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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. Елка Бакалова, доктор на изкуствознанието 

(Член-кореспондент на БАН) 

ПО КОНКУРСА 

за заемане на академичната длъжност доцент 

по Изкуствознание и изобразителни изкуства (поствизантийско изкуство), 

обявен от Института за изследване на изкуствата при БАН (ДВ бр. 62 от 01.08.2017) 

с единствен кандидат 

гл. ас. д-р 

М АР ГАР И ТА  АТ АН А СО ВА  КУ ЮМ ДЖ ИЕ ВА  

На обявения от Института за изследване на изкуствата при БАН конкурс 

единствен явил се кандидат е доктор Маргарита Куюмджиева, чието научно творчество 

отдавна следя. 

Маргарита Куюмджиева завършва изкуствознание в Националната художествена 

академия. След това е докторант в Института за изкуствознание (днес “Институт за 

изследване на изкуствата") при БАН, където през 2002 г. успешно защитава докторат на 

тема „Старозаветни теми в монументалната живопис от XV-XVII век (в паметниците на 

територията на съвременна България).” 

Постъпва на работа в същия институт: 

В периода 2001 - 2003 г. е специалист в сектор „Изобразителни изкуства”. 

В периода 2003 - 2007 г. е асистент в изследователска група „Средновековно и 

възрожденско изкуство”. 

От 2007 г. до момента е главен асистент в изследователска група „Средновековно 

и възрожденско изкуство”, а от 2016 г. - ръководител на групата. 

За настоящия конкурс М. Куюмджиева представя една монография 

(хабилитационен труд) и научни статии, публикувани в специализирани издания през 

периода 2005 - 2017 г., т.е. през последните 12 години, което е свидетелство за 

нарастваща й творческа активност. 

Тук веднага държа да подчертая, че като обем и качество научната продукция на 

Маргарита Куюмджиева далеч надхвърля изискванията за научното звание „доцент" и 

вероятно, само високите критерии, които са характерни за самия кандидат, биха могли 

да обяснят тази закъсняла процедура. 

 

 

Маргарита Куюмджиева е известна като един от най-сериозните специалисти в 

областта на поствизантийското изкуство на Балканите. Тя е успяла да си изгради 

блестяща научна репутация както у нас, така и в чужбина, за което свидетелствуват не 

само публикациите й, но и участието й в отговорни международни форуми, сборници, 

периодика и др. За участие в конкурса Маргарита Куюмджиева е представила: 

а/ една монография: “Ликът на Бога. Изображенията на Св. Троица в 

православното изкуство
1
’, София: Институт за изследване на изкуствата 2017 (под 

печат). 

б/ 25 студии и статии с изследователски характер и 5 рецензии, които се отнасят 

към обявената в конкурса научна област, отпечатани в периода от 2005 г. до днес. 

По-значителните научни приноси на Маргарита Куюмджиева в областта на 

обявения конкурс според нас се отнасят към два различни проблемни кръга с много 

специфична проблематика, рядко разработвана в нашата наука: 

1) Визуализация на старозаветни теми в балканското изкуство. 
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На тази проблематика е посветена представената книга, озаглавена „Ликът на 

Бога. Изображенията на св. Троица в православното изкуство”, кояго разглеждаме 

като хабилитационен труд. Без да имам възможност да аргументирам тук изцяло 

новаторския, според мен, характер на представената книга, ще отбележа само някои 

особено съществени нейни достойнства. 

Изследването на М. Куюмджиева представлява пръв по рода си опит да се 

систематизират и представят всички известни образи на християнския Бог, на Светата 

Троица, и да се изследват те като проекция и функция на християнската идеология, да се 

разгледат в техния естествен и възможно най-пълен догматично-литургичен и 

историко-културен контекст. След изключително уместното богословско въведение (гл. 

I, озаглавена „Догматично-литургичен контекст и изобразителна традиция
1
’), самото 

обобщаващо проучване е съчетано с подробно изследване - по видове - на отделните 

иконографски варианти на образите на св. Троица чрез анализа на важни паметници, 

върху които се изграждат концепциите и хипотезите на авторката, съпроводено с 

прецизно подбрана визуална документация. При това М. Куюмджиева не само познава и 

критично използва всички досегашни публикации и изследвания, но и в редица случаи, 

сякаш пътьом, а всъщност категорично, реинтерпретира редица данни и дори въвежда 

нови извори в научно обръщение. Представеният в книгата изобразителен материал от 

църкви и манастири в България е важен дял от нашето културно- историческо 

наследство. Този материал е систематизиран и изследван на фона на богат сравнителен 

материал от целия балкански регион. Уточнена е терминологията, хронологията на 

явленията и т. н. Иначе казано, авторката съсредоточава вниманието си върху проблема 

„култ-текст-образ”, който, разбира се, изисква непрекъснати препратки към книжовните 

извори и възможно най-детайлна реконструкция на съответния историко-културен 

контекст. Подобен подход предполага огромна ерудиция и библиографска 

осведоменост, каквито авторката несъмнено притежава. По актуалност на 

проблематиката представеното изследване се свързва е новите тенденции в 

съвременната хуманитаристика. Книгата безспорно представлява постижение не само за 

автора си, но и за цялата съвременна балканска историография, в която, за съжаление, 

иновационните подходи все още не се радват на особена популярност. С включения в 

научно обръщение нов изобразителен материал, с актуалността на проблематиката, 

свързана с историята не само на българската менталност и култура, но и на цялата 

православна християнска култура тази книга е сериозен принос за науката. Тя ще има 

стимулиращо значение, ще послужи, убедена съм, като отправна точка за понататъшни 

изследвания, както в историята на българското изкуство, така и в сродни научни 

дисциплини. 

Към същата проблематика бихме могли да отнесем още някои студии и статии 

като: Иконография на вечността. Някои бележки за образа на Ветхий денми в живописта 

от поствизантийската епоха. - Старобългарска литература 2007, 37-38: 187- 207; The Face 

of God’s Divinity: Some Remarks on the Origin, Models and Content of the Trinity Images of 

Synthronoi Type in Post-Byzantine Painting. - Scripta & e-Scripta 2007, 5: 161-182; (= Ликът 

на Бога. Изображения на св. Троица от типа Съпрестолие в поствизантийската живопис - 

произход, съдържание, модели. - Слово и образ 2009, 1: 60- 70; ) Функционална 

специфика на старозаветните сцени в късносредновековната църковна живопис: 

Гостоприемството на Авраам. - В: От Честния пояс на Богородица до коланчето за 

рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка 

Бакалова, София 2010, 167-178; Ветхий денми във византийската живопис. - Проблеми 

на изкуството 2011, 2 (= Visualizing God’s Eternity: the Ancient of Days in Orthodox Art 

from the Byzantine Era. - in: Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, Съст. 

Е. Бакалова. M. Димитрова, M. А. Джонсън, 2017); Visualizing God. Post-Byzantine 
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Imagery of the Trinity in Orthodox Churches in the Balkans. - in: Древнерусское и 

поствизантийское искусство. Вторая половина XV — начало XVI века. К 500-летию 

росписи собора Рождества Богородици Ферапонтова монастьфя: Сб. 

статей. Москва. Северньш паломник 2005, 322-338; Homo Byzantinus и образите 

на триединния Бог. - В: Homo Byzantinus?, София 2009, 107-123; Изображението на Св. 

Троица в наоса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси - иконографски 

прототипи и съдържание. - Старобългарска литература 2010, 43-44; Imaging the Evil in 

the First Chapters of Genesis: Texts behind the Images in Eastern Orthodox Art. - Studia 

Ceranea 6, 2016, 377-396. 

Много от публикациите на М. Куюмджиева (вж. приложения списък на 

трудовете) свидетелстват за задълбочено вглеждане в проблематиката на редица 

недостатъчно изследвани явления на средновековната култура, или на такива, които 

остават дискусионни. Безспорни са нейните приноси за изясняване на тяхната стойност 

като културни феномени. В повечето случаи се изследват принципите на визуализация 

на различни по жанр и структура словесни текстове. Как художникът интерпретира 

словесния текст - това е една от специалните теми в повечето изследвания на авторката. 

Напомням, че съотношението между двата вида образност остава засега най- слабо 

проучената област. Това само по себе си означава необходимост от интердисциплинарни 

подходи. Със завидна последователност Куюмджиева непрекъснато разширява 

хоризонтите на изследваната проблематика и продължава да търси нови подходи и нов 

език за нейното експониране, за да постигне едно по- диференицрано разбиране за 

християнската култура като цяло. 

2. Българо-румънските връзки в изобразителното изкуство от 

поствизантийския период. 

Съществен дял от изследванията и публикациите на Куюмджиева са посветени на 

българо-румънските връзки в изобразителното изкуство. Те са резултат от системно 

изучаване на румънските паметници и на съответните проучвания на румънските 

изследователи. За тази цел тя участва в, а по-късно и ръководи, съвместен проект на БАН 

и Румънската академия. Първоначално (2007 - 2009 г.) това е проект, озаглавен "Discours 

et voies du pouvoir" c ръководител Георги Геров, след това се приема друг проект, 

озаглавен „Modeles, images et discours du pouvoir au Moyen Age balkanique" (2009 - 2015) c 

ръководител Маргарита Куюмджиева. Този проект има подчертано 

интердисциплинарен характер, поради което в него участват сътрудници от различни 

институти: от БАН - от Института за изкуствознание. Института за история и Института 

за фолклор, а от Румънската академия - от Institutul de Studii Sud-Est Europene и от 

Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". 

Работата по тези проекти, осигуряващи сътрудничество е румънските колеги, 

както и участието в румънски научни форуми, дава възможност на Куюмджиева да се 

запознае основно с паметниците в Румъния, както и с изследванията на румънските 

учени. С тази специфична и плодотворна дейност са свързани редица публикации на 

Куюмджиева у нас и в чужбина. Отбелязвам някои от най-съществените: „Some Notes on 

Moses as a Biblical Model of Leadership and Moses’ Vita in the Frescoes of the Sucevija 

Monastery.” - Analele Putnei 2013, 1: 367-386; „On the Interrelations Between Wallachia and 

Bulgarians During the 17th Century: Benefactors and Beneficiaries.” - Revue des etudes 

sud-est europeennes LIV, 2016, 1-4, 145-164'’; „Extra-Biblical Sources for the Iconography of 

the Prophet Moses in Byzantine and Post-Byzantine Painting.” - in: Biblia Slavorum 

Apocryphorum. Vetus Testamentum, Lodz, 2007, Fasciculus 6-7, 151-161; David Rex 

Penitent: Some Notes on the Interpretation of King David in Byzantine and Post-Byzantine Art. 

- in: The Biblical Models of Power and Law/ Les modeles bibliques du pouvoir et du droit: 

Papers of the International Conference, Bucharest, New Europe College 2005, Frankfurt am 
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Main: Peter Lang 2008, 133-152; Към въпроса за българо-румънските връзки през XVII 

век: дарителската дейност на Матей Басараб. - В: Етрополската книжовна школа и 

българският XVII век, София 2011, 286-296 (= Some Remarks on Donations by the 

Wallachian Prince Matei Basarab in Bulgarian Territories. - in: Histoire, memoire et devotion. 

Regards croises sur la construction des identites dans le monde orthodoxe aux epoques 

byzantine et post-byzantine, ed. Radu G. Paun, La Pomme d'or, Seyssel 2016, 185- 205); Stroe 

and Vila's cross from 1642: Object revisited. - in: Aut Viam Inveniam Aut Faciam: in Honorem 

Stefan Andreescu (Volume with collected works dedicated to 65 anniversary of Professor 

Stefan Andreescu), Iasi 2012, 623-635; In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St. 

Parascheva? - Analele Putnei 2014, 1: 11-27; Creation of the World and Adam and Eve in 

Post-Byzantine Art: Some Notes on Genesis Cycles in Arbore and Sucevita. - Analele Putnei 

2015, 1: 233-247 и др. 

Държа да подчертая, че няма публикация на Маргарита Куюмджиева, която да не 

носи новости и като фактология, и като интерпретация. Събраният, анализиран, 

систематизиран и публикуван от Куюмджиева материал е сигурна основа за работата на 

всеки специалист в областта на християнската култура. Иначе казано, нейните трудове 

са ценни и за хуманитаристиката като цяло. 

Заключение. Изхождайки от обективните изисквания, предявявани към 

кандидатите за научното звание “доцент" в рамките на обявената в конкурса научна 

специалност, намирам, че Маргарита Куюмджиева със своята квалификация и научни 

приноси напълно отговаря на тези изисквания. Смея да твърдя, че през последните десет 

години Маргарита Куюмджиева стремително израстна като изследовател и значително 

разшири територията на своята дейност. Като личност с очевидна ерудиция и сериозна 

професионална подготовка, Маргарита Куюмджиева е ценна за всеки колектив, в който 

работи. Както вече отбелязах, с богатата си и качествена научна продукция тя е успяла да 

си изгради блестяща репутация както сред българската, така и сред международната 

колегия, за което свидетелствува още и списъкът на цитиранията на нейните трудове. 

Поради всичко това, предлагам на почитаемия Научен съвет на Института за изследване 

на изкуствата да присъди на главен асистент д-р Маргарита Куюмджиева академичната 

длъжност доцент. 

 

 

 

Чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

 

 

София, 28 декември 2017 г. 


