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Становище 

на доц. д. изк. Георги Геров 

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по специалността 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (поствизантийско изкуство), 8.1. 

 

  На конкурса документи е представил единствен кандидат – Маргарита 

Атанасова Куюмджиева. Освен CV, списъци на публикациите и на 

цитиранията, а така също – дипломи за завършено висше образование и за 

придобиване на образователната и научна степен «доктор», кандидатът 

представя текста на монографията «Ликът на Бога. Изображенията на св. 

Троица в православното изкуство» и 17 статии. 

Познавам Маргарита Куюмджиева от студентските й години. Това ми 

дава възможност да анализирам цялостното й професионално развитие: от 

студентската скамейка – до днес. Затова мога убедено да кажа, че още от 

самото начало Маргарита Куюмджиева проявяваше завидна 

работоспособност, съсредоточеност и устойчивост на интересите, като те 

бяха съпътствани от подкупваща скромност. С годините тя прибави все по-

задълбочено проникване в занимаващата я изследователска област, а кръгът 

от интересите й непрестанно се разширяваше. Изследваниията, включени в 

настоящата процедура, доказват това още веднъж.  

Начинът, по който се изобразява в православното изкуство Бог, е 

предизвиквал и продължава да предизвиква у изследователката траен интерес. 

Той се оформи още в самото начало благодарение на едно изображение от 

стенописите в Струпец. Впоследствие темата бе разширена и обогатена, за да 

се стигне до представената в настоящата процедура монография «Ликът на 

Бога». 

Ще уточня, че изобразяването на Бога е било и продължава да бъде в 

центъра на много изследвания. В този смисъл проблематиката, която 

занимава Маргарита Куюмджиева винаги е била актуална. На въпросите 

«Как да се представи в зрими форми принципно неизобразимия Бог?» и «Как 

да се изобрази Божественото триединство?» православните зографи 

отговарят, предлагайки различни иконографски решения. Изследването на 

появата, смисъла, развитието и разпространението на тези решения 

представлява увлекателно духовно приключение, изискващо познаване 

начина на мислене на хора от разни епохи и живеещи в различни условия. 

Маргарита Куюмджиева си поставя за цел да изледва всички аспекти на това 
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явление, като на тази цел са посветени представените в конкурса монография 

и част от статиите.  

Веднага ще споделя мнението си, че монографията има приносен 

характер. Не ми е известно друго съчинение на български език, което да 

изследва с такава пълнота и изчечпателност въпросната тема. Убеден съм,  че 

към текста на монографията ще прибягват голям брой специалисти от 

сферата на хуманитарните науки. Впечатлява не само изложението; приятно 

впечатление правят обширната библиография, прецизното формулиране на 

включените в проучването термини, обхвата на засегнатия материал, който 

обема хронологически византийския и поствизантийския периоди, жанрово – 

монументалната живопис, книжната миниатюра и иконописта, а 

териториално – целия православен свят. 

Ще си позволяя да отбележа само някои места: 

На с. 85 от книгата Куюмджиева разсъждава дали иконографията 

«Съпрестолие» е повлияна от изкуството на Запада, или има във Византия 

самостоятелно развитие. Авторката е склонна да приеме по-скоро втория 

вариант, търсейки корените на явлението в изкуството на 13 век. Ще се 

съглася с нея, отбелязвайки, че много явления в православната иконография 

се коренят именно в изкуството на това столетие, когато Византия успява да 

се справи с Латинското царство, основано от временно разрушилите 

империята западни кръстоносци. В този период културата на нашествениците 

става, без съмнение, по-добре известна на Изток, но успоредно с това 

православните художници търсят собствена специфика и свой личен начин 

на изразяване, които в крайна сметка се основават на византийското 

художествено минало. 

На с. 111 се споменава за една икона от Мелник, упоменания за която 

се срещат и у някои други изследователи. По повод изображението на 

Триликия ангел от притвора на Роженския манастир аз също съм се 

занимавал с «триликата» иконография. Затова подкрепям думите на 

Маргарита Куюмджиева «че изглежда в един определен географски ареал на 

Балканите типът на триглавия ангел като изображение на св. Троица е имал 

своята популярност в продължение на векове». Струва ми се, че в конкретния 

случай могат да бъдат посочени (макар и хипотетично) даже корените на 

това локално явление. По времето на византийския император Андроник 

Палеолог иеромонах Иоаникий изгражда и украсява със стенописи 
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католикона на манастира «Св. Троица» в Мелник. С други думи през 1286/87 

година в региона се създава духовен център, в който култът към 

Божествената Троица играе важно място. От своя страна този факт без 

съмнение е оказал влияние на популярните в региона иконографски решения. 

Малко по-нататък в текста се споменава, че протоиереят на Елбасан – 

Онуфрий, е пребивавал във Венеция. Необходимо е да се отбележи и това, че 

този зограф от 16 век играе значима роля в разпространението на 

иконографията на триликия Христос в диоцеза на охридската архиепископия. 

Интересно е да се анализира дали тициановата «Алегория на 

благоразумието» (където е изобразен триглав човек, като трите лика 

представят трите човешки възрасти) е повлияла на Онуфрий? И ако «да» - в 

каква степен? 

На с. 164 и по-нататък Куюмджиева разсъждава за пътищата на 

проникване на западни влияния в руското изкуство, а оттам – в  

православното изкуство въобще. В тази връзка особено внимание е обърнато 

на художествените традиции на някои градове като Новгород и Псков, които  

традиционно поддържат връзки с Запада. Не мога да не се съглася с 

въпросната теза – още повече, че авторката привежда конкретни примери в 

нейна подкрепа. Един от тях е този с т.н. «Четиричастна икона». Бих искал да 

прибавя към споменатото някои факти. Мисля, че би трябвало да се обърне 

внимание на писател като Ермолай-Еразъм. Това е популярен през 16 век 

творец, сред многобройните съчинения на когото е т.н. Голяма трилогия 

(Книга за Св. Троица). Родното му място не е известно, но не без основание 

се предполага, че това е Псков. Не би било лошо да се спомене и това, че 

актуализирането на троичната тема в руска среда през 16 век е свързано с 

избуяването на антитринитарната ерес, на която се противопоставя в 

идеологически план ортодоксалният православен възглед. 

Ще посоча и една неточност. На с. 80 се споменава, че изображението в 

олтарната конха на новгородската църква  «Симеон Богоприимец» 

представлява най-ранния пример за появата на иконографията «Отечество» в 

монуменалната живопис. Работата е там, че въпросното изображение не е от 

60-те – 70-те години на 15 век (както се датират стенописите от паметника 

като цяло), а от 19 век. 

Наред с достойнствата на монографията «Ликът на Бога» бих искал да 

отбележа частните приноси, които Маргарита Куюмжиева прави в поредица 
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статии, представени на конкурса. В статиите са разгледани по нов начин 

конкретни паметници (например: кръста от Свищов; паметниците по 

българскитеземи, свързани с Матей Басараб) и изобразителни цикли 

(Мойсей, Давид). Новите неща, присъстващи в тези статии, допринасят за по-

пълноценното опознаване на поствизантийското изкуство по нашите земи. 

Приносният характер на публикациите и актуалността им не само за 

българския читател се подчертават от факта, че някои от тях са публикувани 

в  чуждестранни научни издания. 

Считам, че кандидатът отговаря напълно на изискванията на конкурса. 

Обемът и научните приноси на представените работи сочат, че става дума за 

напълно формиран учен, който владее добре съвременните методи на 

изследване, прилагайки ги адекватно към интересуващите го проблеми. 

Кръгът от научни интереси на Маргарита Куюмджиева е ясно очертан, а 

подходът към решаването им – мотивиран.  

Имайки предвид горепосоченото, си позволявам убедено да 

препоръчам на членовете на уважаемия Научен съвет на Института за 

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

Куюмджиева на академичната длъжност доцент по специалността 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (поствизантийскоизкуство), 

професионално направление 8.1., Теория на изкуствата. 


