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С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по поствизантийско 

изкуство 

от проф. д-р Елисавета Мусакова, Институт за изследване на изкуствата - БАН 

 

Единствен кандидат, явил се на конкурса, е гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева 

от Института за изследване на изкуствата към БАН. Конкурсът е проведен съобразно 

предвидената процедура в ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на закона. М. 

Куюмджиева се представя с хабилитационен труд под печат, 16 научни публикации, 

които включват статии и студии в реномирани български и чуждестранни научни 

издания, както и 4 статии в Корпуса на стенописите от ХVІІ век в България,  под ред. 

на Б. Пенкова и Цв. Кунева, издаден в София през 2012 г.  

Приложените биографична справка и списък на публикациите между 2005 и 

2017 г. (за периода след получаването на научната и образователна степен „доктор“) 

свидетелстват за значителна по количество и с високо качество научна дейност. 

Тематиката, която обединява основната част от научните трудове на М. 

Куюмджиева, е иконографията на изображения, свързани със Стария Завет, а неин 

фокус са изследванията, посветени на визуалните подходи в изобразяването на Св. 

Троица. Разработването на тази конкретна тема, която обхваща както старозаветните 

префигурации, така и образите на Христос Стар на Дни, Отечество, Съпрестолие и 

Разпятие в лоното на Отеца (Престол на благодатта),  изисква солидни знания в 

областта на християнската иконография, богословие, литургика, коментарна и пара-

библейска литература, които кандидатката не само има, но ги прилага в обстоен 

интердисциплинарен анализ. Впечатляваща по обем и характер е цитираната в 

текстовете научна и изворова литература, послужила за убедителни аргументи и 

изводи. 

Най-голямото научно постижение в представената кандидатура несъмнено е 

хабилитационният труд „Ликът на Бога. Изображенията на Св. Троица в православното 

изкуство“, в който са синтезирани изследванията на М. Куюмджиева от последните 

години. По тази причина изложеното становище взема предвид главно него за 

направените заключения. Труд от подобен характер с такъв обхват няма до този момент 

нито в българското, нито в чуждестранното изкуствознание. Това се отнася и до такива  

ключови за изследването разработки като тези на Ханс Герстингер или Гретчен 

Маккей. Приносите в нея са многобройни, както по отношение на конкретния събран 
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материал от пост-византийското изкуство, така и по отношение на неговото 

интерпретиране. Специално ще отбележа онези части от труда, в които се изяснява 

религиозният и политически контекст, в който се появяват и променят т. нар. 

антропоморфни варианти на Св. Троица и особено богословските дискусии в руската 

църква през ХVІ и ХVІІ в., които намират отзвук в конкретни изображения, създадени 

от балканските майстори. Книгата на М. Куюмджиева, особено ако бъде преведена и 

издадена и на чужд език, ще се нареди, сигурна съм, сред най-авторитетните 

изкуствоведски трудове в областта на християнската, в частност православната 

балканска иконография.    

Както този, така и останалите трудове на М. Куюмджиева, концентрирани върху 

троичната проблематика, показват израстването й като рядък специалист в една 

особено трудна област, както за църковните авторитети, така и за съвременните 

изследователи, заели се с изясняването на въпроса как Църквата, в течение на векове, 

решава въпроса за изобразяването на неизобразимото.    

За трайния интерес на изследователката към репрезентации на теми от Стария 

Завет в техните слабо или непроучени варианти в балканското изкуство от ХV в. 

нататък свидетелстват публикациите „Creation of the World and Adam and Eve in Post-

Byzantine Art: Some Notes on Genesis Cycles in Arbore and Sucevita“ и „Imaging the Evil 

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

Извън тях, с не по-малка прецизност в отношението към самите паметници и в 

критическото преразглеждане на предишни изказани хипотези  се отличават 

публикациите върху отделни произведения, свързани с дарителски актове на влашките 

воеводи и други представители на висшата румънска социална прослойка („Към 

въпроса за българо-румънските връзки през ХVІІ век: дарителската дейност на Матей 

Басараб“; „Отново за резбования кръст от църквата „Св. Димитър“ в Свищов“ и 

съответните им варианти в други издания). Както и в предишната, така и в тази област 

на балканското пост-византийско изкуство, М. Куюмджиева се оказва в позицията на 

изкуствовед, който е единствен или е сред малцината наши авторитети в посочените 

области. 

Представените за конкурса публикации съдържат редица нови интерпретации на 

произведения на изкуството, в които, както свидетелстват цитираните източници, са 

приложени методологически похвати, развити в най-новата изкуствоведска литература 

от водещи автори в областта на византийското и пост-византийското изкуство.       
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Накрая, макар това качество да не е толкова същностно спрямо тяхното научно 

съдържание, не може да бъде отминат езиковият облик на публикациите на М. 

Куюмджиева – ясен, изразителен изказ, създаващ интригуващи изследователски 

сюжети. 

С оглед на необходимостта от разкриването на още една доцентска длъжност в 

състава на Института за изследване на изкуствата трябва да бъде взета предвид 

цялостната академическа дейност на М. Куюмджиева, която се допълва от 

реализираните й участия в редица проекти, преподавателската й работа като хоноруван 

преподавател в Националната художествена академия, нейната експертна и 

административна активност. Високата външна оценка за научните достойнства на 

нейната работа е изразена в цитиранията от страна на авторитетни български и 

чуждестранни изследователи.    

Изтъкнатите качества и приноси в научните трудове, изключителната й 

коректност като учен и като колега в състава на Института за изследване на изкуствата 

ми дават пълно основание да предложа на почитаемия Научен съвет на Института за 

изследване на изкуствата да избере гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева на академичната 

длъжност доцент.  

 

 

София, 14 декември, 2017 г. 

 

 

(Е. Мусакова) 

 

  

 

 

 


