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УВОД





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

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

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

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

http://www.westminster-abbey.org/worship/sermons/2006/september/sermon-for-matins
http://www.westminster-abbey.org/worship/sermons/2006/september/sermon-for-matins
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Ликът на Бога: изображенията на Св. Троица в православното изкуство

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

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

Икона на Света Троица, за чието 
създаване е използван оптически 
ефект, може да бъде видяна над 
западния вход на католикона на  
Бачковския манастир (фото М. К.)
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Глава 2. Образът на Ветхий денми

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

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

В преобладаващата си част представените в книгата проучвания са 
публикувани по-рано в специализирани издания и са резултат от проек-
ти, работени в продължение на повече от петнадесет години в рамките 
на научния план на Института за изследване на изкуствата към БАН. За 
съжаление, по различни причини настоящото издание се задържа няколко 
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