѝ придадат за-
вършеност или да я пояснят. Епизодите Кръщение, Изцеление 
на разслабения и Мъчението на св. Панталеймон в казана с олово 
са важни епизоди на житието, но те не намират място сред ком-
позициите на видинската житийна икона.

На база на събрания илюстративен материал можем да заклю-
чим, че житийният цикъл на св. Пантелеймон запазва стабилна 
структура. В по-ранните примери са представени голям брой 
сцени, които подробно илюстрират отделните епизоди от жи-
тието38. През XVIII–XIX в. цикълът се обогатява и в него навлизат 
епизоди от детството на св. Пантелеймон, Хвърлянето на св. Пан-
телеймон в тъмницата39. В приложените примери стабилна ико-
нография запазват мъченията, на които е подложен светецът, но 
през XVIII и XIX в. често се редуцират, а сред тях почти винаги 
присъстват Мъчението с колелото, Хвърлянето на св. Пантелей-
мон при дивите животни и Посичането. 

Можем да заключим, че видинската житийна икона съдържа 
редица архаизиращи елементи, които се срещат твърде рядко в 
съхранените житийни цикли, но и нови композиции, в които са 
отразени интересни детайли, отражение на текста. 

Липсата на исторически извори и конкретни податки усложнява 

38  Пример за това е композицията Възкресението на момчето, ухапано от змия. 
39  Тази особеност се забелязва и в съхранените житийни текстове. 
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изследователската задача при определянето на периода, в който 
е изпълнена видинската житийна икона. Без да търсим изчер-
пателност на всички примери от епохата, бихме могли да отбе-
лежим редица общи особености, характерни за паметниците от 
XVIII в. Трябва да обърнем внимание на дърворезбената рамка, 
медальоните, начинa, по който са изградени образите. Сходни 
елементи можем да открием в редица примери от това столе-
тие40, което показва, че вероятно видинската житийна икона би 
могла да бъде отнесена към първата половина на XVIII в. 

Св. Пантелеймон е патрон на видинската църква. В стенописите 
и иконите, които се пазят в нея, почитта към светеца е подчерта-
на чрез различни иконографски формули като образа на светеца 
в патронната ниша, а в иконографската програма на притвора е 
включен един от най-подробните житийни цикли, съхранени в 
България. Житийната икона, обект на настоящото изследване, е 
само едно допълнение към развитието на култа към св. Панте-
леймон на територията на Видинска епархия41. 

И днес 27 юли е голям празник за жителите на град Видин. На 
този ден Видинската митрополия чества храмовия празник на 
църквата „Св. Пантелеймон”. Извършва се тържествена вечерна 
служба, литийно шествие с двете житийни икони, посветени на 
св. Пантелеймон, и се прави курбан за здраве. Според местните 
жители двете икони са чудотворни и помагат при различни бо-
лести.

40 Не бих могла да изредя всички съхранени примери. Такъв подход е използван при цар-
ските икони от манастирската църква „Св. Димитър“ в Бобошево – житийната икона на 
св. Пантелеймон от Криптата и др. Вж. Паскалева, К. Икони от България. С., 1981, 198-199; 
Божков, А. Българската икона. С., 1984, 188. Staneva, H., R. Russeva. The Church of St. Deme-
trius in Boboshevo. Architecture, Wall Paintings, Conservation. Sofia, 2009, 139-152; Колушева, 
М. Патронната икона на св. Димитър от Бобошевския манастир. – Проблеми на изкуство-
то, 1, 2012, 32-40.  
41 Частица от мощите на св. Пантелеймон се съхранява в църквата „Св. Димитър” във 
Видин. 
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An Unknown Hagiographical Icon 
of St Panteleimon from the Church 

of St Nicholas in Vidin
Maia Zaharieva

The paper deals with an unpublished for the time being hagiographical icon of St 
Panteleimon from the Metropolitan Church of St Nicholas in Vidin. Such hagiog-
raphical icons are a rarity in Bulgarian art, which begs a number of questions. The 
paper identifies the separate compositions, using for a comparative analysis the 
just a few extant hagiographical cycles and texts dedicated to the saint healer. The 
examples refer to a broad historical context, not pretending to be comprehensive, 
but allowing for tracing the development of certain subjects and the interpretations 
of the latter by the icon-painters. The icon-painter of the Vidin icon was familiar 
with the hagiographical text he followed and had interpreted it skilfully. The icon 
contains both a number of archaising elements, which occur very rarely in the ex-
tant hagiographical cycles and new compositions, representing interesting details 

The iconographic and stylistic specifics of the partially preserved painting set 
a staring point for dating it chronologically: probably to the first half of the 18th 
century.

(translated in English by Milena Lilova)
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Митове и факти 
за Килифаревския манастир 

Александър Куюмджиев
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Възрожденският мит, свързал св. Йоан Рилски, 
св. Теодосий Търновски и Килифаревския манастир

Въпросът дали останките от средновековната крепост, разполо-
жени над днешния Килифаревски манастир, действително са 
свързани със св. Теодосий Търновски е многократно разискван 
в литературата, но досега съществува само един опит да се оспо-
ри тази теза, останал в незаслужена изолираност през годините. 
Той е направен от Мария Дамянова (сега Спасова), която посоч-
ва достатъчно доводи, че наименованието Кефаларево, спомена-
то в житието на св. Теодосий като място, където той е основал 
своя манастир, не може да отговаря на селището Килифарево1. 
На практика, това трябваше да е достатъчно, за да се прекратят 
всякакви разисквания по темата за връзката между св. Теодосий 
и Килифаревския манастир, бил той разположен долу на река 
Белица, или горе на билото над нея. 

Нужно е да се уточни обаче, че името на Теодосий не е замесено 
с манастира от съвременната българска наука. Идеята за това е 
възрожденска и се дължи на елементарната прилика на името 

1 Дамянова, М. Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – ТКШ, т. 
ІV, 1985, 334-340; Спасова, М. „Къде са отишли“ или „откъде са дошли парорийските ръ-
кописи“. В: Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит 
Московски. В. Търново, 2008, 399-406. Наскоро подобно несъгласие изказа и Марко Скарпа. 
Вж. Скарпа, M. Монашеското образование на Патриарх Евтимий в манастира Кефаларе-
во. – Старобългарска литература, 45/46, 2012, 273.
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Кефаларево и селището Килифарево, която „прилика“ за възрож-
денския манталитет е била вече явна „подсказка“ къде се е под-
визавал Теодосий, за когото по онова време се е смятало и че е 
родом от Търново2. Тази връзка е била дотолкова „очебийна“ 
за тогавашното време, че още при преписването на житието на 
Теодосий от йеромонах Спиридон в края на ХVІІІ век3 той под-
меня името Ę¬ôàëàðåâî, както е изписано в Рилския панегирик 
(1479), и го дава в своята редакция на житието и в службата като 
Ęèë·ôàðñòэè манастир или Ęèë·ôàðåâî4. Този „акт“ на Спиридон 
слага началото на една легенда, която е доутвърдена още през 
ХІХ в. Защото при публикуването на славянския превод на жи-
тието от О. Бодянский в 1860 г. е използвана отново неточната 
редакция на Спиридон и пак името Кефаларево е заменено с Ки-
лифарево5, превръщайки се буквално във втори извор, чиято дос-
товерност трудно би била оспорена днес, ако не беше запазен 
най-ранният препис на житието от Рилския панегирик6. Този 
обемен ръкопис не е бил достатъчно достъпен по онова време, 
което на практика е възпрепятствало по-ранното откриване на 
многото некоректни намеси в житието на Теодосий, направени 
от Спиридон. Вследствие на това би могло да се помисли, че до 
публикуването на точен препис на житието от В. Златарски през 
1904 г.7 никой не е подозирал, че в житието на Калист се говори 
за Кефаларево, а не за Килифарево, и когато това е станало ясно, ня-
кой все пак ще се е опитал да го обори. Нищо подобно. Още К. 
Иречек е бил наясно с разликите между двете имена, но въпреки 
това е смятал, че манастирът на Теодосий е бил основан точно в 

2 Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. Ред. П. Динеков. С., 1972, 191; Иречек, 
К. История на българите. С., 1978, 360.
3 За него вж. Динеков, П. Йеросхимонах Спиридон. В: Първи възрожденци. С., 1942, 88-94.
4 Текстовете вж. у Кенанов, Д. Крилатият въздухоходец Теодосий Търновски. В. Търново, 
2010, 56, 112, 136. Тук обаче изобщо не се коментира това разминаване. Службата е издаде-
на и от Кожухаров, С. Последният азбучен акростих на старата българска литература. В: 
Проблеми на българската поезия. Т. І. С., 2004, 281-289.
5 Житие и жизнь преподобнаго отца нашего Теодосиа иже в Тернове постничествова-
вшего, ученика суща блаженнаго Григориа Синаита, списано свещенейшим патриахом 
Константина града кир Каллистом. В: Чтения в императорском обществе истории и древ-
ностей российских. Материали славянские.  – Спб., І, 1860, 327-358, специално вж. Преди-
словие, ІІІ и стр. Д и З.
6 За него вж. Христова, Б. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. В. Търново, 1996, 
90-91. 
7 Златарски, В. Житïе и жизнь преподобнаго отца нашего Θеωдосïя иже в Тръновь 
постничьствовавшаго съписано светеишимъ патрïархωмъ Кωнстантïна града кνрь Ка-
листωмъ. – СБНУК, 20, 1904, 1-41. 
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Килифарево8. Затова не е изненадващо, че в друга своя книга той 
вече ясно твърди, че в търсенето на подходящо място за поселва-
не Теодосий избира една пустош в околностите на Килифарево, 
където събира около себе си до 50 ученици9. Наистина Иречек 
никъде на казва конкретно, че Теодосий е основал манастира си 
на мястото, което днес се смята за такова, но това е направено от 
Й. Георгиев, който открива останки от крепост в околността и ре-
шава, че източно и над сегашния манастир се намират развали-
ните на стария „Келифарски манастир“10. Георгиев не привежда 
никакъв аргумент за това твърдение, но с неговата статия този 
мит е окончателно завършен. Защото той също е бил наясно с 
разликата между имената, но това не му е пречело да каже, че 
Кефаларево било старото име на Килифарево и за това селище се 
говорело за пръв път в житието на Теодосий11. Така вече са били 
налице останки от крепост с манастир и кула в околностите на 
подходящо селище около Търново, а всичко това е отговаряло и 
на агиографски извор. А за българската наука от ХХ в. това вече е 
било достатъчен повод да утвърди окончателно този мит в мно-
жество публикации12 и да го „докаже“ с археологически разкоп-
ки13, въпреки че има един турски данъчен регистър от 1430 г.14 и 
един Октоих с приписка от 1614 г.15, в които е ясно записано, че 
името на селището е Килифарево, а не Кефаларево. 

Утвърждаването на връзката между Теодосий и Килифаревския 
манастир обаче не бива да бъде търсено само в книжнината от 
ХІХ в., каквато представляват първите преписи, публикации и 

8 Иречек, К. Пътувания по България. С., 1974, 952.
9 Иречек, К. История на българите, 361.
10  Георгиев, Й. Село Килифарево и манастирът му. – Пс. на БКД, 18, 1906, 446.
11  Пак там, 427.
12  Тук литературата е огромна. Вж. най-вече Стара българска литература. Т. ІV. Житие-
писни творби. Съст. и ред. Климентина Иванова. С., 1986, 451, 648, 652-653, 655-656; Русев, 
П., И. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев. Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. 
С., 1971, 28, 139, бел. 14; 141, бел. 18.
13  Основно вж. Николова, Я. Археологически проучвания на Килифаревския манастир. – 
ТКШ, т. ІІ, С., 1980, 435-442; Николова, Я., М. Робов. Теодосиевият манастир при Килифа-
рево в светлината на археологическите проучвания. – ТКШ, т. V, В. Търново, 1994, 571-580; 
Робов, М. Манастирът на Теодосий Търновски при Килифарево – история на проучва-
нията. В: Теодосиеви четения. 640 години от успението на преп. Теодосий Търновски. В. 
Търново, 2005, 177-190. 
14  Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006, 121.
15  Архимандрит Инокентий. Новооткрити ръкописи и старопечатни литургически па-
метници. – ДК, 7/8, 1966, 38.
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изследвания на житието на Теодосий. Тази връзка със сигурност 
е стимулирана и по друга линия вече в самия Килифаревски ма-
настир. Там тя датира още от началото на ХІХ в. и трябва да се 
свърже с донасянето на Теодосиевото житие и служба, писани 
от йеромонах Спиридон в Килифаревската обител от рилския 
таксидиот в Търново йеромонах Гавриил през 1817 г.16. Самият 
акт на „дарение“ на тази служба, точно на Килифаревския от 
многото търновски манастири, е свидетелство за вече възприета-
та подмяна между имената Кефаларево и Килифарево, осъществена 
от Спиридон, която добива своего рода „гражданственост“ чрез 
донасянето на текстовете в Килифаревския манастир. Несъмне-
но, появата на това житие в Килифаревската обител трябва да 
е имала сериозен отзвук. Ако следвам логиката на българската 
научна литература, можех да кажа, че това житие сигурно се е 
възприело като отдавна чаканото „доказателство“, че Килифа-
ревският манастир е основан от Теодосий Търновски. Но това 
няма да бъде вярно, защото е много по-вероятно никой в Кили-
фаревския манастир да не е подозирал до този момент, че оби-
телта има връзка с Теодосий и на практика, това ще да е било 
първото сведение, свързало манастира с този светец. От тук на-
татък обаче, научавайки за „древността“ и „значимостта“ на своя 
манастир, доверието към некоректно предадената информация 
от Спиридон е било безпрекословно и точно неговият препис 
е изпратен на О. Бодянски и върнат обратно, за да направи той 
своето издание17. И разбира се, още в средата на ХІХ в. легендата 
е допълнително скрепена при строежа на новата килифаревска 
църква с посвещаването на северния ѝ параклис едновремен-
но на двама светци – на Теодосий Търновски и много странно 
– точно на Йоан Рилски, който иначе няма нищо общо с този 
манастир. Това идва да подкрепи идеята, че връзката между тези 
двама български светци е осъществена през Възраждането, като 
„появата“ на Йоан Рилски в Килифаревския манастир се дължи 

16  За приписката към житието, датираща донасянето му, вж. Георгиев, Й. Село Кили-
фарево, 445; Темелски, Х. Из църковното ни минало. С., 2001, 53; Н. Станев се обърква 
и смята, че Спиридон лично е донесъл житието и службата в Килифаревския манастир. 
Вж. Станев, Н. История на Великотърновската предбалканска котловина: селата Присово, 
Пчелище, Церова кория, Къпиново, Миндя, Мариино, Плаково, Големаните, Килифарево 
и Дебелец. В. Търново (1942), 1993, 226.
17  Попов (Капнилов), Х. Евтимий последен Търновски и Трапезишки патриарх. Пло-
вдив, 1901, 18; Архимандрит Инокентий. Историческото минало на Килифаревския ма-
настир (ХІV–ХІХ в.). – ДК, 10-11, 1964, 14. 
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на възрожденска „почит“ към делото на Спиридон, написаната 
от него служба и откритото и преписано от него житие на Тео-
досий. Тази хипотеза, която може и да изненада мнозина, оба-
че е единственият логичен извод. Защото без нея ще се загуби 
всякаква причина точно в Килифаревския манастир през 1842 г. 
да бъдат свързани в един параклис тези двама светци, които са 
живели по различно време и които единствено Българското въз-
раждане е способно да свърже в обща кауза без нужните научни 
доказателства. Сиреч това свързване трябва да се разбира и като 
„възрожденски отглас“ от славната история на старата българ-
ска държава, чийто ревнив застъпник е бил рилският йеромонах 
Спиридон. Защото по неговите думи той се стреми да възстано-
ви паметта на български светец, който трябвало да се почита не 
само в „неговия си манастир“, но и от цяла България...18. Зато-
ва, като видял това „безумие“, Спиридон „дръзнал“ и съставил 
достойна за паметта на Теодосий служба и преписал житието 
му, като локализирал Кефаларево в Килифарево и успешно въвел в 
заблуда всички през ХІХ в. и почти всички през ХХ в.

Изобразителният материал от Килифаревския манастир напъл-
но подкрепя всичко, казано дотук. Известно е, че през 1836 г. за 
манастира е била издадена една пантахуса от търновския мит-
рополит Иларион, отгоре на която са били изобразени сцената 
„Рождество Богородично“, фланкирана от образите на св. Тео-
досий и св. Харалампий19. Тази пантахуса е в неизвестност сега, 
но липсата на Йоан Рилски в нея е много показателна, защото 
вече от 1842 г. и времето на построяване на общия параклис на 
двамата светци в манастира са изобразени две отделни икони на 
Теодосий Търновски20 (1842) и на Йоан Рилски21 (1843), с които се 
потвърждава установяването на връзката между тях заедно със 
строежа на новата църква. Общите изображения на двамата све-

18  Кожухаров, С. Последният азбучен акростих, 283-284 – предисловие на Спиридон към 
службата и житието.
19  Георгиев, Й. Село Килифарево, 440; Генова, Е. Кивот (ковчег) за мощи от Германския 
манастир край София. – Проблеми на изкуството, 3, 2001, 14, погрешно предполага, че на 
пантахусата може да е бил изобразен св. Йоан Рилски заедно с Теодосий.
20  Иконата е правена от Досьо Коев. Георгиев, Й. Село Килифарево, 442; Василиев, А. 
Български възрожденски майстори. С., 1965, 47.
21  Иконата е правена от Кръстю Захариев. Георгиев, Й. Село Килифарево, 442; Василиев, 
А. Български възрожденски майстори, 63, 65.
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тци, доколкото са известни такива22, пък ще трябва да се свържат 
с Килифаревския манастир или околността и ще датират поне 
след 1817 г. и донасянето на житието там, а може дори и след 
1842 г. и построяването на новата църква. Дори бих рискувал да 
кажа, че няма да бъде намерено изображение на Теодосий Тър-
новски в търновския регион, датиращо преди 1817 г., а отделно 
от това вече трябва да бъде пределно ясно, че всички по-ранни 
изображения, привеждани досега в литературата, всъщност се 
отнасят до образи на Теодосий Общежител.

Така е с прословутата двустранна икона от Ловеч, датирана от 
ХVІІІ–ХІХ в., на която напълно погрешно от десетилетия насам се 
смята, че са изобразени патриарх Евтимий и Теодосий Търнов-
ски23, въпреки че светците са изписани без означения и явно става 
въпрос за Теодосий Общежител и Евтимий Велики. Така е и с обра-
зите на Теодосий от капаците на кивота от Германския манастир, 
където също е изобразен Теодосий Общежител, а не Търновски24. 
Така е и в църквата „Покров Богородичен“ в Рилския манастир, 
както и в постницата „Св. Лука“ – пак там, като последният при-
мер продължава погрешно да се смята за образ на Теодосий Тър-
новски и в по-нови публикации25. Че това не са образи на Теодосий 
Търновски, е ясно дори и от формалните иконографски белези на 
изображенията. Например ерминията на Дионисий не се е впус-
нала в подробности как да бъде изобразен Теодосий Общежител, 
но съвпада с това, което се вижда във всички по-ранни примери, 
тъй като в нея се казва, че Теодосий е старец с раздвоена брада. 
Съвсем друг образ виждаме за Теодосий в повечето от по-късните 
му изображения, където той вече е ясно сигниран като Търновски 
– в параклиса „Св. Архангели“ в Рилския манастир (1845), в ико-
ната от Килифаревския манастир (1842) и дори в тази на Захарий 

22  Известни са ми три такива – патронното изображение на входа в килифаревската църк-
ва, което е от ХХ в., една обща тяхна икона от празничния ред в параклиса „Въведение Бого-
родично“ в Капиновския манастир, която датира след средата на ХІХ в. и стенописа от съ-
щия параклис от 1864 г., където двамата са изобразени един до друг. За тях вж. Гергова, И. 
Култовете на българските светци през Възраждането (дисертация, ръкопис). С., 2004, 269.
23  Хаджи Неделчев, М. Иконата на св. Евтимий, Търновски патриарх. В: Ловеч и Лов-
чанско. Т. ІІ. С., 1929, 90. Днес иконата е в ХГ – Ловеч. Вж. Ангелова, С. Неизвестни довъз-
рожденски и възрожденси икони от Ловеч. – Известия на Исторически музей – Ловеч. ІV, 
1999, 50.
24  Генова, Е. Кивот (ковчег) за мощи, 14-15.
25  Дончева-Панайотова, Н. Иконографски и стенописни изображения на преп. Тео-
досий Търновски. В: Теодосиеви четения, 48.
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Зограф от Патриаршеския манастир до В. Търново (1848) е изобра-
зен човек на средна възраст, който е по-млад и чернокос.

(Горният) Теодосиев манастир

Първата история, да я наречем „в дати“, която се дава за събити-
ята в манастира, е дело на И. Загорски и е писана чак през 1947 
г., без да е подкрепена с бележки под линия. Дори да оставим 
настрана липсата на „научно възпитание“ при тази публикация, 
всички сведения, които дава Загорски, трябва да бъдат подложе-
ни на преоценка, тъй като не са подкрепени от доказуеми или 
ясно проверими факти. Преоценка, много необходима, тъй като 
„историята“ на Загорски е „заета“ от архимандрит Инокентий в 
неговата статия за Килифаревския манастир, откъдето тя добива 
популярност и впоследствие е цитирана с оправдано учудване 
откъде са почерпани тези сведения26. Но нека първо видим на-
кратко каква е историята на Загорски. Според него разрушеният 
в 1393 г. (горен Теодосиев) манастир е бил възобновен около 1442 
г. През 1598 г., при Първото търновско въстание, манастирът от-
ново бил разрушен от турците, като по-голямата част от братята 
били избити, други избягали, а малкото останали монаси го въз-
становили през 1625 г., като си построили „покриви“ и възобно-
вили църквата. След няколко години част от избягалите монаси 
се върнали и с помощта на местното християнско население ма-
настирът бил изцяло възобновен, но не на същото място, а още 
по-нагоре в планината, за да не бъде виждан от турците. През 
1685 г., при Второто търновско въстание, преместеният манастир 
е разрушен, но след четири-пет години е възобновен отново и 
вече на сегашното му място – на десния бряг на р. Белица. Там 
през 1718 г. монасите построили малка църква, като така се обра-
зува манастирът27. В общи линии, това е историята на Загорски, 
у когото тя е разказана надълго и нашироко, като само в един па-
саж авторът споменава, че част от тези сведения са били записа-

26  Робов, М. Манастирът на Теодосий Търновски, 181. 
27  Загорски, И. Манастирите във Велико-Търновската епархия: Историко-стопански 
бележки. С., 1947, 39-40. Същото у Темелски, Х. Великотърновските манастири в 
националноосвободителната борба. (Исторически очерци). С., 1992, 38-39; Овчаров, Т. 
Старините, 122; иконом Петков, А. История на Великотърновска епархия. Ч. І. В. Търново, 
1980–1981, 284-285.



320

ни на вътрешната страница на едно ръкописно евангелие от Ки-
лифаревския манастир28. Така това евангелие става единственият 
извор, от който можем да почерпим сведения за манастира. Но 
Загорски е безмилостен към следващите изследователи и мал-
ко по-нататък в текста си сам се оплаква, че някой бил разкъсал 
всички вътрешни листове на подвързията на „старите книги“, 
като така са пропаднали сведенията за историята на манастира 
през времето 1595–171829. Сиреч „изворът“ за манастирската ис-
тория вече е бил загубен през 1947 г., а Загорски го е „спасил“ 
за поколенията, но никой не може повече да го провери. Разби-
ра се, той не посочва никакъв податък, по който това ръкописно 
евангелие да бъде открито, поне за да се види, че наистина въ-
трешните страници на кориците му са откъснати. Затова е на-
пълно излишно да се коментира достоверността на този „извор“. 
В най-добрия случай това е местно предание с несъмнено късен 
произход, което Загорски наистина е намерил записано в някоя 
от килифаревските книги и може би само е „украсил“ с допъл-
нителни сведения. Обаче много по-вероятно е това да са преина-
чени от Загорски дати, години и събития, които са „вплетени“ в 
историята на манастира, но всъщност са основани на общи исто-
рически сведения за региона, които са били актуални по времето 
на Загорски30 и на запазените сведения, свързани с манастира, 
които той е прочел от различни източници със съвсем друг ха-
рактер. В потвърждение на това трябва да се каже, че по времето 
на Й. Георгиев, когато в манастира са били запазени кондиката 
и дори ферманът за новата църква, такова „ръкописно“ еванге-
лие явно не е съществувало. Иначе би било логично Георгиев да 
му обърне внимание на фона на всички останали „евангелия“, 
които коментира, а той изобщо не споменава за съществуване на 
нещо подобно, нито разказва история на манастира, която да е 
поне малко подобна на тази, разказана у Загорски. 

Идва ред и на архимандрит Инокентий. Неговите добри намере-
ния да проучи историята на манастира са извън съмнение. Той 
го посещава на място, обикаля из околните развалини и работи 

28  Загорски, И. Манастирите, 39.
29  Пак там, 46.
30  Такова например е сведението за Второто търновско въстание (1686), което в по-новата 
литература се смята за мит, въведен от В. Златарски и И. Шишманов. Вж. История на 
Велико Търново. Т. ІІ. В. Търново, 2000, 75-76.
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с архива на манастира, където описва и подрежда някои късни 
документи. На този фон е напълно учудващо доверието, което 
проявява към историята, разказана от Загорски. Разбира се, то не 
е пълно, тъй като архимандритът намира „пробойни“ в история-
та на манастира и се опитва да ги поправи, но за съжаление, пак 
без да разполага с факти. Той даже успява да разбере нещо, което 
самият Загорски не е успял да каже ясно, а именно, че горният 
(Теодосиев) манастир е местен не два, а три пъти. Точно на това 
Инокентий не се доверява и решава, че годината 1625 и построява-
нето на колиби трябва да се отнесе направо към основаването на 
долния, сега съществуващ манастир31, а не както Загорски казва, 
че се отнася до преместване на манастира още по-високо в плани-
ната32. Така Инокентий съвсем свободно „основава“ Килифарев-
ския манастир на сегашното му място през 1625 г., а след неговата 
статия, за да бъде разбрано всичко, е необходимо да бъде четен па-
ралелно и Загорски, нещо, което доколкото ми е известно, не се е 
случило при никой съвременен изследовател досега. Затова дори 
и да приемем изцяло за достоверни сведенията за манастирската 
история, които дава Загорски, в статията на Инокентий те вече са 
преиначени без ясно основание, като Килифаревският манастир 
става известен и в следващите публикации като обител, основана 
в 1625 г. и местена два, а не три пъти. Инокентий обаче не спира 
дотук и след като „поправя“ по този начин Загорски, се връща към 
неговата история. За да я спази, вече обаче му се налага да твърди, 
че след като в 1625 г. е основан долният манастир, а горният все 
още не е окончателно разрушен, то двата манастира функциони-
рат паралелно и чак през 1685 г., при Второто търновско въстание, 
турците разрушават окончателно горния, но сриват, всъщност за 
пръв път, и долния манастир. Според него след 4-5 години, когато 
монасите се връщат, те възстановяват вече само долната обител, за 
което имало сигурни сведения33. Разбира се, Инокентий не казва 
какви са тези „сигурни сведения“, защото всъщност използва края 
на „историята“ на Загорски и основаването на манастира в 1718 г., 
година, която както ще се види надолу, е най-масово разпростра-
неният мит за Килифаревския манастир.

Инокентий обаче справедливо оспорва твърдението на Й. Георги-

31  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 15.
32  Загорски, И. Манастирите, 39.
33  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 15.
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ев, че наличието на едно гръцко печатно евангелие в манастира, 
което датира от 1586 г. и съдържа „славянски“ приписки, показ-
вало, че (долният) манастир е бил вече основан към тази година34. 
Обаче от приписките, които Георгиев сам дава, става ясно, че те 
датират от края на ХVІІІ в.35 и следователно не могат да са свиде-
телство за съществуване на манастира през ХVІ в. Изглежда, от Й. 
Георгиев тръгва и още едно несигурно сведение от историята на 
(горния) манастир, което постепенно се превръща в конкретна го-
дина в по-късните публикации. В края на своята статия Георгиев 
казва, че старият Килифаревски манастир е основан към средата 
на ХІV в. от Теодосий Търновски и е ограбен и разрушен в края 
на века от турците36, като не привежда никакъв източник за това 
си твърдение. Но в последвалите публикации постепенно се оф-
ормят конкретни години към тези две събития. В. Киселков твър-
ди, че манастирът е основан около 1350 г.37, а Н. Станев определя 
Георгиевата „среда на века“ като основаване на манастира през 
1348–135038. И докато тези точни години, колкото и да са произ-
волни, все пак се основават на тълкуване на житието на Теодосий и 
времето, по което той може да е основал своя манастир, то появата 
на 1393 г., в която пада Търново, като година и за разрушаването на 
горния (Теодосиев) манастир е логична, но напълно свободна ин-
терпретация на сведенията на Георгиев39. Тази година обаче става 
така устойчива в съчиненията за горния манастир, че дори и изсле-
дователи, провеждали археологически разкопки там, я повтарят в 
своите публикации, въпреки че сами откриват сведения за същест-
вуването на горния манастир и през ХV в., каквото е например 
сведението за църква, която е била преизписана някъде по това 
време40. Ако това археологическо сведение изобщо е вярно41, то 

34  Георгиев, Й. Село Килифарево, 439; същото у Цонев, З. Старини из българската земя. 
Т. І. Пловдив, 1937, 96; Попов, М. Българските манастири. С., 1927, 61-62.
35  Георгиев, Й. Село Килифарево, 443.
36  Пак там, 446.
37  Киселков, В. Килифарският отшелник Теодосий. – Българска историческа библиоте-
ка. Т. ІІ. 1928, 148.
38  Станев, Н. История, 221, 225-226; същото по-късно у Николова, Я. Археологически 
проучвания, 435.
39  Единствено Н. Станев се усъмнява в тази година и смята, че няма изрични свидетелства, 
че манастирът е бил унижощен. Вж. Станев, Н. История, 225.
40  Николова, Я. Археологически проучвания, 439; Николова, Я., М. Робов. Теодосиевият 
манастир, 571, 577; Робов, М. Манастирът на Теодосий Търновски, 187.
41  Няма убедителни данни за такова датиране на евентуалното преизписване в тази църк-
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то ясно ще противоречи на данните за разрушаване на манастира 
през 1393 г. Защото няма как вече да се опитваме да оправдаем из-
писването на тази църква чак през ХV в. с манастирската история, 
която дават Загорски и Инокентий и според която манастирът е 
първо разрушен през 1393 г., но след това възстановен през 1442 г., 
защото и тази 1442 г. също не се опира на никакъв реален извор42. 
В крайна сметка така ще трябва да приемем, че съществуването на 
горния манастир продължава и през ХV в., или изобщо да се усъм-
ним в изводите от археологическите разкопки, проведени на този 
терен, които ще трябва да наречем „предварително повлияни“ от 
съществуващите неточни и произволни сведения в по-старата ли-
тература за историята на Килифаревския манастир43.

След всичко това връзката между (горния) и (долния) манастир 
става абсолютно хипотетична, тъй като между разрушаването 
на горния и основаването на долния манастир има прекалено 
голям отрязък от време, за да може да се запази някаква при-
емственост между двата манастира, както се опитва да ни убе-
ди Загорски. Затова този въпрос трябва да бъде изоставен, и тъй 
като на практика, е невъзможно да бъде разрешен, води само до 
допълнително объркване на многобройните и достатъчно не-
ясни хипотези за Килифаревската обител. Доколко излишно е 
търсенето на връзка между двата манастира и чрез името на Те-
одосий Търновски пък ни показват някои по-стари съчинения. 
Например В. Киселков твърди без никакво притеснение, че се-
гашният Килифаревски манастир и този на Теодосий са на едно 
и също място44. И ако това може да учуди някого сега, още по 
любопитно същият въпрос е засегнат през 1867 г., когато все още 
никой не е смятал останките от горната крепост за първоначал-
ния Теодосиев манастир. Даже напротив. В книгата на Н. Жеков 
изрично се казва, че сегашният Килифаревски манастир е този, 
основан от Теодосий Търновски. При него никъде не се споме-
нава за разоряване или преместване на манастира, а за „разва-
лините“ горе, колкото и те да заемат огромна площ, се говори 

ва, а материалите от нея днес са в неизвестност.
42  Това е отбелязано още от П. Стефанов, макар авторът да спекулира с писаното от 
И. Загорски. Вж. Стефанов, П. Надписи върху свитъци и кодекси в стенописите на 
Килифаревския манастир от ХVІІ в. – ТКШ, т. ІV, С., 1985, 366-367; Загорски, И. Манастирите, 
38-39.
43  Подобно мнение изказва и Спасова, М. „Къде са отишли“, 405, бел. 20.
44  Киселков, В. Килифарският отшелник, 164.
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напълно неадекватно от съвременна гледна точка като за място, 
където Теодосий се е отделял на съзерцание и молитви45. Но по-
неже още от Григорий Цамблак се знае, че Теодосий не е живял 
в основания от него манастир, а в килия, недалеч от обителта46, 
е било естествено непрекъснато да се търсят и килии наоколо. И 
както съвременните автори, които смятат, че Теодосий е основал 
(горния) манастир, търсят килии там, където сега е разположен 
Килифаревският манастир, или пък отгоре над развалините на 
крепостта, така и Жеков е в правото си да търси килии пък там, 
където трябва да е имало средновековен манастир, щом приема, 
че Теодосиевият манастир е сега съществуващата Килифаревска 
обител. 

Така в крайна сметка се налага изводът, че (горният) т.нар. „мана-
стир на Св. Теодосий“ всъщност представлява крепост с църква, 
основани много рано, още през VІ в., и преустроявани по време-
то на Иван Асен ІІ и Иван Александър, както показват археологи-
ческите разкопки47. Наистина тук има археологически материал 
от ХІV в., но сам по себе си, без неоснователното обръщане на 
името Кефаларево в Килифарево, той не доказва, че това е манасти-
рът на Теодосий Търновски. Всъщност (горният манастир) няма 
нищо общо с Теодосий, а в (долния) тази версия се появява едва 
през Възраждането. Нищо не доказва и че този (горен манастир), 
чийто и да е бил той, е свързан с манастира долу, който възниква 
по-късно, тъй като изнесените данни от археологическите раз-
копки за съществуването на горния манастир след края на ХІV 
в. са изцяло несигурни и се ограничават със сведенията за пре-
изписване на една църква. Това датиране на изписването обаче е 
повлияно именно от „историческите сведения“, които дават За-
горски и Инокентий и които нямат реална изворова основа48. Но 
за да не споря с професионалисти, без да съм запознат детайлно 
с археологическите разкопки, ще приема условно, че (горният 
манастир) може да е съществувал и през първата половина на 
ХV в. Но пък тогава археолозите ще трябва да приемат, че той 

45  Жековъ, Н. Стълпъ православия или краткы чьрты отъ животописания св. преп. бого-
носнаго отца нашего Теодосия Тьрновскаго. Белград, 1867, 1.
46  Русев, П., И. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев. Похвално слово за Евтимий, 141.
47  Робов, М. Манастирът на Теодосий Търновски, 185-186, с литература.
48  Николова, Я., М. Робов. Теодосиевият манастир, 577, където именно Инокентий е ци-
тиран.
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не е бил разрушен от турците точно през 1393 г., защото нямаме 
реален извор, който да удостоверява възобновяването му през 
ХV в.! Със сигурност и останалите данни за по-късното му раз-
оряване чак през 1685 г. не са свързани с достоверни сведения, 
потвърдени от някакъв извор, а са взети само от Загорски и Ино-
кентий49. От тук нататък идва ред на предания50, митове и леген-
ди, които българската наука се е постарала да узакони. Затова е 
крайно време да се приеме, че има важни неща от историята на 
Втората българска държава, които не са се случили точно в Тър-
ново или около него. Такова нещо е основаването на манастира 
на св. Теодосий (Търновски). А пък археологическите разкопки 
в приписвания му (горен) манастир са обикновени разкопки в 
разрушена крепост, чието значение и принадлежност тепърва 
трябва да бъдат уточнени. 

(Долният) Килифаревски манастир

Историята на (долния) манастир започва с историята на него-
вата най-стара църква, вградена сега като южен параклис в но-
вия храм „Св. Димитър“, строен през Възраждането. Тази стара 
църква се смята за най-ранния факт, предхождал дори основа-
ването на сегашния Килифаревски манастир. Затова трябва да 
започнем тази част не с коментар за манастира, а за неговата „за-
варена“ на място църква, около която по-късно ще се появи и 
Килифаревският манастир.

И тук огромна част от сведенията за първоначалния строеж на 
църквата, които се срещат в литературата, са изцяло хипотетич-
ни. Че на мястото на сегашния манастир е имало скит към (гор-
ния) Теодосиев манастир, смятат много автори от Й. Георгиев 
нататък51, но това не е доказано, а само обслужва възгледа за пре-
местването на (горния) в (долния) Килифаревски манастир. Това 

49  Че манастирът съществува и през ХVІІ в., се твърди нееднократно, но без никакъв до-
вод. Николова, Я. Археологически проучвания, 438.
50  М. Попов направо нарича „предание“ приписването на строежа на „горния“ манастир 
на Теодосий Търновски. Вж. Попов, М. Българските манастири, 62.
51  Георгиев, Й. Село Килифарево, 439; Цонев, З. Старини, 96; Станев, Н. История, 303-
304; Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 15-16; Стефанов, П. Надписи, 
367; Вачев, Х. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV–ХVІІІ 
век. В. Търново, 2012, 156.
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личи много ясно, когато видим как се датира този „скит“ заедно 
с църквата към него. Защото по този въпрос вече изобщо няма 
единно мнение. Инокентий, който, изглежда, пръв забелязва сле-
ди в олтарната част от по-ранно изграждане и декоративно из-
писване по цокъла на тази църква, смята, че тук е била църквата 
на първата Килифаревска лавра, изградена в края на ХІІ в. от цар 
Иван Асен ІІ. Заради това той датира декоративните фрагменти 
от ХІІ–ХІІІ в., а останалите стенописи – от ХІІІ–ХV, като за тях вече 
привежда и впечатлението на К. Кръстев, на когото стенописи-
те приличали на тези от Боянската църква52. Това звучи толкова 
неадекватно, че би трябвало да остане без коментар, ако всъщ-
ност и този път Инокентий не следваше или по-скоро не тълку-
ваше сведенията на Загорски, отново без да го цитира. Защото 
сред голямото количество информация, която Загорски дава за 
Килифаревския манастир, той успява да спомене и още един не-
откриваем днес извор, информацията в който обаче пак е била 
внимателно прочетена, възприета и разтълкувана от Инокентий. 
Загорски казва, че в една приписка от ръкописен триод, който 
през 1912 г. се е намирал в манастира Нямцул, било отбелязано, 
че Теодосий Търновски e живял в пост и молитва във великата 
Килифаревска обител, създадена от основи от великия цар Асен 
като благодарност към Христос и Богородица за победата му над 
гърците в лято 6698 (1189 г.)53. Тук няма да удължаваме агонията 
на читателя с коментари и за този „извор“. От него обаче става 
ясно мнението на Инокентий, който едновременно „признава“, 
че на това място е имало скит на (горния) манастир, а същевре-
менно превръща църквата на този скит в основна църква на мана-
стира, която би трябвало да е била горе на билото, както сочат и 
по-сетнешните археологически разкопки, разкрили там пласт от 
времето на Иван Асен ІІ. Но по времето на Инокентий разкопки 
все още не са провеждани и той е имал свободата да „мести“ как-
вото и където си иска от манастирските сгради и история. 

Това датиране на първоначалния строеж на църквата логично 
не придобива привърженици в по-сетнешните публикации. Не 
така обаче е с версията на П. Стефанов, който датира първона-
чалната постройка от втората половина ХІV в.54. Той е и първият 

52  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 16.
53  Загорски, И. Манастирите, 37.
54  Стефанов, П. Надписи, 367.
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автор, който представя цялостната история на тази църква, но 
го прави в голяма степен на базата на сведенията за двата мана-
стира, дадени у Загорски и Инокентий, като просто „прехвърля“ 
повечето от годините, посочени от тях, към историята на изграж-
дане и преустройства на старата част от сегашната килифаревска 
църква. Няма как да подминем този факт, защото по-късно П. 
Стефанов е цитиран в обобщаващи публикации55, които несъм-
нено ще станат основа за нови неточни цитирания на сведения-
та за тази църква. След като приема, че църквата в този „долен 
скит“ е основана заедно с (горния) манастир вероятно през вто-
рата половина на ХІV в., П. Стефанов, разбира се, я „разрушава“ 
напълно, точно в 1393 г., пак заедно с горния манастир56. Ясно е, 
че това датиране не се основава на никакви реални факти, а е ре-
флексия от възгледа, че това е скит към (горния) манастир, който 
е основан в средата на ХІV в., и следователно скитът трябва да е 
възникнал малко след манастира, т.е. във втората половина на 
ХІV в., а заради Загорски и Инокентий църквата трябва и да „се 
разруши“ точно в 1393 г. – година, която по времето на Стефанов 
вече се е възприемала като топос от живота на (горния) мана-
стир и не може да бъде подмината. Според П. Стефанов после 
църквата е възобновена чак в края на ХV в., защото той отхвърля 
1442 г. Вместо нея авторът привежда 1492 г. като свидетелство за 
„оживление“ в (долния) манастир, за което говорело и наличи-
ето на т.нар. Килифаревски октоих57. Този Октоих, датиран от 
1492 г., наистина е най-ранният факт, свързван с манастира, кой-
то е запазен и до днес. Той е намерен през 1954 г. заедно с още 
няколко богослужебни книги при ремонт на покрива в мана-
стирската църква58. За съжаление обаче, и този Октоих не може 
да бъде доказателство за същестуването на манастира по онова 
време. Първо, той е открит с още 4 ръкописа и пет старопечатни 
книги, за които се смята, че са румънско издание и че датират 

55  Вачев, Х. Резиденции, църкви и манастири, 156-157.
56  Стефанов, П. Надписи, 367.
57  Пак там.
58  За Октоиха вж. Т.Д.П. Новооткрити старобългарски ръкописи в Килифаревския мана-
стир. – Известия на Института за литература. Т. VІ, 1958, 277-279; Архимандрит Инокен-
тий. Новооткрити, 34-38; Давидов, А. Килифарският октоих. Съдържание и палеографски 
особености на ръкописа. – Трудове на Висшия педагогически институт „Кирил и Мето-
дий“. Т. ІV, 1966/67. С., 1967, 501-538; Давидов, А. Бележки върху езика на Килифаревския 
октоих. – Проглас, 1, 1992, 77-87.
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от ХVІ–ХVІІ в.59. Един от ръкописите е пентикостар, в който пък 
има приписка, че е дарен на храм с името „Св. Арх. Михаил“, 
какъвто в Килифаревския манастир не е имало, но пък така се 
е казвал храмът, съществувал в селото Килифарево60. Затова не 
е изненадващо, че базирайки се и на другите приписки, архи-
мандрит Инокентий заключава, че тези богослужебни книги са 
принадлежали на енорийските храмове в Плаково и Килифаре-
во, а манастирът само ги е „приютил“ и „укрил“ вероятно при 
строежа на църквата през 1842 г.61. Така става сигурно, че Окто-
ихът не произхожда от манастира, а е бил донесен там, но това 
не е било известно на П. Стефанов. Изследването на езиковите 
му особености също насочва в тази посока, тъй като за него се 
смята, че има влахо-молдавски палеографски черти и не е из-
ключено да е писан в границите на днешна Румъния62. Затова 
тези богослужебни книги, включително и Октоихът, не могат да 
бъдат доказателство за съществуването на манастира през ХV в. 
Другото свидетелство, което П. Стефанов привежда, са декора-
тивните фрагменти от стенописи, запазени в олтара на църквата, 
които според него датират пак от това време, сиреч от края на ХV 
в. Те украсявали цокъла с орнамент тип „завеса“, който бил бли-
зък, но по-груб от този в църквите на Трапезица от ХІV в.63. Тези 
лични впечатления на Стефанов и произволното датиране на де-
коративни фрагменти ще коментираме надолу. Сега е по-важно 
да се каже, че според него и в този първи слой не са фиксирани 
никакви надписи, което може би не е вярно. Защото от записки-
те на Ф. Успенски става ясно, че той е открил надпис с годината 
1418, видим от олтара в прозореца на южната стена в църквата, 
която година той отнася към строежа на старата църква64. Ос-
тава обаче напълно неясно защо Успенски не включва тази ин-

59  Т.Д.П. Новооткрити, 277. На осмогласника има приписка, споменаваща, че е писан по 
заповед на Александър воевода в 1574 г.
60  Георгиев, Й. Село Килифарево, 433.
61  Архимандрит Инокентий. Новооткрити, 38.
62  Христова, Б., Д. Караджова, Е. Узунова, Б. Райков. Бележки на българските книжо-
вници Х–ХVІІІ в. Т. І. С., 2003, № 137, 190.
63  Стефанов, П. Надписи, 367.
64  Въжарова, Ж. Търновските старини през погледа на руските очевидци. В: Културата 
на средновековния Търнов. С., 1985, 208, където са публикувани архивите на Успенский за 
търновските паметници. – Арх. АН СССР, ф. 116, оп. 1, № 169м, л. 21-61; вж. и Ждраков, З. 
Къснопалеологовската живопис в Търновския край (хронографски преглед). В: Теодосиеви 
четения, 222.
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формация и в статията си за старините на град Търново, нито 
публикува плана на килифаревската църква, който саморъчно е 
направил, при положение, че цялата останала информация за 
Търново от архива му е публикувана65. 

Според края на „историята“ на църквата у П. Стефанов тя е от-
ново почти изцяло разрушена не кога да е, а точно в 1598 г., и 
е възстановена през ХVІІ в.66, като тук отново авторът „заема“ 
първата година директно от манастирската история на Загорски 
и Инокентий. Така в една иначе добра статия, за пръв път да-
тираща стенописите в старата килифаревска църква от ХVІІ в., 
са съчинени данни за по-ранната история на църквата, които в 
голямата си част са недостоверни, а в останалата – недоказуеми. 

И накрая идва ред на Й. Георгиев, който единствен смята, че 
старата църква на Килифаревския манастир датира след идва-
нето на турците, а не преди това. Той е прав за себе си, тъй като 
не забелязва нито следите от по-стара живопис в олтара, нито 
вграждането на по-старите стени в олтара. Георгиев ясно казва, 
че „църквата има само една мазанка“67, и това показвало, че тя 
е строена след идването на турците, но сам забравя, че малко 
по-рано в текста си е казал, че тук по всяка вероятност е има-
ло „некоя църквица или скит“ на горния манастир68, като така е 
подвел всички изследователи след него да се опитват да доказват 
съществуването на (долния) манастир и през ХІV в. 

От всичко това става ясно, че църквата в Килифаревския мана-
стир се датира от ХІІ–ХІІІ, през втората половина на ХІV или 
в края на ХV в., а може би и общо след идването на турците в 
различните публикации. Такова разнообразно датиране ясно 
свидетелства за пълната хаотичност на възгледите за времето на 
възникване на тази църква, респективно и на (долния) манастир. 
Всъщност единствените по-достоверни предположения за тази 
църква, които са известни днес, са, че тя е изписана вероятно в 

65  Вж. Успенский, Ф. О древностях города Тырнова. – Известия русского археологическа-
го института въ Константинопол (ИРАИК). 7, 1901, 1-24.
66  Стефанов, П. Надписи, 367.
67  Георгиев, Й. Село Килифарево, 442-443.
68  Пак там, 439.
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средата на ХVІІ в.69 или през 60 – 70 години на същия век70, като 
смисленото обосноваване на това датиране дължим безспорно 
на П. Стефанов, който пръв се усъмнява в митологичната 1718 г., 
давана преди това в множество публикации не само за изписва-
нето, но и за изграждането на църквата. Това, на което можем да 
се основаваме при определянето на по-ранните датировки в тази 
църква, не са запазените останки от по-стари и по-дебели стени в 
олтарната част на сегашния южен параклис71, върху които е гра-
ден той, защото такива днес не личат. Но пък затова са напълно 
видими следите от долен стенописен слой, запазен не само в ап-
сидата, но и край южния олтарен прозорец. Но откога датира 
този долен слой е много спорен въпрос, който изглежда напълно 
неразрешим. Може да се каже обаче, че поне датирането му от 
ХІV в. всъщност е основано на сведение, записано в късния ХІХ в., 
като тази информация се е загубила през публикациите или е 
била пренебрегната от авторите, датиращи църквата от това вре-
ме. Единствено П. Стефанов отбелязва нейния митологичен ха-
рактер, но приема, че в нея има „рационално зърно“72. Всъщност 
такова няма, защото Инокентий ясно казва, че това сведение е от 
летописната книга на манастира, в която на 19 април 1924 г. А. 
Жеков го записва по думите на монах Харитон, който е дългого-
дишен игумен на манастира още от края на ХІХ в.73. Харитон, а не 
някой друг, твърдял, че църквата е от времето на Иван Алексан-
дър, като тук изобщо не е ясно дори за кой манастир точно гово-
ри килифаревският монах – дали за Теодосиевия (горния), или 
за основаването на сегашния (долен) манастир. Същото твърде-
ние намираме и още по-рано в служебната бележка от 1898 г. на 
тогавашния игумен на Килифаревската обител Софроний Ста-
нев, където се посочва, че не е известно кога е основана църквата 
първоначално, но това е било по времето на „цар Александър“74. 
Инокентий ясно е осъзнал късния произход и митологичния ха-
рактер на тези записки и затова не датира църквата от ХІV в., 

69  Пенкова, Б. Параклис „Рождество Богородично“, Килифаревски манастир. В: Корпус 
на стенописите от ХVІІ век в България. С., 2012, 234.
70  Стефанов, П. Надписи, 367.
71  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 16.
72  Стефанов, П. Надписи, 367.
73  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 16.
74  РДА Велико Търново, ф. 805к, оп. 1, а.е. 113 – документът неправилно е заведен като 
писан от х. Теодосий Станчев.
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нито я свързва с Иван Александър, а я отпраща към по-ранно 
време и изглеждащия му по-достоверен източник, какъвто е 
приписката за цар Иван Асен ІІ у Загорски75. 

Така че откъм документалната им страна тук отново имаме то-
тално смесване на легенди, липсващи извори, свободни тълку-
вания и удобно наместване на сведенията, като всички такива, 
свързващи сегашния манастир с периода от ХІІ до ХV в., са на-
пълно, абсолютно и категорично хипотетични. Същото може 
да се каже и за другия довод на авторите, а именно следите от 
по-ранен слой стенописи в църквата, които са изцяло декоратив-
ни. Да се датира слой живопис по такива фрагменти, е направо 
нелепо, ако те не са напълно идентични с някакъв друг конкре-
тен и датиран паметник или не притежават някаква специфика, 
която да ги свърже с регионална група паметници, кръг от зогра-
фи или определено време, в което са изписвани76. Защото, ако те 
само „напомнят“ на нещо познато от търновските църкви, както 
казва Стефанов, но не съвпадат точно с нищо от там, то тогава 
това са единствено лични впечатления, които трябва да се оста-
вят настрана, за да се придържаме към фактите.

От друга страна, дисертацията на Д. Косева-Тотева, посветена на 
запазените фрагменти от стенописи в Търново, представя огро-
мен като количество материал, сред който се намират орнамен-
тални фрагменти, които евентуално биха могли да бъдат срав-
нителен материал за орнамента от килифаревската църква. Това 
се отнася най-вече до фрагментите от църква № 8 и игуменар-
ницата на същия манастир на Трапезица, датирани от втората 
половина на ХІV в. и църква № 10 на Трапезица, датирана от око-
ло средата на ХІІІ в. В първия случай орнаменталните елементи 
обаче не са върху драперия, а във втория случай има разлики в 
декоративния мотив, които говорят за по-късно време на изпис-
ване на орнамента в килифаревската църква – евентуално края 
на ХІV – началото на ХV в.77. Всичко това, разбира се, е напълно 

75  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 16-17.
76  Вж. например сравненията между орнаменталните мотиви, които се привеждат за сте-
нописите от Бачковската костница. Бакалова, Е.  Бачковската костница. С., 1977, 122.
77  Косева-Тотева, Д. Стенописи от археологическите разкопки на средновековната 
българска столица Търново. В. Търново, 2014 (ръкопис). Благодаря на Д. Косева-Тотева 
за направените справки и сравнения между орнаментите и предоставените снимки от 
фрагментите.
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хипотетично, но отново ни отпраща към загадъчната 1418 г., ви-
дяна само от Успенски.

Посвещенията в килифаревската църква и 1718 г. 

Сегашната главната църква на Килифаревския манастир е три-
корабна с два параклиса, разположени откъм изток. Това е ус-
ложнен, но все пак ясен архитектурен план, който може да се 
види в много от обобщаващите книги по история на българската 
архитектура. Но въпреки това днес е невъзможно да се посочи 
публикация, в която ясно и обосновано да са определени пос-
вещенията на отделните части на църквата и тяхното датиране. 
На първо място, този проблем започва от тоталната неяснота в 
литературата колко престола има в сегашната църква, как се е 
наричала старата килифаревска църква и какви са посвещенията 
на отделните части в новата78. С течение на годините и поява-
та на нови публикаци тези въпроси са ставали все по-сложни за 
разрешаване, а в текстовете на изследователите се забелязва все 
по-силна предпазливост, когато се налага да ги коментират. Тази 
тенденция продължава до книгата на Н. Станев, който се изразя-
ва толкова неясно и неточно, когато определя броя на престоли-
те в църквата, както и тяхното посвещение, че след него истината 
за едни напълно елементарни факти се загубва окончателно и 
следващите публикации се отдават на свободни интерпретации. 
Днес вече е невъзможно да кажем откъде и как са тръгнали всич-
ки тези проблеми и какво точно е чел всеки автор, с какви сведе-
ния е разполагал. Но поне можем да възстановим историята на 
този абсурд, свързан с посвещенията на килифаревската църква, 
доколкото той става ясен, когато се проследят съществуващите 
публикации по хронологичен ред. Но тук проблемът е много 
по-сериозен, тъй като се касае за паметник без „извори“, който 
много рядко е проучван „на терен“, а дори и в тези случаи ин-
формацията за него е била обърквана. И за да бъдат ясни след-
ващите редове, още сега трябва да се каже, че двата параклиса 
са посветени съответно – южния – на Рождество Богородично, а 
северният има общо посвещение на двама светци – св. Теодосий 

78  Опити да се ревизират досегашните мнения вж. у Гергова, И. Култовете, 190; Генова, 
Е. Кивот (ковчег) за мощи, 15. 
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Търновски и св. Йоан Рилски. Южният параклис всъщност пред-
ставлява старата килифаревска църква, която е била изписана 
още през ХVІІ в., а през 1842 г. тя е вградена като параклис с отде-
лен престол в новата църква, посветена на св. Димитър. Самата 
нова църква, заедно със северния параклис, посветен на двамата 
светци и имащ един престол, са изградени през 1842 г. Сега вече 
може да се пристъпи и към прегледа на литературата.

Най-ранното сведение, познато ми засега, в което се коментират 
посвещенията и броят на олтарите в килифаревската църква, е 
въпросникът, попълнен през 1898 г. от килифаревския игумен 
Софроний Станев. На въпроса: Ако църквата има три престола, 
да се покаже на кои празници се служи на другите два, Софро-
ний отговаря така: „Храматъ на църквата „Рождество Пресвятия 
Богородици“ е с три престола отъ които на двата се служи 1/ 
На святий Димитрий (26 октомврий) и 2/ на преподобни Тео-
досий Търновски“79. Това сведение не е било познато на много 
от по-сетнешните автори, затова ще го оставим без коментар, 
включително и по въпроса защо Софроний говори за „храм“ на 
„църквата“ и защо за него „църквата“ е всъщност южният най-
стар параклис „Рождество Богородично“, а не основната нова и 
голяма църква „Св. Димитър“.

79  РДА Велико Търново, ф. 805, оп. 1, а.е. 113.

План на църквата в Килифаревския манастир.
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През 1906 г. Й. Георгиев публикува статията си за манастира. В нея 
той изглежда напълно ясен само за себе си, когато казва че „мана-
стирската църква е правоъгълна, с малко и слабо издадено кубе“. По-
сле дава размерите ѝ, а след това казва – „Под нейния покрив (т.е. 
под покрива на манастирската църква – б.а.) се намират новата 
църква „Св. Димитър“, параклисът „Св. Теодосий и св. Ив. Рилски“ и 
старата църква „Св. Богородица“80. За читател, незнаещ добре исто-
рията на килифаревската църква, каквито са били почти всички 
по онова време, тук веднага възниква въпросът – под „покрива“ на 
коя църква се намират останалите три описани? А от следващите 
данни, които дава Георгиев, този въпрос не се изяснява. Защото 
той казва по нататък само, че „новата църква и параклисът са по-
строени през 1842 г.“. Затова е нормално, че в по-късните публика-
ции ще се появят версии, в които ще се казва, че църквата има 
четири престола, но за тях ще говорим нататък, защото преди 
това трябва да се спомене следващата информация за манастира. 
Тя е включена в един пътеводител на Търново, издаден от местно-
то туристическо дружество „Трапезица“ и писан „безплатно“ от 
търновския окръжен училищен инспектор Недялко Марков през 
1907 г. По този повод в предговора се извиняват на читателите, че 
в пътеводителя може да са допуснати грешки и неточности, тъй 
като е писан само от един човек81. От информацията, която дава 
той, се вижда ясно, че е чел статията на Георгиев, но не само не я е 
разбрал правилно, но е представил и сведенията за посвещаване-
то на отделните части чрез много усложнени фрази. Така, въпре-
ки че дава кратка информация за манастира, Марков успява да 
смеси много лошо сведенията от статията на Й. Георгиев. „Църква-
та Рождество Богородично“, се казва в пътеводителя, „е издигната 
през 1842 г. На изток до нея е долепена друга стара малка църквица с 
два престола: Св. Теодосий и Св. Иван Рилски. Последната църквица е 
направена в 1718 г.“82 Никак не е лесно да се разтълкува информа-
цията, дадена тук. Че авторът е объркал името на новата църква, 
наричайки я Рождество Богородично, е очевидно, като още оттук 
всичко тръгва в неправилна посока. Освен това Марков явно е ин-
терпретирал свободно статията на Й. Георгиев, като превръща 
параклиса, посветен на двамата светци, в „стара малка църквица с 

80  Георгиев, Й. Село Килифарево, 441. 
81  Марков, Н. Пътеводител на гр. Търново и околността му. В. Търново, 1907, ІІІ–ІV.
82  Пак там, 84.
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два престола“. Тук освен че е сгрешено, че това е „старата църква“, 
той сам си тълкува и посвещаването на двама светци като наличие 
на два престола. Не стига това, ами и дава имената на светците 
към всеки от „двата престола“ и после започва ново изречение с 
формулировката „последната“ църква е направена  в 1718 г. Това е 
така написано, че не е ясно дали не се отнася само до престола на 
Йоан Рилски. И в крайна сметка, въпреки че авторът има предвид 
„една църква с два престола“, всеки читател може да си помисли, 
че става въпрос за две отделни църкви. Изглежда, точно така се е 
случило, защото всеки, който след това би проверил плана на 
църквата, би видял в нея по един престол за всеки параклис, а не 
„два престола“ в единия от параклисите, и би се колебал на коя 
информация да се довери. Затова и никой не е бил способен да 
разбере объркващата информация в този пътеводител, където 
Марков под „два престола“ разбира посвещение на един парак-
лис едновременно на двама светци, а не два различни олтара и 
съответно – два различни параклиса. Несъмнено е, че от Марков 
започва объркването с посвещенията на отделните пространства в 
килифаревската църква, защото след неговия текст вече и сведе-
нията на Й. Георгиев могат окончателно да се тълкуват неедноз-
начно, като трите църкви „под покрива на манастирската“ вече 
спокойно могат да станат и четири престола. Сигурно е, че този 
пътеводител е бил популярен и използван по-късно, въпреки че 
почти никога не е конкретно цитиран. Изглежда, точно той е бил 
инкогнито използван и в статията от 1928 г. на В. Киселков, посве-
тена на Теодосий Търновски. В нея Киселков вече почти е напра-
вил грешката, тъй като казва, че старата църква на манастира била 
съградена през 1718 г., а единият ѝ „престол“ бил посветен на све-
ти Теодосий83. Киселков е напълно коректен към информацията 
от пътеводителя, но като не споменава нищо друго за църквата, 
което не е било и важно за неговата тема, той на практика оформя 
грешката, тъй като говори за един от два престола, което логично 
по-късно ще се възприеме като отделен параклис в църквата, а не 
като един параклис, посветен на двамата светци, както Марков се 
е опитал несполучливо да каже в пътеводителя си. Така след пуб-
ликацията на Киселков вече имаме и ранен пример в научната 
литература, в който зле поднесената информация от пътеводите-
ля е довела до съществена грешка, която по-късно ще се мулти-

83  Киселков, В. Килифарският отшелник, 164.
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плицира до абсурдни размери. И съвсем закономерно тази греш-
ка е завършена окончателно много скоро. Това става още във 
водача на старините в Търново, писан от Д. Цончев и Т. Николов и 
издаден през 1933 г., където със сигурност се използват пътеводи-
телят на Марков и статията на Георгиев. Там параклисът на Тео-
досий и Йоан Рилски е даден като два отделни, които са определе-
ни като „стари“ и строени в една и съща година, която е 171884. 
Така от тук нататък следващите  публикации ще внасят само до-
пълнителен хаос без нищо достоверно, тъй като ще цитират име-
ната на параклисите в зависимост какво са чели техните автори 
или какво знаят. През 1937 г. Зв. Цонев създава някакъв невъобра-
зим хибрид от информацията на Й. Георгиев, като казва, че стара-
та църква „Св. Богородица“ е изградена към втората половина на 
ХVІІІ в., а нейното „мъжко отделение“, сиреч наосът, се наричал 
„Св. Теодосий Търновски и св. Иван Рилски“85. Не ми е известно 
наос на църква някога да е имал отделно посвещение, но не 
по-малко фрапантен в сведенията си е и Н. Станев, който внима-
телно е изчел статията на Георгиев, но явно е познавал добре и 
търновските пътеводители. През 1942 г. в своята книга той дава 
забележителна информация за килифаревската църква. Според 
него тя има четири олтара, като отляво са два олтара на Теодосий 
и Йоан Рилски, без да се уточнява дали тук смята параклисите за 
два отделни, или за един с два олтара, което е разбираема пред-
пазливост да не направи грешка. Отдясно бил олтарът на св. Ди-
митър, а отпред бил олтара на старата църква „Св. Богородица“86. 
Същевременно Станев не се доверява отчасти на пътеводителите 
и изобщо не споменава годината 1718. Но през 1947 г. Загорски не 
е така „критичен“ и освен Станевите четири престола „връща“ и 
годината 1718, в която е строена според него „малка църквица с 
два олтара“, посветена на св. Теодосий и св. Иван Рилски87, което е 
взето директно от пътеводителя на Н. Марков. През 1964 г. Архи-
мандрит Инокентий, интерпретирайки сведенията на Георгиев, 
казва, че „под един покрив са събрани три храма“. Старата църква 
от юг, новата от запад, а от север е параклисът „Св. Теодосий“, 
като същевременно на няколко места в статията си споменава, че 

84  Цончев, Д., Т. Николов. Водач за старините в град В. Търново и околността. В. Търново, 
1933, 87.
85  Цонев, З. Старини, 96.
86  Станев, Н. История, 227. 
87  Загорски, И. Манастирите, 40; същото у иконом Петков, А. История, 285-286.
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старата църква е възобновена през 1718 г.88. Освен това тук се спо-
менава само северният параклис с името Теодосий Търновски, 
като така се оставя читателят да мисли, че логично другият парак-
лис ще да е на Йоан Рилски. Изглежда, Инокентий не е бил запоз-
нат добре с търновските пътеводители, което му спестява някои 
допълнителни грешки. Обаче Г. Чавръков е знаел за тях, защото 
пише, че през 1718 г. била построена малката манастирска църква 
„Рождество Богородично“ с два параклиса, посветени на Теодосий 
Търновски и Йоан Рилски. През 1840 г. според него била построе-
на и сегашната църква „Св. Димитър“. И малко по-нататък казва, 
че „особен интерес“ представлявал параклисът на св. Теодосий, в 
който била запазена стенописна украса от 1718 г.89. Така след Г. 
Чавръков въображаемите два параклиса на Теодосий и Йоан Рил-
ски в килифаревската църква вече не само са строени в 1718 г., а 
единият от тях е и изписан в тази година. Това дава „нов импулс“ 
на изследователите вече да спорят как се е казвал точно паракли-
сът, който е бил изписан и който постепенно става „по-интере-
сен“ от другия, който не притежава фрески. Така при Я. Николова 
и М. Робов, се дават някои „уточняващи детайли“ за този парак-
лис, който представлявал всъщност старата църква, което е вярно, 
но пък погрешно се изтъква, че той е препосветен на Теодсоий 
при строежа на новата църква „Св. Димитър“, т.е. през 1842 г.90. П. 
Стефанов е най-потърпевш от тези недоразумения, защото дава 
различни версии в различните си публикации. В статията си от 
1985 г. според него старата църква (сега южен параклис) била пос-
ветена на св. Йоан Рилски, като е назована така през Възраждане-
то, а новият параклис от север е посветен на Теодосий Търновски. 
Тук не се споменава за посвещение на Рождество Богородично и 
не се цитира източник за тези наименования91. В по-късната му 
статия от 2002 г. пък южният параклис (старата църква) вече се 
казва Теодосий Търновски, а не Йоан Рилски92. Според М. Коева 

88  Архимандрит Инокентий. Историческото минало, 15-16.
89  Чавръков, Г. Български манастири. С., 1978, 104-113; Чавръков, Г. Килифаревски ма-
настир. – Славяни, 7 (за м. юли), 1978, 39.
90  Николова, Я., М. Робов. Теодосиевият манастир, 578.
91  Стефанов, П. Надписи, 366. Източникът за тази версия е Научно-мотивирано пред-
ложение за обявяване на църквата „Св. Димитър“, Килифаревски манастир „Рождество 
Богородично“ за паметник на културата. С., 1973, 47, което Стефанов е използвал без да 
цитира.
92  Стефанов, П. Балкански фолклорни и орнаментални мотиви в стенописите на Ки-
лифаревския манастир от ХVІІ в. – ТКШ, т. VІІ, В. Търново, 2002, 802. Същото у Вачев, Х. 
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пък най-старата църква е имала два престола, посветени на св. 
Йоан Рилски и Теодосий Търновски, а към тях през 1842 г. Колю 
Фичето е прибавил още една църква с нови два престола, посвете-
ни вече на Рождество Богородично и св. Димитър93. И последно 
ще споменем една по-нова публикация, която сякаш се е опитала 
да внесе ред и да изясни посвещенията и престолите в църквата, а 
всъщност е достигнала апогея на тоталното объркване. Тя е на Ч. 
Ангелов, който смята, че през 1718 г. най-напред е изградена „лека 
дървена черква“, посветена на Рождество Богородично, с парак-
лис към нея, посветен на Йоан Рилски и Теодосий Търновски, коя-
то е разрушена и преустроена в каменна в същия вид едва в края 
на ХVІІІ в., като авторът успешно забравя, че в църквата има 
по-ранни стенописи, които не могат да се прехвърлят от дървена-
та върху новоизградената каменна основа. Но поне посвещенията 
тук изглеждат точни. Обаче на следващата страница, където авто-
рът се е опитал да изясни и въпроса за престолите в църквата, 
параклисът към старата църква „Рождество Богородично“ вече е 
наречен само „Св. Теодосий“, в който нямало два олтара, а само 
един, но пък имало два „жертвеника“, които са посветени на Тео-
досий Търновски и Йоан Рилски94.

Наистина е нужно сериозно хладнокръвие и много научна етика, 
за да се коментира всичко това без безпощадна ирония. Защото 
от изброените публикации, а има и още подобни, които е без-
смислено да се цитират, няма нито една, в която да са дадени 
правилно посвещенията и престолите в килифаревската църква, 
като изключим Й. Георгиев, който дава точна формулировка, но 
се е изразил неясно, създавайки предпоставки за „възникване-
то“ на четири престола в църквата. Но никой не е застрахован 
от грешки и затова е по-добре да спрем с коментарите по този 
въпрос, тъй като проблемите с килифаревската църква все още 
не са изчерпани. Защото все още остава въпросът откъде г-н 
Марков е узнал за годината 1718, в която била направена „ста-
рата малка църква“, долепена от изток, тъй като засега всичко 

Резиденции, църкви и манастири, 156-157.
93  Коева, М., П. Йокимов, Л. Стоилова. Православни храмове по българските земи. С., 
2002, 254; Същото по-рано у Цонев, С. Великотърновски исторически манастири. С., 1981, 
12.
94  Ангелов, Ч. Никола Фичев: черквата „Св. Димитър Солунски“ в Килифаревския мана-
стир. В: Първомайстор Никола Фичев, творец на Възраждането. С., 2001, 133, 135.
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сочи, че той и неговият пътеводител трябва да са източникът за 
появата на тази година, довел до по-късните интерпретации и 
огромни обърквания. 

След това, което се знае за не особено професионалното списва-
не на този туристически пътеводител, е напълно възможно 1718 
г. да се появява в резултат на техническо объркване, неправилно 
преписване или невнимателно четене от страна на Марков. Тази 
година обаче е толкова странна, че сякаш не може да се е по-
явила поради невнимание и свободно тълкуване при четенето, 
както е станало с имената на параклисите. Затова не може да се 
изключи напълно вероятността все пак да е съществувал някакъв 
извор/надпис/приписка или поне легенда за нея. Наистина това 
е почти невероятно, тъй като такъв извор ще трябва да е „про-
пуснат“ от Й. Георгиев през 1904, който е работил целенасочено 
и на място в манастира, а пък да е „открит“ вече през 1907 от Н. 
Марков, който, несъмнено, също е посещавал манастира, но едва 
ли с цел да го проучва, а вероятно като турист. Освен това такава 
година не е спомената и в публикацията на Н. Жеков за мана-
стира, датираща от 1867 г., нито в тази на Хр. Константинов95. 
Но възможен довод за съществуването на „извор“, свързан с нея, 
дава например една сказка на г-н Шарков, в която е казано, че 
манастирът е възстановен през 1715 г.96. Разбира се, и тук няма 
литература, нито посочен източник за тази информация. Но 
фактът, че не е повторена 1718 г., но пък се дава година, близка 
до нея, може би наистина говори за съществуването на легенда 
или източник за нещо случило се с църквата/манастира около 
тези години. Каквато и да е причината за появата на тази година, 
обаче вече е ясно, че въпреки добрите туристически намерения 
най-вероятно пътеводителят от 1907 г. поставя началото на едно-
вековно объркване на информацията за църквата на Килифарев-
ския манастир.

Тук е мястото, макар и с голяма предпазливост, поради пълната 
хипотетичност на запазените сведения, да се припомни „откри-
тата“ от Ф. Успенски 1418 г. в прозореца на южната стена в ста-

95  Константинов, Х.П. Упътване за града Велико търново и околността му: по случай 
свикването на ІV Велико Народно събрание през месец май 1893. В. Търново, 1893.
96  Шарков, В. Теодосий, Килифарски отшелник, манастиря му и Килифарево: Сказка. С., 
1941, 10. Изданието е погрешно датирано от 1914 в каталога на НБКМ.
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рата църква. Разликата само в една цифра между нея и 1718 г. е 
прекалено малка, за да не провокира мисълта за наличието на 
надпис с година, който е съществувал в началото на ХХ в. Наглед 
е възможно да не е била правилно разчетена годината в число-
то за столетията или от Успенски, или при публикуването ѝ от 
Марков. Обаче, като имаме предвид, че 1418 г. би трябвало да е 
била изписана с буквени означения, и то с дата от Сътворението 
на света, да се обърка тя с 1718 г., става почти невъзможно, освен 
ако надписът не е бил в много лошо състояние или това не е било 
графит, изписан с арабски цифри. Можем да приемем, че ту-
ристът Марков е бил способен да се обърка от такъв евентуален 
графит, но би било неприемливо да мислим, че Ф. Успенски би 
се доверил на нещо подобно и би го записал в бележките си като 
автентична дата. Тъй като след реставраторските намеси в църк-
вата, тази част, където би трябвало да е бил надписът, е покрита 
с нова мазилка, става невъзможно да бъде направена проверка на 
място, а в реставраторската документация няма сведения по този 
въпрос. Сведения няма и в документацията от НИПК, където не 
се споменава нито една от двете посочени години. Това прави не-
възможно проучването на този евентуално съществувал надпис, 
като отново обгръща в загадъчност въпроса откъде и защо се е 
появила годината 1718 у Марков. Но това не пречи да се приеме 
поне хипотетично твърдението на Успенски, че църквата е граде-
на през 1418 г. Ако приемем това, от него ще следва изводът, че 
първата църква на манастира възниква през тази година. Тогава 
или малко по-късно тя ще да е изписана, както показва долният 
стенописен слой в църквата, а след това във втората половина на 
ХVІІ в. църквата е преизписана. Макар и да са изцяло хипоте-
тични, тези предположения би трябвало най-точно да отговарят 
на съществувалите сведения за църквата и това, което знаем за 
нея в момента. Но пък трябва да се каже, че строежът на църква, 
респективно манастир, по това време в близост до Търново, би 
променило донякъде представите за въздействието, което е оказ-
вала османската власт в столицата на Второто българско царство 
в първите десетилетия след завладяването ѝ.
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Kilifarevo Monastery: Myths and Facts

Aleksander Kuyumdzhiev

The identification of the monastery, founded by St Theodosius of Turnovo in the 14th 
century with the present day Kilifarevski monastery is wrong due to inaccuracy in 
the text of the saint’s vita made in the late 18th century by the monk Spyridon in the 
Rila Monastery. He relayed the name of the monastery as Ęил·ôарстýи monastery, 
while in the Rila Panegyric (1479) it is written that the monastery was founded in 
the Ę¬ôаларево area. This incorrect transcription puts the base of a legend that St 
Theodosius founded Kilifarevski monastery, which was endorsed by the bringing of 
Spyridon’s copy of Life of Theodosius in the Kilifarevski monastery on March 1, 1817 
by the mendicant friar of the Rila Monastery in the region, monk Gabriel. This is the 
date from which begins the veneration of St Theodosius of Turnovo in Kilifarevski 
monastery, and the legend is further sustained in 1842 with the construction of the 
new catholicon where, as a tribute to the work of Spyridon and the Rila Monastery, a 
chapel was dedicated to both St John of Rila and St Theodosius. Consequently, all the 
early images from before 1817, which are thought to be images of St Theodosius of 
Turnovo should actually be interpreted as images of St Theodosius the Cenobiarch 
(c. 423–529), and in support of this comes the fact that not a single image of St 
Theodosius prior to 1842 was explicitly inscribed as Theodosius of Turnovo.
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Славянските просветители 
Кирил и Методий 
и късновъзрожденските зографи

Елена Генова
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Изследванията върху живота и делото на светите братя Кирил 
и Методий и на техните ученици са многобройни и са посве-
тени на исторически извори за тях, на литературни извори, на 
техните произведения, на фолклорни легенди, на възникването, 
развитието, географското разпространение и честотата на култа 
към тях, на канонизацията им, на установяването и честването 
на техните църковни и по-късно светски празници, на техните 
образи. С интереса към славянските книжовници, първоучите-
ли и равноапостоли обвързват своите научни занимания не само 
редица балкански автори, но и много чужди (европейски) авто-
ри, предвид значимостта на техните фигури и дело не само за 
славянските народи, но и за цяла Европа. Ще припомним, че те 
са обявени за съпокровители на стария континет от папа Йоан 
Павел ІІ. Библиографията по проблема непрекъснато набъбва и 
се попълва с нови публикации и открития, нова интерпретация 
на отделни факти и литературни произведения и пр. Този ин-
терес е особено показателен в последните две десетилетия след 
промените.

Предвид интереса ми към иконографията на техните светител-
ски образи ще спомена само някои фундаментални и основопо-
лагащи трудове, студии и статии на автори като Асен Васили-
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ев1, Атанас Божков2, Цветан Грозданов3, Елка Бакалова4, Иванка 
Гергова5, Ралица Русева6, Гатя Симеонова7, Георги Геров8, Елена 
Генова9, Димо Чешмеджиев10 и други.

Както се подразбира от заглавието на съобщението, обект на 
изследването не е възникването и развитието на култа, както и 
най-ранните изображения на светите братя Кирил и Методий. 
Ще прескочим близо 10 века – през втората половина на ХVІІІ 
век, когато настъпва преломен момент с появата на „История 
славянобългарска“ на Паисий Хилендарски (1762), „История во 
кратце о болгарском народе словенском“ (1792) на йеросхимонах 

1 Василиев, А. Образи на Кирил и Методий в нашето и чуждото изобразително изкуство. 
В: 1100 години славянска писменост. С., 1963; същият. Български възрожденски майстори. 
С., 1965; същият. Образи на Кирил и Методий в България. С., 1970; същият. Български 
светци в изобразителното изкуство. С., 1987.
2 Божков, А. Българска историческа живопис. Т. І. С., 1972; същият. Българската икона. 
С., 1984; същият. Изображенията на Кирил и Методий през вековете. С., 1989; Божков, 
А., А. Василиев. Художественото наследство на манастира Зограф. С., 1981; Божков, А., 
И. Гергова, Е. Генова. Образите на св.св. Кирил и Методий и на св. Седмочисленици в 
българското изобразително изкуство. Каталог. С., 1993.
3 Грозданов, Ц. Портрети на светителите од Македониjа од ІХ–ХVІІІ век. Скопjе, 1983; 
същият. Уметноста и културата на ХІХ век во Западна Македониjа. Студии и прилози. 
Скопjе, 2004.
4 Бакалова, Е. Живописна интерпретация на сакрализирания образ в средновековното 
изкуство (св. Кирил и Методий и техните ученици). – Palaeobulgarica/Старобългаристика, 
ХVІІІ, 1, 1994, 96-107; същата. Седмочислениците в изобразителното изкуство. В: Кири-
ло-Методиевска енциклопедия. Т. ІІІ. С., 2003, 580-585; същата. Култ-текст-образ. Изобра-
женията на св. Кирил и св. Методий в изкуството на православния свят. – Библиотека, 3, 
2015, 60-95.
5 Гергова, И. Графични модели във възрожденската иконография на славянските 
просветители. – Проблеми на изкуството, 4, 1993, 3-11.
6 Lozanova, R. Images of Slavic Saints in Moschopolis and Vithkuqi/Albania. – Годишник на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Център за славяновизантийски про-
учвания „Иван Дуйчев“. Т. 92 (11), 2002, 177-188; Русева, Р. Свети Методий в църковното 
изкуство на Албания. – Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култу-
ра през ІХ–Х век. С., 2005; същата. Нови данни за изобразителния култ към Светите Сед-
мочисленици през ХVІІІ–ХІХ век на територията на съвременна Албания. – Проблеми на 
изкуството, 4, 2012, 20-27. 
7 Симеонова, Г. Изображенията на св.св. Кирил и Методий – отражение на мирогледните 
промени на българите. – Българска етнография/етнология, 2, 1992, 3-24; същата. Пробле-
ми на Кирило-Методиевата празничност. С., 1993; същата. Денят на Кирил и Методий. 
С., 1994; същата. Проблеми на Кирило-Методиевата празничност. Книга втора. С., 2007.
8 Геров, Г. Изображния святых учителей славян Кирилла и Мефодия. В: В начале было 
слово, каталог выставки. Санкт Петербург, 2013, 39-53.
9 Генова, Е. За две икони на свети Седмочисленици от ХІХ век. В: Обществени и религиоз-
ни връзки между Унгария и Балканите. Сборник по случай 1100-годишнината от смъртта 
на свети Наум Охридски. Будапеща, 2011, 80-92, ил. 1-8.
10  Чешмеджишев, Д. Кирил и Методий в българската историческа памет през Средните 
векове. С., 2001.
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Спиридон Габровски/Рилски и по-късно на „Царственика“ на 
Христаки Павлович (1844). Те изиграват огромна роля за форми-
рането на историческо самосъзнание и национална идентифи-
кация. В литературата за периода на Възраждането е отделено и 
подобаващо място на ролята на „Стематографията“ на Христо-
фор Жефарович (1741). 

В църковните стенописи, в реда на правите светци, сред сла-
вянските светители неизменно се включват образите на светите 
Кирил и Методий. Изключително по своите мащаби явление за 
епохата става масовото изписване на техните образи заедно вър-
ху икони. Всеки храм е поръчвал или са му дарявани понякога 
по няколко икони на светите братя. Десетки новостроящи се хра-
мове през втората половина на ХІХ в. приемат за патрони сла-
вянските първоучители. За първи път св.св. Кирил и Методий 
стават особено популярни с една гравюра, поместена в „Българ-
ски буквар“, издаден в Москва през 1844 г.11. Гравюрата е озагла-
вена „Български книжници“ и двамата славянски просветители 
са представени обърнати един към друг в монашески одеяния с 
кукули на главите и държащи разгърнат свитък с азбуката. Само 
четири години по-късно, през 1848 г., Захарий Зограф използ-
ва модела на тази гравюра и рисува стенопис в Троянския ма-
настир12. Българската интелигенция и издигнатите и просветени 
българи оказват огромно влияние за превръщането и честване-
то на църковния празник и като училищен празник на буквите. 
За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св.св. 
Кирил и Методий“ в Пловдив, по инициатива на Найден Геров, 
се организира празник на светите братя13. Празникът започва да 
се отбелязва редовно от 1857 г. На 11 май през същата година в 
българската църква в Цариград е отслужена литургия и е про-
изнесено слово. „Цариградски вестник“ отпечатва съобщение 
за събитието и приканва примера на цариградските българи да 

11  Симеонова, Г. Изображенията на св.св. Кирил и Методий, 8; Гергова, И. Графични 
модели, 4.
12  Симеонова, Г. Изображенията на св.св. Кирил и Методий, 8; Гергова, И. Графични 
модели, 4.
13  Колева, П. Празникът на Кирил и Методий. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 
ІІІ. С., 2003, 273. Симеонова, Г. Проблеми на Кирило-Методиевата празничност. С., 1993; 
същата. Денят на Кирил и Методий. С., 1994; същата. Проблеми на Кирило-Методиевата 
празничност. Книга втора. С., 2007.
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се възприеме „по сичка България“14. Утвърждава се практиката 
след тържествената литургия в храмовете шествие от ученици, 
носещи начело икона на светите братя, обкичена с цветя, да се 
отправя към училището, където се извършва водосвет15. За ма-
щабите на явлението говори например и фактът, че през 70-те 
години на ХІХ в. Иван Доспевски рисува десетки малки и средни 
по размер икони на св.св. Кирил и Методий за Рилския мана-
стир, които вероятно са продавани на поклонниците. През 1885 
г. отново той – по поръчка на Софийската община – нарисувал 20 
изображения на св. Методий върху платно по повод 1000-годиш-
нината от смъртта му16. Те били предназначени за честванията в 
Русия17. 

Една литография, отпечатана през 1858 г. в Белград по поръчка 
на хаджи Найден Иванов Татарпазарджичанин, дава нов модел 
за зографите с образите на двамата братя, облечени в архиерей-
ски облекла с митри на главите, държащи евангелие и свитък с 
азбуката18. Особен момент е текстът в долната част на изображе-
нието, който е знаменателен за явлението, за което говоря. Той 
гласи: „Тия просветители и апостоли славянски, родом българи, на-
редили са сегашните славянски писмена азбука в лето 855 по Рож-
дество Христово и приложили светото писание на старобългарски, 
т.е. славянски език. Ето защо цялото славянско племе е длъжно 
да почита тяхната памет през месец май 11-ти ден (подч. мое… 
и т.н.).“19 Този текст е изписван почти на всяка втора или тре-
та икона с техните образи, особено на голямоформатните, кои-
то са били предназначени за монтиране върху проскинитарии 
в обширните възрожденски трикорабни храмове. Изписването 
на подобен текст, призоваващ към почитането паметта на изо-
бразените светци, е феноменален факт не само поради своето 
съдържание, но и заради презумпцията, че стотиците вярващи, 
които ще се поклонят на иконата, са най-малкото грамотни. 

14  Колева, П. Празникът на Кирил и Методий, 273.
15  За мащабите на явлението вж. сбитата, но подробна, с много факти информация за 
начина на честване на празника в различни български градове у Колева, П. Празникът на 
Кирил и Методий, 272-276.
16  Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965, 429.
17  Пак там, 429.
18  Гергова, И. Графични модели във възрожденската иконография на славянските 
просветители. – Проблеми на изкуството, 4, 1993, 5-6.
19  Пак там, 6. 
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Няма зограф, работил по българските земи, който да не е рису-
вал поне веднъж в професионалния си живот тяхна икона или 
стенопис. Особено последователни са например самоковските 
зографи, тревненци също, много изобретателни и вариативни са 
Дичо Зограф и Аврам Дичов20. 

Формирането на изображенията на св.св. Кирил и Методий в 
една обща композиция, носеща определени атрибути, може да се 
обясни не само с бързото и повсеместно утвърждаване на техния 
общ празник. Тази композиция не се формира чрез повтаряне и 
копиране на средновековни образци, а въз основа на представи, 
създадени по книжовни извори21. Тя подчертава техните равноа-
постолски заслуги към делото и е образен еквивалент на прощал-
ните думи на Кирил на смъртния му одър към брат си Методий 
(Проложно житие на Методий): „Ей, брате, ние бяхме една двой-
ка, впрегната да тегли една бразда…“22. Според изследователката 
Гатя Симеонова формирането на общата композиция определя 
промените в мирогледа на българите, т.е. техните образи поемат 
функцията на „български мирогледни картини“23. В няколкото 
варианта на техните общи композиционни решения се включват 
елементи (като кръст, книга, свитъка с азбуката, напрестолната 
маса с мастилници и пера и книги), които символизират едно-
временно покръстването, проповедта, създаването на азбуката, 
преписването и разпространението на книгите и пр. Тоест тези 
елементи не би трябвало да се възприемат само като авторски 
решения на зографите, „а като закодиран израз на някои особе-
ности на мирогледа на българите, които се формират на етапа на 
активизиране на етническото самосъзнание“24.

След Руско-турската война от 1877–1878 г. и обособяването грани-
ците на Княжество България югозападните български земи оста-
ват в рамките на Османската империя. Макар и с нови граници 
в българските земи, времето неумолимо продължава своя ход, 
възрожденските процеси в социално-икономическия и културен 

20  Грозданов, Ц. Портрети на светителите од Македониjа од ІХ–ХVІІІ век, 113-126; същи-
ят. Уметноста и културата на ХІХ век во Западна Македониjа, 2004, 31-53, 121-140, 276-280.
21  Симеонова, Г. Изображенията на св.св. Кирил и Методий, 8.
22  Пак там, 8; Стара българска литература. Т. ІV. Житиеписни творби. С., 1986, 72.
23  Симеонова, Г. Изображенията на св.св. Кирил и Методий, 4.
24  Пак там, 15. 
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живот продължават да се развиват, строят се нови и просторни 
трикорабни храмове дори за мащабите на малки села и махали, 
които се нуждаят, за да функционират нормално, от иконостаси 
и икони. Много често те се изписват доста години по-късно, кога-
то финансите на храма и настоятелството позволяват поканване-
то на зограф или зографски екип. Прави впечатление едно спе-
цифично явление за този регион от втората половина, края на 
ХІХ и началото на ХХ век. Големите трикорабни храмове се из-
писват изцяло за разлика от първата половина на ХІХ век. Тогава 
се изписват само големите манастирски католикони – на Рил-
ския, Троянския, Преображенския, Бачковския манастир. В този 
извод не включвам малките еднокорабни енорийски църкви, 
които често са строени през поствизантийския период и са пре-
изписани изцяло през ХІХ век. Това цялостно изписване води и 
до други интересни явления като например създаването на нова 
декоративна система, както е в Западните Родопи, за което пише 
нашият колега Николай Клисаров25. В това отношение са специ-
фични и стенописните ансамбли на зографската фамилия Бун-
дови/Минови от с. Каракьой, за които пише колегата Владимир 
Димитров26. Според него фамилията изписва 12 храма в югоза-
падните български земи – Гоцеделчевско, Мелнишко, Петричко, 
Дупнишко и Кюстендилско27. Техният принос за късновъзрож-
денската живопис е огромен, особено с афинитета на зографи-
те към българската история. Те са известни със своя живописен 
цикъл за покръстването на княз Борис и българския двор, за бун-
та на болярите и наказанието на княз Владимир28. Те създават и 
едни от най-добрите самостоятелни стенописни композиции на 
светите братя Кирил и Методий в църквите „Св. Атанасий“ в с. 
Бельово, „Св. Георги“ в с. Златолист, „Св. Никола“ в с. Долен29.

Почти паралелно в същите години в Югозападна България ра-
боти и още един екип зографи от Банско – Михалко Юванов 
Голев и Димитър Сирлещов, като в края на творческия им път 

25  Клисаров, Н. Изкуството в Средните Родопи през възрожденската епоха. В: Българско 
възрожденско изобразително и приложно изкуство. С., 1985, 99-108; същият. Стенописци 
от Асеновград в Средните Родопи (XIX век). – Проблеми на изкуството, 3-4, 1992, 71-86.
26  Димитров, В. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. С., 
2012.
27  Пак там, 201-243.
28  Пак там, 129-146.
29  Пак там, 129-146.
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се включва като техен помощник Костадин х. Попов Марунчев. 
Този екип изписва 11 църкви в Благоевградско и Кюстендилско30. 
Подобно на зографите от рода Минови, те също създават уни-
кален и оригинален стил на изписване на храмовете, включват 
много интересни теми и образи като Страшния съд, Колелото на 
живота, Апокалипсиса (Откровението на св. Йоан Богослов), Ва-
вилонската блудница, Арх. Михаил побеждава сатаната, Смър-
тта на Праведника и Смъртта на грешника, Духовен зрак и други 
композиции с морално-дидактичен характер, както и ктиторски 
портрет на дарител (църквата „Св.ап. Петър и Павел“, с. Меч-
кул)31. Не бих казала, че тяхната интерпретация на славянските 
просветители като качество надминава Минови, но те са изклю-
чително последователни във включването на техните образи в 
почти всички свои стенописи. Макар че работят в район и в хра-
мове близо до Рилския манастир, те само в два от тях изписват 
св. Йоан Рилски32, а на две места включват и образа на български 
новомъченик – св. Георги Нови Янински33. В храма „Св. Параске-
ва/Петка“ в с. Лозно, Кюстендилско, светецът е със сигнатура св. 
Георги от Лозна, в иконографията на Георги Янински. Очевид-
но става дума за съвсем местно одомашняване на култа към този 
светец34.

Св.св. Кирил и Методий са изписани в църквите: „Въведение Бо-
городично“ в Благоевград (1882–1889); „Св. Йоан Предтеча“ на с. 

30  За 12-та църква – „Св. Богородица“, в с. Драгодан, община Кочериново, изписана от 
тези зографи, съобщи колегата Владимир Димитров в доклада си от конференцията „Ге-
рои. Култове. Светци“.
31  За някои от темите вж. публикации от: Жекова, М. „Колелото на живота“ от църк-
вата „Йоан Предтеча“, Благоевградска Бистрица. В: Обзорна информация на НИПК. С., 
1989, 12-13; Бакалова, Е. Апокалипсисът в църквата „Св. Йоан Предтеча“ в с. Бистрица, 
Благоевградско. – Проблеми на изкуството, 1, 1999, 30-37; същата. Колелото на живота в 
българската живопис от ХVІІ–ХІХ век. Иконографски източници. В: Християнско изкуство 
и култура в югозападните български земи. ИИМ – Благоевград. Т. ІV. Благоевград, 2005, 193-
228; Николов, Н. Банските зографи Михалко Голев и Димитър Сирлещов – между възрож-
денските традиции и новото време. В: Изкуствоведски четения 2014 (под печат); същият. 
Н. Църквата „Архангел Михаил“ с. Лешко, Благоевградско, паметник на културата. В: ХІV 
Международна научна конференция ВСУ, 2014. Т. ІІІ. С., 2014, 314-321; същият. Църквата 
„Св.ап. Петър и Павел“ в с. Мечкул, Благоевградско (1898–1899 г.) – малко известен и непро-
учен храм от Югозападна България, изписан от банските зографи Михалко Голев и Дими-
тър Сирлещов. В: ХV Международна научна конференция ВСУ, 2015. Т. ІІІ. С., 2015, 33-39. 
32  Църквите „Св. Димитър“ в с. Дренково и „Св. Възнесение“ в с. Покровник.
33  Църквите в с. Бистрица/Дъбова махала, Благоевградско и с. Лозно, Кюстендилско.
34  Василиев, А. Към проучванията на изобразителните изкуства в Кюстендилско. В: Кюс-
тендил и Кюстендилско. С., 1973, 312-314; Гергова, И. „Българският“ св. Георги Нови Янин-
ски. В: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков С., 2001, 489.
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Бистрица/Дъбова махала (1882–1883); „Св. прор. Илия“ в с. Се-
лище (1888–1889); „Св. Арх. Михаил“ в с. Лешко (1889), „Св. Въз-
несение“, с. Покровник (1891–1901); „Св. Димитър“ в с. Дренково 
(1892–1893); „Св. Димитър“, с. Марулево (1893); „Св. Арх. Миха-
ил“ с. Логодаж (1896–1898); „Св.ап. Петър и Павел“ в с. Палат, 
Благоевградско (1909–1910).

В стенописите (ил. 1) от църквата „Въведение Богородично“ в 
Горна Джумая/Благоевград светите Кирил и Методий са разпо-
ложени на западната фасада, около патронната ниша35. И двама-
та са с архиерейско облекло и корони на главите, Методий държи 
дълъг пастирски жезъл. В левите си ръце поддържат разтворени 
книги. Тази на Методий е с азбуката – кирилица. Текстът върху 
книгата на Кирил е силно повреден и вероятно повтаря текст, 
ползван от зографите и в другите им композиции на славянски-
те просветители. Много е рисковано и хипотетично да предпо-
ложим, че това е глаголицата. Дали зографите въобще са имали 
подобна информация и познания?! Най-важният факт в случая 
е изписването им на фасадата на храма, около патронната сцена. 
Това става в години на интензивна съпротива на горноджумайци 

35  За стенописите вж. Стойкова, М. Стенописи в църквата „Въведение Богородично“ в 
Благоевград. – Известия на ИМ – Благоевград. Т. ІІІ. Благоевград, 2001, 110-132.

1.
 Ц

ър
кв

а 
„В

ъв
ед

ен
ие

 Б
ог

ор
од

ич
но

“,
 Б

ла
го

ев
гр

ад
.



351
Герои. Култове. Светци

срещу гръцкото духовно влияние и натиска на гръцкия владика в 
Мелнишката епархия, който претендира за пълна духовна власт 
в цялата кааза36. През 1890 г. свещеникът на храма преди отслуж-
ването на литургията не споменава името на гръцкия владика, а 
това на българския екзарх. След този ден българите в града от-
крито признават духовната власт на българския екзарх37. Голям 
удар срещу гръцкото духовно влияние е честването на празника 
на славянските равноапостоли св.св. Кирил и Методий на 11 май 
1892 г.38. Тържествената литургия се превръща в масова демон-
страция срещу гръцкия мелнишки владика, който по това време 
е в града. Пръв български митрополит на Неврокопската българ-
ска епархия става Иларион, ръкоположен на 24 април 1894 г.39. 

Михалко Голев и Димитър Сирлещов изписват двамата бра-
тя държащи заедно свитък с азбуката в две от църквите – „Св. 
прор. Илия“ (1888–1889) в с. Селище (ил. 2) и „Св. Арх. Михаил“ 
(1896–1898) в с. Логодаж (ил. 3)40. Църквите, макар и изписани 
през близо 10 години, се намират в две села много близо едно 

36  Янева, Е. Църквата „Въведение Богородично“ в духовния и обществения живот на гр. 
Горна Джумая през Възраждането. – Известия на ИМ – Благоевград. Т. ІІІ. Благоевград, 
2001, 104.                                     
37  Пак там, 104-105.
38  Пак там, 105.
39  Пак там, 105.
40  За образите на св.св. Кирил и Методий в църквата на с. Логодаж пише и Бакалова, Е. 
Култ-текст-образ. Изображенията на св. Кирил и св. Методий, 80. В студията си включва и 
илюстрация на стенописа от църквата в с. Лешко.
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до друго, като стенописите са 
почти идентични. Върху сви-
тъка в Логодаж преди азбуката 
е изписан евангелският текст: 
„начало премудрости страх 
Господен“. В църквата „Св. 
Възнесение“(1891, 1892–1901) 
на с. Покровник (ил. 4) св.св. 
Кирил и Методий са отделени 
с широка рамка в една обща 
композиция, акцентирани в 
първия регистър с прави све-
тци. Те са под общото наиме-
нование „славянски просвети-
тели“, в архиерейски облекла. 
Кирил държи в дясната си 
ръка посох, а в лявата – библия 
с текст: „в начале бе слово и 
слово бе в Бог“. Методий дър-
жи високо издигнат кръст и 
свитък с текста, цитиран по-го-
ре – „начало премудрости…“ 
и азбуката. В църквата „Св. Ди-
митър“ (1893) на с. Марулево 
(ил. 5) композицията е същата. 
В църквата „Св. Йоан Предте-
ча“(1882–1883) на с. Бистрица/
Дъбова махала (ил. 6) Кирил 
е отдясно с разтворена книга 
с цитирания по-горе текст. И 
двамата братя държат много 
широк свитък с азбуката. Ин-
тересното в тази композиция 
са още две фигури, изписани 
зад тях, държащи затворени 
книги. Тъй като фигурите са 
поместени под голям прозо-
рец, пробит по-късно, липсват 
сигниранията и част от нимбо-
вете. Можем да предположим, 

3. Църква „Св. Арх. Михаил“, с. Логодаш.

4. Църква „Св. Възнесение“, с. Покровник.

5. Църква „Св. Димитър“, с. Марулево.
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че това са образите на св. Климент Охридски и св. Теофилакт 
патриарх Търновски. Групата от четири фигури е централна в 
иконата на Симеон Молеров, рисувана за манастира „Зограф“ 
на Атон. Надписът на Теофилакт е сбъркан от зографа, подведен 
от Паисиевата история, както впрочем се изобразява и в реди-
ца стенописи от епохата на Българското възраждане. Става дума 
всъщност за Теофилакт архиепископ Охридски, който има зна-
чими заслуги за развитието на култа към светите братя и техни-
те ученици. В тефтера с рисунки на Михалко Голев, съхраняван 
в Центъра за славяновизантийски проучвания „Иван Дуйчев“, 
е прерисувана (ил. 7) от зографа именно тази икона на Симе-
он Молеров заедно със сигниращите текстове към образите на 
съседната страница. За тази рисунка първа съобщава в своя док-
торски труд Иванка Гергова41. В същия тефтер на с. 32б (ил. 8) е 
друга рисунка на банския зограф Михалко Голев с означенията 
на цветовете и надпис отдолу: „Изображение славянских учите-
лей Епископов Моравских Кирила и Методия“. Композицията 
е малко по-различна от това, което виждаме в стенописите, и е 
възможно да е проект за икона.

През 1889 г. двамата бански зографи изписват храма „Св. Арх. 
Михаил“ в с. Лешко, а двадесет години по-късно, заедно с Коста-
дин Марунчев – църквата „Св. Димитър“ в с. Палат. Образите 

41  Гергова, И. Култовете на българските светци през Възраждането. Дисертация за при-
съждане на доктор на изкуствознанието (ръкопис); Генова, Е. Тефтерите с рисунки на бан-
ските зографи. В: Изкуствоведски четения 2014 (под печат).

6.
 Ц

ър
кв

а 
„С

в.
 Й

оа
н 

П
ре

дт
еч

а“
, 

с. 
Би

ст
ри

ца
/Д

ъб
ов

а 
м

ах
ал

а.



354

на св.св. Кирил и Методий са включени в редицата на великите 
църковни отци в апсидите на двата храма. В Лешко те са отдясно 
на апсидата, между св. Атанасий и св. Харалампий (ил. 9)42. Гла-
вите на фронталните фигури на отците са обърнати леко в ¾ към 
центъра на композицията. Св. Методий е с разтворена книга, а 
св. Кирил държи дълъг черен кръст и  разгърнат свитък с текста: 
„начало премудрости страх Господен“ (без азбуката). В с. Палат 
двамата светители (ил. 10) са обърнати надясно, гледащи нагоре 
към допоясното изображение в облаци на Христос Велик Архи-
ерей в слава. Те са в края на редицата заедно със св. Григорий 
Богослов, св. Йоан Златоуст, св. Василий Велики, св. Николай 
Мирликийски и св. Атанасий Александрийски. Кирил е с широк 

42  В този храм е интересен подборът на църковните отци в апсидата. От ляво групата 
завършва със св. Яков, брат Господен, а от дясно – със св. Харалампий, които доста рядко 
се включват на това място. 

7. Рисунка по иконата на Симеон Молеров.
8. Рисунка на св.св. Кирил и Методий от тефтера на Михалко Голев.
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свитък с азбуката. Цялостната композиция в апсидата на храма 
напомня стенописа на Тома Вишанов от църквата на постница-
та „Св. Лука“ в Рилския манастир, включително и с летящите 
херувими около централния образ. Доскоро смятах това изоб-
разително решение за поместването на двамата просветители в 
най-сакралното място на храма за уникално хрумване на зогра-
фите. Оказа се, че доста години преди тях, през 1869 г., самоков-
ският зограф Коста Геров Антикаров ги рисува по същия начин 
в църквата „Св. Арх. Михаил“ в с. Студена, Пернишко43. Самият 
Коста Геров – учител и зограф – е бил запомнен като „голям па-
триот и чуден човек“44. Възможно е патриотичната идея да е не-
гова. Ще предложим и още една хипотеза, макар че не можем да 
дадем адекватно обяснение, как е достигнала до Възраждането. 
Това е „контаминацията на Кирил и Методий с прочути светци 
на християнската църква като фактор за развитието на тяхното 
почитание в Средновековна България“ – контаминацията на Ки-

43  Димитров, В. Зографската фамилия Минови, 146.
44  Василиев, А. Български възрожденски майстори, 469.

9. Църква „Св. Арх. Михаил“, с. Лешко. 10. Църква „Св. Димитър“, 
с. Палат.
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рил със св. Кирил Александрийски и контаминацията на св.св. 
Кирил и Методий със св. Кирил и Атанасий Александрийски45.

Краткият преглед на изображенията на св.св. Кирил и Методий 
от Михалко Голев и Димитър Сирлещов ни показва различните 
типове композиции, които те използват. Но и още нещо – анга-
жиращото отношение към личностите на славянските просвети-
тели, което не е характерно само за тях, но и за другите зографи 
в този регион, отстояващи до 1912 г. своята национална принад-
лежност.

45  Вж. Чешмеджиев, Д. Кирил и Методий в българската историческа памет през Сред-
ните векове. С., 2001, 37-78; Бакалова, Е. Култ-текст-образ. Изображенията на св. Кирил и 
св. Методий, 66-67, 69-70.
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The Enlighteners of the Slavs, Cyril and Methodius 
and the Icon-painters 

of the Late National Revival Period
Elena Genova

The church murals of the period of Bulgarian National Revival include inevitably 
in the tier of the standing saints representations of SS Cyril and Methodius, among 
the Slavic holy hierarchs. An extraordinary in terms of its scope phenomenon of 
the age was the mass painting of their images together on icons and murals. Each 
church either commissioned or was presented with several at times icons of the holy 
brothers or icon-painters rendered their representations. 

The shaping of the representations of SS Cyril and Methodius in a joint composition, 
evincing certain attributes, could be explained not only by the rapid and ubiquitous 
establishing of a jointly celebrated feast day of the two saints. This composition was 
predicated on literary sources rather than on repetition and copying of medieval 
models. It highlighted their isoapostolic contribution to the cause. In the late 
nineteenth and the early twentieth centuries, a team of icon-painters from Bansko 
worked in the southwestern parts of Bulgaria: Michalko Uvanov Golev and Dimiter 
Sirleshtov, who painted 11 churches in the regions of Blagoevgrad and Kyustendil. 
SS Cyril and Methodius are painted at the churches of The Presentation of the 
Most Holy Mother of God into the Temple, Blagoevgrad (1882–1889); of St John 
the Baptist, village of Bistritsa/Dubova Neighbourhood (1882–1883); St Elijah the 
Prophet, village of Selishte(1888–1889); St Michael the Archangel, village of Leshko 
(1889); The Holy Ascension, village of Pokrovnik (1891–1901); St Demetrius, village 
of Drenkovo (1892–1893); St Demetrius, village of Marulevo (1893); St Michael the 
Archangel, village of Logodash (1896–1898); SS Peter and Paul, village of Palat, 
region of Blagoevgrad (1909–1910).

The representations of SS Cyril and Methodius by Michalko Golev and Dimiter 
Sirleshtov demonstrate the various types of compositions they have used, including 
the representations of the holy brother in the altar apse. Moreover, they show also 
the committed attitude towards the personalities of the holy brothers, typical not 
only of the two icon-painters, but also of the rest of the icon-painters from the region, 
who stood for their national identity until 1912.

(translated in English by Milena Lilova)
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Зограф Филип 

Мариела Стойкова
Национална галерия, Музей за християнско изкуство

В Музея за християнско изкуство – Криптата, се съхраняват група 
икони, които постъпиха през 1997 г. от МВР – София. Единствена-
та информация за техния произход бе, че са от Пернишко. Върху 
две от тях – „Иисус Христос“1 и „Св. Йоан Предтеча със св. Козма 
и св. Дамян“2 бе изписана годината 1881. Oт ктиторските надписи 
върху обковите се изясни техният произход – църквата „Св. Без-
сребреници Козма и Дамян“ на Гигинския манастир. При рестав-
рацията се установи, че иконите са надживописвани и годината 
1881 е от по-късната поправка3.

След възстановяването на манастира през 1998 г. в ателието на 
НХГ бяха реставрирани царските двери и иконата на св. Бого-
родица. През зимата на 2014 г. реставрацията на иконите от ма-
настира бе подновена и възложена на Александър Пенев. При 
почистване на апостолския фриз той откри подпис на зограф, 
поместен върху синия фон под образите на св.ап. Андрей и св.ап. 
и евангелист Марко – филипъ зогравъ, и ми предостави възмож-
ността да го публикувам, за което му изказвам искрената си бла-
годарност. Подписът е върху оригиналната живопис и според 
мнението на реставратора е от автора на изображенията.

В публикациите върху изкуството от Българското възраждане 
липсва каквато и да е информация за този иконописец. От събра-
ните материали за творчеството на зографа става ясно, че той е 

1 Инв. № 1191, не е публикувана.
2 Инв. № 1193, не е публикувана.
3 Реставрирани са през 1998 г. в ателието на НХГ. 
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много продуктивен, но за съжаление, сякаш остава незабелязан от 
изследователите. Единствено Елена Генова в книгата си „Второто 
поколение зографи от Самоковската живописна школа“ отбеляз-
ва две негови икони – в Дупница и Пирот – със следния коментар: 
„неидентифициран, с изключително бароково мислене живопи-
сец, работил в югозападните български земи“, и го определя като 
„дупнишки иконописец“4.

Филип зограф е автор с много специфичен почерк и поради това 
творбите му лесно могат да бъдат идентифицирани. Неговите 
икони са с характерен звучен колорит, богата барокова украса и 
сложни композиции. Най-сериозната опорна точка за атрибу-
ирането са образите от неговите икони – издължен овал, мани-
ерни, характерно подчертани ноздри, къдрави, леко усмихнати 
устни, изразителни бадемовидни очи със старателно изписани 

4 Генова, Е. Второто поколение зографи от Самоковската художествена школа. Димитър 
Христов зограф, Йоан Николов Иконописец, Костадин Петрович Вальов. С., 2012, 90, 149.
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ириси, мигли и вежди. При женските и голобради ликове винаги 
помества светъл рефлекс под брадичката. 

За Филип зограф липсват каквито и да е исторически сведения. 
Преди да предложа някои хипотези относно неговата личност, ще 
се опитам да представя хронологията на неговия творчески път от 
познатите ми до момента паметници. 

Сред запазените му в България икони най-ранна е тази с образа на 
св. Богородица Одигитрия от църквата „Св. Петка Стара“ в София, 
от царския ред на иконостаса5. Иконата не е датирана, но върху 
обкова на нимба, който е изработен за нея, се разчита ктиторски 
надпис от 1814 г., от което следва да приемем, че е изписана около 
или преди тази година. Иконата не е била предназначена за този 
иконостас и е монтирана след преустройството на храма6. 

Следващите му произведения са изработени около 1814–1815 г., 
при възобновяването на църквата в Гигинския манастир7. Тук Фи-

5 Иконата на Иисус Христос Вседържител може би също е на Филип, но там образът е 
изцяло покрит с по-късна живопис. 
6 Известно е, че църквата е била неколкократно подновявана в края на ХVІІІ и началото на 
ХІХ век. Царските икони от по-ранния иконостас са били изписани около 1797 г. от Христо 
Димитров от Самоков. Вероятно днешните царски икони са монтирани през 90-те години 
на ХІХ век, когато отново са подновявали храма. Стойкова, М. Две непубликувани икони 
на Христо Димитров от Самоков. – Паметници-реставрация-музеи, 1, 2003, 32-34. 
7 Възобновяването на манастира започва през 1814 г. от монасите Иларион и Захарий. 
Единствената информация за това събитие е запазена в каменния надпис над входната вра-
та. Миятев, К. Принос към средновековната археология на българските земи. – ГНМ, 1921, 
284.

Подписът на зографа върху апостолския фриз в Гигински манастир, ок. 1814–1815 г.
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лип зограф изписва трите икони от царския ред – на св. Богоро-
дица, Иисус Христос Вседържител и патронната икона с образите 
на св. Козма и св. Дамян и св. Йоан Предтеча. Негово дело освен 
апостолския фриз, където оставя подписа си, са царските двери 
и образа на св. архидякон Стефан върху вратата към протезиса, 
както и венчилката. Допускам, че Филип изработва сам основите 
на иконите си, а също и дърворезбената украса. На една от ко-
лонките, разделяща образите на апостолите, реставраторът откри 
и отпечатък от пръста на зографа, останал върху полимента под 
златото. 

Около 1816 г., непосредствено след като завършва строежа на 
църквата „Св. Покров Богородичен“ в Дупница8, зографът изпис-
ва патронната икона на храма, спомената от Елена Генова9. Освен 

8 Кацарски, архим. Н., А. Шаренков. Ценен ръкопис за българската иконопис от ХIX век 
– Духовна култура, 2, 1975, 19. 
9 Генова, Е. Второто поколение зографи, 149. А. Меджидиев публикува иконата, без да се 
ангажира с атрибуция. Датира я от първа половина на ХІХ в. Меджидиев, А. Дупница и 

Св. Богородица Одигитрия, 
църква „Св. Петка Стара“ в София, 
ок. 1814 г. 

Св. Атанасий Александрийски, 
църква „Св. Николай“, с. Червен брег, 
Дупнишко, ок. 1816 г. 
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нея той изработва и Апостолски събор, която също е от царския 
ред на иконостаса. На Филип зограф може би е и иконата на св. 
Пророк Илия от другата дупнишка църква „Св. Николай“10. 

По същото време или около година по-късно Филип изпълнява 
поръчки за църквата „Св. Николай“ в близкото до Дупница село 
Червен брег11. Негови са иконите на св. Атанасий Александрийски 
и св. Богородица с младенеца от северния проскинитарий, както 
и Разпятието от венчилката. 

Около 1818 г. Филип работи икони за възстановената църква „Ус-
пение Богородично“ в Кюстендил12. Това е и една от най- големите 
му пoръчки. Прави впечатление фактът, че отново му е възложено 
да изпише патронната икона, както и още пет от иконите за цар-
ския ред – на св. Георги, св. Йоан Златоуст, св. пророк Илия, св. 
Йоан Предтеча и св. Екатерина13. 

В Историческия музей – Перник се съхранява почти пълен иконос-
тасен комплект, с неизвестен произход, дело на Филип. Запазени 
са пет от царските икони и три по-малки14. Те са от временния 
фонд на музея, където по-голяма част от иконите са от от църкви-

бележити дупничани през епохата на Възраждането. Принос към историята на гр. Дупни-
ца. Дупница, 1940, 32.
10  Иконата ми е известна само от публикуваната от А. Меджидиев фотография. Меджи-
диев, А. Дупница и бележити дупничани, 75.
11  По-голяма част от царските икони са дело на Христо Димитров. Попова, Е. Зографът 
Христо Димитров от Самоков. С., 2001,141-142. 
12  Относно времето на възстановяването на храма има посочени две години – 1816 (Ива-
нов, Й. Северна Македония. Исторически издирвания. С., 1906, 323; Василиев, А. Худо-
жествени паметници и майстори образописци из някои селища на Кюстендилско, Трън-
ско и Брезнишко. – Комплексна научна експедиция из някои селища на Западна България: 
Трънско, Брезнишко и Кюстендилско през 1957–1958. С., 1961) и 1817 (Василиев, А. Бъл-
гарски възрожденски майстори. С., 1965, 267). Смятам, че първата година е по-достоверна. 
13  Св. Екатерина е монтирана на проскинитарий на втория етаж в храма. Там е преместен 
и по-ранният иконостас, както и иконите на Христо Димитров, които Елена Попова датира 
около 1814–1815 г. Сред творбите му тя включва и образа на св. Екатерина, който според 
мен има значителни отлики от останалите негови произведения в храма и освен това е с 
по-големи размери, каквито са тези на иконите от Филип. Попова, Е. Зографът Христо Ди-
митров от Самоков. С., 2001, 149-150; Гергова, И. Ранният български иконостас ХVІ–ХVІІІ 
век. С., 1993, 20; Машниќ, M. Три примероци на царски двери од Кратовско – кумановски-
от краj. – Патримониум, 3-4, 2008, 155-156.
14  Иисус Христос Вседържител (инв. № вр. 80), св. Йоан Предтеча (инв. № вр. 47), св. Ар-
хангел Михаил мъчи душата на богатия (инв. № вр. 42), св. Николай (инв. № вр. 43) и св. 
Петка (инв. № вр. 85), Иисус Христос Вседържител (инв. № вр. 94), св. Пророк Илия (инв. № 
ос. 85) и Слизане в ада (инв. № вр. 107). Показани са за първи път пред публика в изложбата 
„Подбрано от колекцията на Регионален исторически музей – Перник“, 2006 г. в Криптата. 
Не са публикувани.
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те в с. Старо село и Радомирско. Мисля, че комплектът е работен 
около 1819 г. за църква от този регион. 

Може би непосредствено след това Филип е ангажиран да рабо-
ти за възстановения през 1818 година брезнишки храм „Св. Пет-
ка“15. Тази година е изписана на патронната икона, изпълнена, 
ако правилно тълкуваме надписа, от Дойчин16. От запазените ле-
тописни бележки, свързани с историята на църквата, са известни 
многобройните финансови затруднения около подновяването на 
брезнишкия храм17. Смятам, че тези обстоятелства са принудили 
миряните да поръчват постепенно украсата на храма, като това 
добре се вижда не само от нееднородния иконостас, но и от по-къс-

15  За възстановяването на храма през тази година свидетелстват няколко документа от 
началото на ХІХ век. Манолова-Николова, Н., П. Желева. Летописни бележки от Средна 
Западна България. С., 1999, 83.
16  От същия зограф в църквата „Св. Петка Стара“ в София е запазена голяма икона св. 
Терапонтий и св. Параскева, монтирана над входа към църквата в притвора.
17  Манолова-Николова, Н., П. Желева. Летописни бележки, 232.

Св. пророк Илия, църква „Успение Богородично“ в 
Кюстендил, ок. 1818 г.

Св. Петка, РИМ – Перник, ок. 1819 г. 
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ната стенописна декорация18. Иконите на Филип от тази църква са 
следните – „Иисус Христос Вседържител“, „Св. Богородица Цари-
ца Небесна“, „Св. Арх. Михаил“ мъчи душата на богатия, сборна 
икона на св. Йоан Кръстител и св. Николай и дверите с образа на 
архидякон Стефан. Тяхната приблизителна датировка е след 1819 
г. до 1820 г.19. Иконите от апостолския ред на пръв поглед са близ-
ки до тези на Филип, но резултатът от сравнителния анализ из-
ключва царските и апостолските икони да са дело на една ръка20. 

От 1821 г. е иконата на св. Богородица с младенеца, св. 40 мъче-
ници, св. Петка и св. Харалампий21, която до този момент е един-
ствената с датировка от автора. Вероятно през тази година и за 
иконостасен комплект, към който принадлежи гореспомената-
та творба, зографът изписва и иконите на св. Николай22 и Иисус 
Христос Вседържител, публикувана от Ив. Гергова като дело на 
неизвестен зограф23. Трите творби са идентични като стил и с 
почти еднакви размери. В тези икони Филип зограф показва из-
ключително фина иконописна техника, ликовете са с мек овал и 
по-светла карнация. 

В църквата „Рождество Христово“ в Пирот от Филип зограф има 
една икона – Възнесение Христово от царския ред на иконостаса24. 
Като колорит е близка до иконите на зографа от 1821 г. Сходни 
композиционни решения откриваме в неговите икони от Крипта-
та, Дупница и Кюстендил. 

Името на Филип не присъства в кондиката на храма25. Мисля, че 

18  На иконостаса има части с по-ранна датировка – ХVІІІ век. Гергова, И. Ранният българ-
ски иконостас, 25. Запазени са икони от различни периоди на ХІХ век. Стенописната украса 
също е работена на няколко етапа. 
19  Датировката е основана на стилови сходства с единствената датирана от автора икона 
(1821 г.) от постоянната експозиция на Криптата. 
20  По мое мнение те са много близки до стила на Йоан Иконописец. Негово дело е и дяс-
ното крило на царските двери, запазено фрагментарно. В Гигинския манастир има олтарен 
кръст, който също е от Йоан. 
21  Инв. № АИМ оп. 23 пор. 296=288. Иконата е публикувана без атрибуция в каталог от 
изложба в Париж. Prachov, L.M. Icones Bulgares ІХ–ХІХ siècle. Paris, 1976, 141.
22  Иконата е собственост на Археологическия музей. Временно е в Националната галерия. 
Инв. № НХГ 594 , стар инв. № оп. 3 пор. № 2 на АИМ. Не е публикувана.
23  Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически 
музей – София. Каталог. С., 2012, 101, 353, обр. 498, инв. № АИМ оп. 23 пор. 
24  Генова, Е. Второто поколение зографи, 90.
25  Тефтер Нишавске митрополиjе. Пирот, 1976. Предговор д-р И. Николић.
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иконата е по-ранна от 1845 г. – времето, когато е завършен ико-
ностасът26. На него има и други икони, които са с по-ранна дати-
ровка27. Като разглежда част от тях, дело на Димитър Христов и 
Йоан Иконописец, Е. Генова стига до извода, че иконостасът „е 
комплектуван доста хаотично и очевидно икони са поръчвани на 
различни майстори и в различни години – преди и след завърш-
ването му“28. Тази теза се подкрепя и от откритите през 2014 ико-
ни в женското отделение и зад олтара в храма, датирани към края 
на ХVІІІ – началото на ХІХ век29. Предполагам, че иконата на Фи-
лип е работена към края на 20-те години на ХІХ век за някои от 
метосите в Пирот30.

В Криптата има още две произведения на Филип зограф. Сборна-
та икона със сцените Благовещение, Рождество Христово, Успение 
Богородично, Богоявление, Възкресение Христово, Възнесение, 
Апостолски събор и Св. Никола и Св. Пантелеймон в цял ръст31 е 
много близка до стилистиката на пиротската икона и може би е 
изписана по същото време. Другата икона – св. Николай32 е с мно-
го големи загуби на живописен слой по фона и одеждите. Близка 
е до стилистиката на образите от църквата в Червен брег, което 
дава основание за приблизителна датировка около 1816 г. 

Последната творба, която мисля, че следва да бъде приписана на 
Филип, е средна част от триптих с образа на св. Богородица Цари-
ца от Археологическия музей33. В каталога на музея тя е публику-

26  Пак там, 16, 19; Генова, Е. Второто поколение зографи, 90.
27  Икони на Д. Зограф от 1834–1835, Йоан Иконописец от 1843–1844. Вж. Генова, Е. Второ-
то поколение зографи, 90, 179; Гергова, И. Сметководният тефтер на самоковския зограф 
Димитър Христов. – Известия на държавните архиви. Т. 88. С., 2004, 291, 293.
28  Генова, Е. Второто поколение зографи, 179. 
29  Perović, Ž. Otkrivene ikone iz drevnih gradskih bogomolja, http://www.pirotskevesti.rs/, 
27.08. 2014 .
30  В Пирот е имало метох на Рилския и Хилендарския манастир. Един от главните ктито-
ри на храма – хаджи Нешо Филипович – е бил близък с монасите от светогорския метох. 
Николић, В.М. Стари Пирот. Етнолошке белешке из прошлости града. Пирот, 1974, 60-61, 
Петровић, С. Историjа града Пирота. Пирот, 1996, 37-40. За връзките на Ниш и Рилския 
манастир вж. Гергова, И. Ниш и Рилският манастир през ХVІІІ и ХІХ векове. – Ниш и Ви-
зантиjа, III. Ниш, 2005, 525-532.
31  Инв. № НХГ 605, стар инв. № АИМ оп. 35 пор. № 6, неизвестен произход. До 2010 г. 
иконата беше в постоянната експозиция на Криптата. Не е публикувана.
32  Инв. № НХГ 660, стар инв. № АИМ 3764, закупена от А. Сахакян, 1949 г., реставрирана 
през 2005 г. в Художествената академия. Не е публикувана.
33  Инв. № АИМ 3034, оп. 23, пор. 434. Гергова, И., Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изку-
ство, 88, 266, обр. І, 306.
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вана като дело на Никола Янакиев от Дупница. По мое мнение тя 
е с много по-фина живописна моделировка, по-благороден овал 
на лицата и изискан колорит от творбите на Никола Янакиев. 

От събрания до този момент материал проследяваме творчест-
вото на Филип зограф за две десетилетия, през които той експе-
риментира с композициите и променя стила си, като постепенно 
измества тъмната карнация с по-светли тонове, усъвършенства 
деликатните преходи между подложките и светлите части на ли-
ковете и постига съвършена техника. Образите стават по-мило-
видни и с по-меки и закръглени овали. Златните облаци и звезди 
върху фоновете постепенно са изместени от сивкавобели облаци 
с просветляващи в долната половина небеса или розови тонове в 
горната им част. 

За съжаление, в нито една от църквите, за които е работил Филип, 
няма сведения за зографа. Единствено регионите, в които работи, 
и стиловите отлики на иконите му могат да бъдат отправна точ-
ка за разкриване на данни за неговата личност. От проучванията 

Св. Йоан Предтеча, РИМ – Перник, ок. 1819 г. Св. Богородица с младенеца, св. 40 
мъченици, св. Петка и св. Харалампи, 1821 г. 
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ми за храмовете, в които се срещат 
негови икони, установих, че често 
там работят зографи от Самоков 
като Христо Димитров или Йоан 
Иконописец. Интересен е фактът, 
че, макар и доскоро останал неиз-
вестен, на Филип и в Дупница, и 
в Кюстендил са поверени патрон-
ните икони, което не би могло да 
се случи, ако той няма доказани 
качества. 

Не смятам, че Филип зограф е уче-
ник на Христо Димитров и трудно 
бих се съгласила, че произхожда 
от Дупница. Като резултат от съ-
брания до този момент материал 
и опитите да бъдат открити сти-
лови и иконографски паралели 
на неговите творби, ще предложа 
следната хипотеза. Допускам, че 
Филип зограф е свързан с кръга на 
зографите Кръсте от Велес и монах 

Антоний Йованович от Битолско, чието творчество е добре проуче-
но от Виктория Поповска-Коробар34, и неговият произход по-скоро 
следва да се търси в Македония. Върху ранните му творби както в 
типажа, така и в колорита най-силно е влиянието на стила на За-
харий Монах, стенописните композиции от църквата „Св. Лука“ 
и иконите и стенописите от гробищната църква на Рилския мана-
стир, дело на Христо Димитров. Смятам, че подобно на Антоний 
Йованов35, Филип е пребивавал в Рилския манастир и посочените 
творби оказват силно въздействие върху стила му. С течение на вре-
мето се отдалечава от спецификата на стила от ХVІІІ век и се при-
общава към новите тенденции в изкуството от първите десетилетия 
на ХІХ век. По същото време близки композиционни решения, схо-

34  Поповска-Коробар, В. Зографот Монах Антониj Jованов во уметноста од првата поло-
вина на ХIX век. – Jубилеен зборник – 25 години митрополит Тимотеj. Охрид, 2006, 279-293; 
същата, Зографите Крсте од Велес и Крсте поп Траjанович. – МАНУ, Прилози. Одделение 
за општествени науки, ХХХIII, 1, Скопjе, 2002, 88-113.
35  Поповска-Коробар, В. Зографот Монах Антониj, 288-289.

Св. Николай, ок. 1821 г. 
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ден колорит, подчертана барокова елегантност откриваме в ранни-
те произведения на Михаил от Самарина36.  

Относно пътищата, по които достига до изпълнението на поръч-
ките, единственият извод въз основа на събраните данни е, че е 
имал тесни контакти с някои от рилските монаси – таксидиоти, 
които са давали своите препоръки за неговите художествени уме-
ния. На този етап това твърдение е доста хипотетично, но се надя-
вам в следващ етап да намеря необходимите доказателства. 

На въпроса къде се е обучавал Филип, на този етап не мога да дам 
отговор. Възможно е да е работил в група, заедно с други зографи 
от кръга на монах Антоний и Кръсте от Велес. Не изключвам и 
хипотезата за съвместна дейност с Йоан Иконописец в някои от 
църквите в Брезнишко. 

Единствените най-близки до неговия стил образи са апостолският 
фриз от църквата „Св. Петка“ в Трън. Той е значително по-ранен 
от строежа на храма и вероятно е бил изработен за друг храм37. 
Типажите са сходни, но със сигурност това е автор, различен от 
Филип. Може да допуснем, че това е учител или дори баща на 
Филип, който преди него проправя път на ученика си. 

Ако съдим по приблизителната датировка на най-ранните и по-
следните известни произведения на Филип зограф, може да пред-
положим, че е роден през 60-те години на ХVІІІ век и умира около 
1830 г. Произходът му е също толкова неясен и единствената опора 
са стиловите особености на иконите му, приблизителните години 
на творчество и името. Сред македонските зографски и резбарски 
родове са известни два с фамилията Филиповци – от Осой и от 
Гари38. Единственият Филип от с. Осой е роден през 1814 г., което 
изключва възможността да търсим каквато и да е връзка. От дру-
гия род е прочутият майстор резбар Петър Филипович-Гарка. За 

36 Тричковска, Ј. Хронологиja на раните дела на зографот Михаил (Анагност) од Самари-
на. – Патримониум, 7-8, 2010, 405-415.
37  Църквата „Св. Петка“ е построена през 1856 г. Василиев, А. Художествени паметници 
и майстори образописци из някои селища на Кюстендилско, 195. Допускам, че фризът е 
бил на иконостаса в църквата на манастира „Св. Архангели“, която е подновявана към края 
на ХVІІІ век. Вероятно след поредното разрушение е преместен в „Св. Петка“. Петрунова, 
Б., В. Григоров, Н. Манолова-Николова. Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско. 
С., 2001, 234-238.
38  Василиев, А. Български възрожденски майстори, 233-240, 246-253. 
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него е известно, че освен с резба се е занимавал и с образопис. На-
ричали го и зограф, а и Петър Гарка се е подписвал като такъв39. 
Различни са мненията относно формирането на неговия бароков 
стил и място на обучение – Епир, Албания, Света гора и др.40. 

Тук ще предложа една доста смела хипотеза – Петър Гарка да е 
син на Филип зограф и да се е учил при него на иконопис, а защо 
не и на резба. Годините, свързани с живота и творчеството на Пе-
тър (умира – 1854, а най-ранната му творба е от 1811–1814)41, са 
напълно съвместими с тази теза. Каква иконопис е оставил Петър, 
за мен не е известно. Ако все пак е възприел нещо от стила на своя 
баща, защо да не предположим, че в прилепската църква „Благо-
вещение“ освен дърворезба е оставил и иконата „Благовещение с 
пророците Давид и Соломон“ от 1846 г., съхранявана в ризницата 
и публикувана от Д. Николовски42. 

Подобна интерпретация би дала отговор и на въпросите защо 
в ранните творчески години Филип често е съпътстван от т.нар. 
софийски зографи, един от които носи името Дойчин. Ако при-
емем, че Филип е от Гари, то в родословието на фамилията след 
едно поколение откриваме внук – Дойчин43. Дали „софийският 
зограф“ е всъщност близък роднина на Филип? Звучи доста при-
мамливо да бъдат потърсени подобни връзки, но засега оставяме 
тази разработка в сферата на свободните съждения. 

Втората хипотеза е свързана отново с пряк наследник на зографа 
– да приемем, че Георги Филипович, който се преселва от Дебър в 
Габрово и работи докъм 40-те години на ХІХ век44, е негов син. Из-
вестните години на творчеството му не противоречат на подобно 
твърдение. 

39  Пак там, 233, 335, 237.
40  Пак там, 335, 236; Гергова, И. За произхода на Дебърската църковна дърворезба. – Ма-
кедонски преглед, 3, 1994, 91-106; Поповска-Коробар, В. Лесновски манастир. Скопjе, 2000, 
38-40; Грозданов, Ц. За Македонската ликовна уметност од ХIХ век и миjачката школа. В: 
Цивилизации на почвата на Македониjа, 2, МАНУ, 1995, 203-205.
41  Василиев, А. Български възрожденски майстори, 235; Поповска-Коробар, В. Леснов-
ски манастир, 40.
42  Николовски, Д. Икони от ризницата на црквата Св. Благовештение – Прилеп. – Па-
тримониум, 10, Скопjе, 2012, 341-343, сл. 17,18; за резбата: Василиев, А. Български възрож-
денски майстори, 239, обр. 155. 156.
43  Василиев, А. Български възрожденски майстори, 233.
44  Пак там, 543-544.
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Разбира се, без реални доказателства тези разсъждения са илю-
зорни, но въпреки че и втората версия би могла да бъде вярна, 
към този момент съм по-склонна да приема първата хипотеза, 
ако, разбира се, Филип зограф всъщност не е бил монах. 

Надявам се в бъдеще да дам отговор на множеството въпроси, 
които възникнаха в процеса на изследването, и да внеса по-голяма 
яснота около личността на Филип зограф, чието творчество оставя 
трайна следа в изкуството от региона на Югозападна България до 
края на ХІХ век. 
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Zograph Philipp 

Mariela Stoykova

In the publications on Bulgarian Revival art the facts about the icon-painter Philip are 
completely missing. He became well-known in the recent time: in the Winter of 2014, 
when the Apostles frieze if the Church “Sts Cosmas and Damian” of the monastery 
in the village Guiguintsi, has been cleaned by the restorer Alexandar Penev. He has 
discovered the signature of the icon-painter located under the images of Sts Apostles 
Andrew and Marc. Two of the  icons of the Royal doors at the monastery of  Guiguintsi 
are part of the Permanent Exhibition in the Museum for Christian Art in the Crypt. The 
rest of them are still in the monastery. They are depicted about 1814–1815 after the its 
renovation. From all the collected materials we can conclude that Philip Zograph was 
very creative and productive. Nevertheless he stood away from the public interest and 
knowledge. According to Bulgarian Revival art researchers Philip Zograph is an artist 
with a very specific manner of expression. This is the reason why he could be very 
easily identified. The earliest among his preserved ions in Bulgaria is the one with the 
images of St Virgin Hodegetria from the church “St Petka the Old” in Sofia.

This icon has been depicted about 1814. After that Philip Zograph has arrived in 
just-renovated monastery of the village Guiguintsi where he has been working and 
creating for more than an year. Then his errands to the churches “The Holy Veil of 
Virgin Mary”and “St Nicolaus” in Doupnitsa and “St Nicolaus” in the near village 
Cherven Breg” (1818) have been accomplished. One year later the icon painter fulfills 
one of his most important and significant errands to the church “Dormition of Mother 
of God”, Kyustendil. When this task is already over, he comes back again to the region 
of Breznik. There is a group of icons, preserved in the Museum of History in Pernik 
from that period (1819 – 1820). These are almost all of the icons of the Royal doors in 
the church of “St Petka”, Breznik.

The only piece of work dated by the artist himself is the icon of  Virgin Mary with the 
Infant with the Holy 40 Martyrs of Sebastia and St Charalampius (1821) kept in the 
Crypt – Sofia. Two other icons –  part of the iconostasis – date from the same period.
They are part of the collection in the National Archaeological and National History 
Museum in Sofia. The last well-known art work of the icon painter – “Ascension” –  is 
one of the icons on the Royal doors in the church “The Nativity of Christ”, Pirot. Philip 
has been painting it untill the end of the 20s of the 19th century.

Based on the collected data and the efforts made to discover stylistic and iconographic 
parallels to his work I concluded that there is a close relation between his art and 
the circle of the icon-painters Kraste from Veles and the monk Antonius from the 
region of Bitolya, although he works very often with the artists Christo Dimitrov and 
Ioan the Iconpainter. Analizing the relative dating of the earliest and the last icons of 
Philip Zograph, we can suppose that he was born in the 60s of the 18 century and died 
around 1830.
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