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изкуство, София: Институт за изследване на изкуствата 2017 (под печат) 

Образът на Бога в изкуството, или начинът по който православието визуализира 

доктрината за Св. Троица, е тема на настоящото изследване. За християнина Бог е и 

Единство и Троица. В продължение на повече от хилядолетие Църквата е призвана не 

само да защитава от ереси този очевидно труден за обикновеното човешко възприятие 

догмат, но и да го разяснява на вярващите. Може би едно от най-убедителните 

средства, които Църквата използва, за да въздигне вярващия до Бога, показвайки 

неговата мистерия, величие и красота, е изкуството, превърнало се за православието в 

неотделима част от богословието, в изразител на вярата в образи. Православието, а и 

християнството изобщо, не открива веднага формулата за Божия образ. 

Разнообразието на съществуващите изобразителни варианти показва, че в 

художествено-култовата практика най-подходящият визуален израз на доктрината за 

Св.Троица е търсен всъщност непрестанно. Изследването си поставя за цел да 

анализира тази практика, класифицирайки изобразителните варианти на Св. Троица и 

разглеждайки техния генезис, особеностите и функцията им в догматично-литургичен 

и исторически контекст. 

В центъра на това изследване е проблемът за появата и разпространението на 

директното представяне на Бог Отец в православното изкуство. “Директно 

представяне” означава изобразяването на това лице на Св. Троица в човешки облик, а 

не индиректното му изображение чрез различни символи, като Божията десница 

например. Директните изображения на Бог Отец виждаме главно в антропоморфните 

варианти на Св. Троица - Отечество, Съпрестолие и Разпятие в лоното на Отца, както и 

като самостоятелен образ. Макар да са чужди на ортодоксалното разбиране за Бога, 

тъй като не са обосновани от светоотеческата традиция, която стои в основите на 

православието, тези изображения получават широко разпространение именно в 

разглеждания период и провокират слаба реакция и опозиция. Подобен е случаят и с 

триликите или триглави изображения с чертите на ангел или на Христос. От друга 

страна в целия период между IX и XVIII в. вариантът, чрез който в православното 

изкуство се изобразява св. Троица са трите ангела от сцената Гостоприемството на 

Авраам. Основна задача на текста е да проучи генезиса и развитието на цялата тази 

система от образи на Триединния Бог в православното изкуство, с цел да бъдат 

обяснени причините за тяхната поява и разпространение. 

Според работната хипотеза, върху която е изградено настоящото изследване, появата 

на образ на Бог Отец в човешки вид и разпространението на антропоморфните 

троични варианти, особено в изкуството на православните народи след падането на 

Византия е резултат от постепенна промяна във възприятието на догмата за Св. 

Троица, което става в някаква степен по-опростено и близко до рационални и 

логически категории на мислене. В поствизантийската епоха това може би е свързано и 

с желанието на представителите на православната църква да приближат и направят 

достъпни за всички вярващи онези велики мистични тайни, за които византийските 
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теолози са дискутирали твърде комплицирано в предходните столетия. Новата цел се 

налага поради новите исторически условия. В периода XV-XVIII в. православната 

общност е принудена да отстоява своите доктрини под натиска на няколко фактора: 

мюсюлманските завоеватели и тяхната религия, нарастващото влияние на 

католицизма и появата на протестантството. В тези нови исторически условия, без да 

става въпрос за промяна в същината на православната догма за Св. Троица, можем да 

говорим за показателно изменение в образното й представяне. Промяната засяга не 

само изкуството в днешните български земи, а се наблюдава и в изкуството на 

останалите православни общности на Балканите, както и в Русия. Следователно тя 

следва да бъде разглеждана като резултат от един глобален процес, не само като 

отразяваща тенденциите в църковното изкуство и респективно в религиозната сфера, а 

също и като илюстрация на началните етапи на прехода от едно обществено съзнание 

към друго – прехода от Средновековие към Новото време. 

Студии: 

Куюмджиева, М. Иконография на вечността. Някои бележки за образа на Ветхий 

денми в живописта от поствизантийската епоха. – Старобългарска литература 2007, 

37-38: 187-207. ISSN 0204-868X 

Обект на анализ в студията е образът на Ветхий денми сигниран като Саваот, една 

особеност разпространена в паметници от поствизантийската епоха главно на 

териториите на Сърбия, днешна РМакедония и в западните части на съвременна 

България. Такова сигниране се разглежда първо като резултат от възможно смесване 

на мотиви от теофаничните визии на пророците Даниил, Исая и Йезекиил, при което се 

създава един синкретичен образ на “Бог в слава” и в което прибавянето на сигнатурата 

Саваот е допълнителен лингвистичен маркер, обогатяващ общия смисъл на 

композицията с определени нюанси. Второ, и не без връзка с първото, то се обяснява с 

литургичната основа на изображението, като текстовата част от сложния синтез 

литургия-текст-изображение би отговаряла на ангелското славословие: “Свят, Свят, 

Свят, Господ Саваот”, съставен елемент от няколко литургични химна. И последно, 

може би най-съществено, промяната в сигнирането поставя въпроса дали това е 

свидетелство за значимо изместване в семантиката на образа на Ветхий денми, който 

през ХVІ в. вече се е превърнал в имплицитен образ на Бог Отец, донякъде 

преодолявайки онтологичните си връзки с Христологичната тема, характерни за по-

ранния период от неговото съществуване и така предшествайки непосредствено 

образа на Господ Саваот, познат ни от сводовете на нашите възрожденски храмове. 

Разсъжденията в настоящия текст се ограничат в тази дискусионна рамка, като водещ е 

интересът към различни аспекти на съотношението текст-образ в православното 

изкуство. 

Друг важен въпрос, засегнат в настоящия текст, е свързан това откъде се появява 

моделът за контаминирания образ Ветхий денми/Саваот. Проучването на материала в 

широк географски ареал на Балканите позволява да се заключи, че образът на Ветхий 

денми, означен като Саваот, не е инвенция на линотопски, на епирски, нито на критски 

зографи. Той е продукт на славянска среда. Почти синхронно означението Саваот се 
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появява и върху руски икони и в стенописи и хипотезата за евентуално руско влияние, 

което да е провокирало появата на нашите изображения, е наистина примамлива, но 

руският материал като че ли изостава леко хронологически и има по-различни 

характеристики, поради което търсенето на по-конкретен евентуален първообраз за 

подобно необичайно съчетаване на образ и текст по-скоро би следвало да се свърже с 

Балканите. Като възможен прототип на това специфично решение е посочен 

монументалният по размери и внушение образ на Ветхий денми в люнета над входа 

към наоса на църквата “Св. Апостоли” в притвора на Печката патриаршия, който е 

представен със свитък в лявата ръка и благославящ с дясната, а над раменете му е 

разположен надписът “Свят, свят, свят, Господ Саваот, исполнив небо и земля слави 

Твоея”. 

Kuyumdzhieva, M. 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.  ISSN 1312-238X (= КУЮМДЖИЕВА, Маргарита. Ликът на Бога. 

Изображения на св. Троица от типа Съпрестолие в пост-византийската живопис – 

произход, съдържание, модели. – Слово и образ 2009, 1: 60-70 ISBN 13138022) 

Изследването е посветено на един от вариантите за визуализиране на идеята за Бог-

Троица, който съществува и в източноправославното и в западното изкуство, с близки 

формални характеристики, но в различен контекст – изображението на Св. Троица от 

типа Съпрестолие. То представя Бог Отец и Христос в човешки образ, седнали на 

небесния престол един до друг, и Св. Дух като гълъб. Какъв е произходът на това 

изображение, до каква степен и в какъв период определено западно влияние би 

могло да се разглежда като част от неговата история, какво е неговото значение, какви 

са механизмите за неговото разпространение, кои са основните му модели, това е 

кръгът от проблеми, дискутирани в текста. Композицията е формирана вероятно през 

ХІІІ в. във византийската живопис, като при това може и да е използвана една вече 

утвърдена в западното изкуство схема, но тя е преработена изцяло в контекста на 

изобразителната традиция, присъща на Византия. Основната причина, поради която не 

може да се говори за директно западно влияние в този случай, е инкорпорирането на 

Ветхий денми като образ на Бог Отец – решение, което е плод на продължителни и 

очевидно последователни търсения, характерни за развитието на византийското 

изкуство, но съвсем неприсъщи за Запада.  

Още с появата си във византийската живопис Съпрестолие функционира в контекста на 

идеята за Небесното Царство, където Христос пребивава на небесния трон отдясно на 

Отеца съгласно Давидовите думи от псалм 109,1. Този мотив присъства в множество 

литургични текстове, с които Съпрестолие е обвързано и тези връзки са анализирани в 

текста: текстове от последованието на Възкресение и Възнесение Христово, което се 

отразява в стенописните програми в съседството на Съпрестолие със сцената 

Възнесение Христово; тропара “Во гробе плотски”, част от чието изобразяване е 

Съпрестолие; 15та строфа на Акатист Богородичен, при чието визуализиране също се 

използва сцената Съпрестолие; както и връзката със Символа на вярата, която се 

разкрива в програмите на поствизантийските храмове чрез съпоставянето на 
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Съпрестолие с композициите на Вселенските събори, а по-късно и в образното 

онагледяване на самия Символ на вярата в редица икони и стенописи. 

Докато за възникването на Съпрестолие във византийското изкуство идеята за значимо 

западно влияние е несъстоятелна, то иконографският развой на този вариант в 

следващия период показва, че някакви влияния от западноевропейската живопис вече 

могат да бъдат търсени, макар и не преди средата на ХVІ в. Изображения на 

Съпрестолие се появяват първоначално главно в територии, в които православните и 

католически общности съжителстват една с друга, каквито са Крит, Кипър, Корфу. В 

православното изкуство, създавано в тези територии често се промъкват западни 

иконографски решения и дори стилови похвати, характерни за западната живопис. 

Критските зографи реактуализират познат им палеологов модел и техният вариант 

представя фронтално седящите фигури на Бог Отец със свитък в лявата ръка и Христос 

от дясната му страна, с кодекс в лявата ръка и благославящ с дясната, като, за разлика 

от византийските примери, мястото на Св. Дух в схемата е вече фиксирано – между 

двете фигури. Именно този модел е водещ за изкуството на Балканите от ХVІ и ХVІІ в., 

когато се разпространява както в икони, така и в печатните и ръкописни книги с 

илюстрации и в стенописите. Изглежда сцената е била разпространена в 

монументалната живопис от ХІV в. в различни региони на Балканите, тъй като една 

част от зографите през ХVІ в. са следвали при работата си не критските решения, а 

изглежда именно моделите, познати им от такива по-ранни паметници, които се 

отличават с иконографска “архаичност”. Всички тези варианти все още не са повлияни 

нито иконографски, нито стилово от западната живопис. От средата на ХVІ в. натам се 

разпространяват и вариации на модела на критските зографи, в които са въведени 

елементи, характерни за сцената Съпрестолие от западното изкуство. Сред тези 

детайли са жезълът в ръката на Бог Отец и сферата, която се появява между фигурите 

на Отеца и Сина, или отново в ръката на Бог Отец. Изглежда сферата се вмъква в 

композицията на Съпрестолие най-напред в някои икони от о-в Корфу,  и си остава 

характерно за живописта на острова иконографско решение. Именно тази адаптация 

на изображението се появява и на Атон през ХVІ в.,  а по-късно добива популярност и в 

балканската живопис. При най-разпространения през ХVІІІ в. модел на Съпрестолие, 

който изобразява Сина, придържащ кръста с дясната си ръка, а Бог Отец със жезъл в 

ръка, западното влияние вече е неоспоримо. Сред основните пътища за проникване на 

западни влияния по отношение на Съпрестолие е печатната продукция от периода, 

започвайки с илюстрираните Библии, печатани във Венеция през ХV в. и стигайки до 

различни гравюри с подобни изображения, особено разпространени на Запад през 

ХVІ-ХVІІ в. През ХVІІІ в. този фактор на влияние вече е изместен от други проводници на 

западни модели, каквито са украинският и сръбският барок. 

Куюмджиева, М. 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. ISBN 

9789545400698 
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Старият завет като свещена история, морални норми, текст и образи е структурно 

съществен за християнската култура като информационен масив, от който 

християнството непрестанно черпи различни мотиви, придава им ново духовно 

съдържание и ги използва непрестанно в своята репигиозно-философска система. В 

студията се дискутира епизодът със срещата на праотец Авраам с трите ангела, описан 

в 18 глава на книга Битие и неговата визуализация във византийското и в 

поствизантийското изкуство. Този пример много добре илюстрира определящото 

влияние на интертекстуалните връзки от полето на екзегетиката и литургията за 

развитието на особеностите на изображението и за промените в неговия смисъл. 

Разгледани са различните аспекти на този старозаветен епизод, които св. Отци на 

Църквата разкриват в своите тълкувания на библейския текст. Подчертано е 

значението на Гостоприемството на Авраам като явление на Сина Божи, което съдържа 

и евхаристийни конотации, въведени чрез идеята, че в момента на срещата на Авраам 

с трите ангела на праотеца се открива цялото познание за Бога и Божия промисъл да 

спаси човечеството чрез въплъщението и жертвата на единородния Син; 

евхаристийният смисъл се подсилва от асоциации на трапезата на Авраам с тайнството 

на евхаристията и чрез тълкуването на жертвания за обяда телец като предобраз на 

Христовата жертва. Проследена е промяната в смисъла на епизода от епохата на 

иконоборството натам в посока на въвеждане на троично значение, при което трите 

ангела вече се тълкуват като трите лица на Св. Троица, като това е направено на базата 

на екзегетическите текстове, химнографията и визуалния материал. Отбелязано е 

засилването на обвързването на изображението с богослужението след XI в. Обръща 

се внимание на идейната обвързаност на сцената Гостоприемството на Авраам с 

Богородица още от средновизантийския период натам, която получава най-

красноречив израз в последованието за Издигане на панагия, но добива и други 

интерпретации чрез съпоставянето на сцената и образа на Богородица в различни 

стенописни програми в контекста на темата за Въплъщението. С всички тези 

богословски идеи сцената продължава да бъде обвързана и в стенописните програми 

от периода XV-XVII в., когато се появява и нов акцент в нейната многопосочна 

функционалност. Множество примери от тази епоха свидетелстват за важното място 

на този старозаветен епзод в системата от образи, свързани с еклесиологията, при 

което Гостоприемството на Авраам антиципира идеята за предустановеността на 

Христовата Църква в старозаветни времена, за нейната мисия в света и за 

продължаването на небесното покровителство в по-нататъшната земна история. На 

визуално равнище това се изразява чрез съседството на сцената с композициите 

Петдесетница или Вселенските събори в икони и стенописи от периода. Примерът с 

Гостоприемството на Авраам показва доколно разнообразна може да бъде функцията 

на старозаветните изображения в храма: във всяка програма в която са включени, те 

допълнително поясняват съдържанието на новозаветната тематика, едновременно 

придавайки й необходимата историческа аргументираност и подчертавайки нейната 

позиция на водеща в свещената история и по отношение на връзката със сакралното.  

Куюмджиева, М. Ветхий денми във византийската живопис. – Проблеми на 

изкуството 2011, 2: 3-12. (= Kuyumdzhieva, M. Visualizing God’s Eternity: the Ancient of 
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days in Orthodox Art from the Byzantine Era. – in: Medieval Bulgarian Art and Letters in a 

Byzantine Context, Съст. Е. Бакалова, М. Димитрова, М. А. Джонсън, издателство 

Гутенберг, 2017) 

Фигурата на белокосия старец от видението на пророк Даниил – онзи, който е по-

древен от дните, Ветхий денми, е сред образите във византийското изкуство, които 

особено красноречиво отразяват представата на Homo Byzantinus за Божия лик с целия 

нейн сложен богословски и догматичен контекст. В изображението на Ветхий денми 

по уникален начин е „примирено” противоречието на постановките на св. Отци за 

неизобразимостта на Бог Отец и необходимостта от визуален израз на определени 

богословски теми. Именно чрез създаването на този образ във византийското 

изкуство, и в изкуството на православието изобщо, се визуализират важни догматични 

постулати, като идеята за божествената природа в ипостасата на Сина в Христологията 

или за единоначалието на Отеца в православната Триадология. В текста е разгледан 

литературният контекст на наименованието Ветхий денми от една страна като част от 

старозаветния текст с неговите богословски интерпретации, а от друга като 

самостоятелно функциониращо име с определени литургични конотации. В 

съвременното православно богословие е разпространено становището, че Ветхий 

денми във всички случаи следва да се идентифицира само с Христос и не може да 

представя Бог Отец, тъй като последният е непознаваем. По-внимателният прочит на 

светоотеческите текстове, направен в изследването, показва несъстоятелността на това 

твърдение. Ветхий денми е възприеман като образ, който показва специфични аспекти 

на Господ, отнасящи се най-вече до Отеца, но и до Сина, било то общата им същност, 

слава, царство небесно, или пък предвечното съществуване на Господ и Неговата 

мъдрост и справедливост, които ще бъдат явени в деня на Страшния съд. На тази 

основа е разгледан въпросът за появата, иконографията и функцията на 

изображението Ветхий денми във византийското изкуство. Споделя се възгледът, че 

този образ е една инвенция, предназначена в началото да визуализира чрез 

иконографията една конкретна идея – тази за единоначалието на Отеца. 

Едновременно с това през ХІ в. Ветхий денми вече се използва и като израз на 

единството на двете природи на Сина Божи в Христологията, а през ХІІ в. и на идеята за 

принасянето и приемането на жертвата в Триадологията. Появата и ранната история на 

това изображение са свързани непосредствено с препотвърждаването на определени 

постулати от Църквата, както като контрапункт на Запада и на монофизитските 

постановки, така и в отговор на вътрешно-църковните спорове. Проучени са 

различните аспекти в смисъла и функцията на образа Ветхий денми в изкуството на 

православните народи до края на XIV в.: като изображение на Бог Отец в 

иконографията на Св. Троица, във връзка с идеята за Божия промисъл в историята на 

спасението на човешкия род и в контекста на идеята за Небесното Царство и Второто 

пришествие. 

Kuyumdzhieva, M. Some Notes on Moses as a Biblical Model of Leadership and Moses’ 

Vita in the Frescoes of the Suceviţa Monastery. – Analele Putnei 2013, 1: 367-386. ISSN 

1841-625X 
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Текстът разглежда значенията и функциите на цикъла на пророк Мойсей, изписан в 

погребалния параклис на манастира Сучевица. Този визуален разказ е създаден, за да 

внуши чрез определена комбинация от образи конкретни богословски и политико-

идеологически концепции на съзерцаващите го членове на монашеската общност, 

представители на църковните кръгове, ктиторите и всички останали посещаващи това 

пространство вярващи. Сложният замисъл на този цикъл може да бъде разделен на 

две основни смислови равнища, които се пресичат във визуалния разказ, но се 

разглеждат отделно за целите на това изследване. Първото ниво е свързано с това как 

историята на Мойсей е била възприемана в Църквата, което се определя от писанията 

на св. Отци на Църквата и от литургичните текстове. То се отнася до 

общохристиянското значение на цикъла на Мойсей, което се разкрива и в стенописите 

на Сучевица. Второто ниво в смисъла и функцията на този подбор от сцени произтича 

от продължителното използване на някои аспекти на образа на Мойсей като модел за 

сравнение в политическата идеология на редица християнски владетели. То е свързано 

с въпроса до каква степен и как редакцията на цикъла на Мойсей, която виждаме в 

Сучевица, отразява възгледите на молдавския елит в онези времена и какъв е 

характера на връзката между фигурата на Мойсей и представителите на фамилията 

Мовила, чиято ктитория е манастира Сучевица. 

Появата на цикъла на Мойсей в Сучевица не е уникално явление, има и други примери 

на Балканите, които не са споменавани в досегашната литература, коментираща 

молдавския пример и между тях са циклите в църквата «Св. Никола» на фамилията 

Филантропини на остров Ниси в Янина, Гърция (1560) и църквата «Рождество 

Христово» в Арбанаси, България (1643). Но вариантът в Сучевица се различава 

съществено от тези и други известни досега Мойсееви цикли: той се разгръща върху 

стените на фамилен погребален параклис и присъствието на гробовете на Еремия и 

Симеон Мовила неизбежно отпраща към идеята за възможни сравнения и препратки 

между героите от старозаветния наратив и представителите на фамилията Мовила. 

Подробен анализ на начините, по които Мойсей участва в символичния език на 

политическата идеология позволява да се твърди, че отделните сцени на Мойсеевия 

цикъл в Сучевица са избрани целенасочено, за да се подчертае идеята за основното за 

православния владетел качество да бъде благодетел на Църквата и твърд поддръжник 

на нейната кауза. 

Анализът на този цикъл и останалите компоненти в стенописната програма на 

Сучевица водят до заключението, че тук става въпрос за своеобразна форма на 

политическо заявление на един амбициозен владетел - Еремия Мовила, който е нов 

Мойсей, нов Мелхиседек, нов Константин, който изтъква статута си на посредник 

между Бога и народа на Православието, на покровител на Църквата и нейния народ. В 

историческия контекст от времето на създаването на цикъла в Сучевица основното 

събитие, в което подобни на изразените в стенописната програма идеи и стремежи 

може би намират отглас, са усилията за подобряването на статута на Църквата в 

Молдавия и опитите тя да придобие ранга на патриаршия. 
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Kuyumdzhieva, M. On the Interrelations Between Wallachia and Bulgarians During the 

17th Century: Benefactors and Beneficiaries. – Revue des études sud-est européennes LIV, 

2016, 1–4, 145-164. ISSN 0035-2063 

Добре известно е, че през вековете след османското завладяване населението на 

поробените български земи поддържа връзки с Влашко, макар че въпросът за 

взаимните контакти в този период не е специално изследван и разглеждан 

систематично. Що се отнася до XVII-ти в., досега акцентът в научните изследвания е 

поставян предимно върху контактите на българските католици с влашкия владетел 

Матей Басараб и с неговото обкръжение, както и върху даренията на Матей Басараб и 

Константин Бранковяну за църкви и манастири в българските територии. Освен тези 

факти, обаче, има данни които допълват сложната картина на двустранните отношения 

в епохата. Настоящият текст се съсредоточава върху различните фактори, които 

повлияват движението на хора, средства и идеи от двете страни на Дунава и се опитва 

да очертае характера и механизмите на взаимните контакти. За целта е използвана 

информация, свързана с представители на различни социални групи, отличаващи се с 

по-голяма мобилност през разглежданата епоха: влашките владетели, 

представителите на висшето духовенство, търговците, както и книжовниците и 

иконописците. Обърнато е внимание на данните за преселването на големи групи хора 

от север на юг поради водените в периода военни кампании или при неуспешни 

въстания, както и на движението в обратна посока – от юг на север, което се е случвало 

по-рядко, в различен мащаб и главно поради икономически или политически 

притеснения.  

Поставен е важният и все още недостатъчно проучен въпрос за това каква всъщност е 

позицията на влашките владетели спрямо християнското население на юг от Дунав в 

очите на османците. Изворите свидетелстват за съществуващ натиск от османските 

власти, които умишлено третирали влашките владетели като отговорни за 

християнското население на юг от Дунав, по този начин опитвайки се да интегрират 

Влашко в Османската имперска система. Изглежда влашките владетели са имали 

значителни права в земите на юг от Дунав, техният статус е подобен на този на 

висшите османски сановници, те са можели да притежават имоти в тези земи, но по-

важното е, че до известна степен те са били в състояние да използват 

привилегированата си позиция, за да помогнат на местното население. Най-значимият 

израз на тази помощ са даренията на влашките войводи, които плащат определени 

суми за поддържането на манастири, за издигането или изписването на църкви. В 

текста са посочени известните по текстови извори примери за такива дарения. 

Изворите разкриват рутинна практика, според която при подновяването на 

покровителството на владетеля за определено свято място обикновено били 

показвани по-ранни документи, чието съществуване изрично се упоменавало в 

новоиздадените хрисовули. Имайки предвид съдържанието на тези документи, 

изглежда, че много от влашките владетели са били ревностни покровители на 

християнски манастири в българските земи. От друга страна, тези документи показват, 

че даването на такава материална подкрепа се случва най-вече в отговор на 

инициатива на местните църковни власти на юг от Дунава – най-често на игумените, 
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които предприемали такива мисии, за да получат по този начин владетелското 

покровителство и да гарантират оцеляването и функционирането на своите обители. 

Посочена е и възможността такива дарения да са инициирани от митрополитите, като 

са споменати примери за тесните контакти на търновски митрополити с влашките 

владетели и техния двор пред XVII-XVIII в. 

Очертан е и друг механизъм за подкрепа на православието в османските територии: 

практиката църкви и манастири във Влашко да се обвързват с избрани 

източноправославни манастири – обикновено ставропигиални или с друг по-

авторитетен статут. В съответствие с тази практика зависимите манастири – метосите 

във Влахия, следвало да прехвърлят част от своя годишен излишък до местата, с които 

са били обвързани. Такъв е примерът с манастира на Светите Апостоли Петър и Павел 

в Букурещ, известен и с името “Târnovului" или Търновски, за който има хипотези, че е 

бил метох на патриаршеския манастир „Св. Троица“ край Търново или на търновския 

митрополитски храм „Св. апостоли Петър и Павел“. 

Накратко е разгледана историята на църквата „Св. Богородица“ Скауне в Букурещ, 

издигната от гилдията на месарите в третата четвърт на XVII в. и обновена в самото 

начало на XVIII в. със средствата на Танасие от Търново и племенника му Ставро. 

Църквата и ктиторските портрети на дарителите в нея се коментирани до момента 

единствено от А. Божков, но са отнасяни необосновано от него към по-ранен период – 

1633 г. 

В студията е отделено по-специално внимание на връзките между населението на с. 

Арбанаси и Влашко, като са обобщени известните досега свидетелства за присъствието 

на представители на влашката фамилия Кантакузини в това населено място. Във 

връзка с това е коментиран и въпросът за участието на зографи от Влашко в 

изписването на арбанашки храмове от края на XVII-ти и началото на XVIII в. Подобни 

мнения съществуват в историографията, но документалните данни датират едва от 

средата на XVIII в. Сходствата в стилови и иконографски особености на църковните 

стенописни ансамбли във Влашко и в Арбанаси, датиращи от предходните десетилетия 

се дължат по-скоро на факта, че поръчителите от двете страни на Дунава са 

ангажирали групи зографи с един и същ произход и място на обучение, свързани с 

ателиетата от северна Гърция и особено Линотопи. Водещи в тези екипи са гръцки 

майстори, но те често работели съвместно с местни зографи като изпълнявали поръчки 

на заможни ктитори в широк географски ареал на Балканите през XVII и началото на 

XVIII в. 

Статии: 

Kuyumdzhieva, M. Visualizing God. Post-Byzantine 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 Богородицы 

Ферапонтова монастыря: Сб. статей. Москва: Северный паломник 2005, 322-338. ISBN 

5-94431-161-4 
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В статията са анализирани различни варианти за изобразяване на Св. Троица, при 

които Бог Отец и Синът са представени в човешки вид, а Св. Дух в образа на гълъб, 

известни в специализираната литература като антропоморфни. Накратко са 

представени произходът, иконографските особености и функцията на композициите 

Отечество, Съпрестолие и Разпятие в лоното на Отеца. Най-рано появилият се 

антропоморфен вариант на Св. Троица във византийското изкуство е Отечество, чието 

значение в досегашните изследвания е коментирано във връзка с идеята за 

„перихорезиса“. Като се основава на иконографските характеристики на този тип 

авторът изказва друга хипотеза: изображението онагледява православната идея за 

„монархията“ на Отеца. Разгледано е развитието на Отечество в живописта на 

Балканите през периода XVти - началото на XVIIIти в., като е очертан неговият 

противоречив в богословско отношение характер, дължащ се на променливото 

местоположение на гълъба на Св. Дух в схемата, появяващ се както между образите на 

Отеца и Сина, така и в ръцете на Сина. Изказано е предположението, че сложното 

богословско съдържание и възможностите за нееднозначни интерпретации са 

причина този иконографски вариант на Св. Троица да бъде изместен от XVI в. натам от 

варианта Съпрестолие. В статията за първи път са събрани поствизантийски примери 

на Съпрестолие, разгледана е връзката на типа с идеите от пс. 109, 1, с различни 

литургични текстове и по-специално с илюстрирането на тропара „Во гробе плотски“ и 

на 15та строфа на Акатист Богородичен. Обърнато е внимание и на развитието на 

антропоморфния вариант Разпятие в лоното на Отеца, което се появява в 

православното изкуство под влияние на западната живопис, първо на Крит, а след това 

и в Русия, като навлиза на Балканите вероятно посредством разпространените в 

руското изкуство икони с подобен сюжет. 

Kuyumdzhieva, M. Extra-Biblical Sources for the Iconography of the Prophet Moses in 

Byzantine and Post-Byzantine Painting. – in: Biblia Slavorum Apocryphorum. Vetus 

Testamentum, Lodz, 2007 =Fundamenta Europaea 2007, Rocznik 4, Fasciculus 6-7, 151-

161. ISSN 1730-9824 

Текстът коментира визуализирането на два епизода от детството на пророк Мойсей, 

които не се споменават във втора глава на Изход: Мойсей взема короната на фараона 

и Изпитанието с горящ въглен. Тези редки сцени са представени в житийната икона 

от XIII в. от колекцията на манастира Синай, в илюстриран ръкопис с текста на Георгиос 

Хумнос по Битие и Изход от XVI в., съхраняван в Британската библиотека, както и в 

стенописния Мойсеев цикъл в галерията на църквата „Рождество Христово“ в 

Арбанаси от 1649 г. Текстовата основа на композициите откриваме във варианти на 

житието на пророка, разпространени в парабиблейската книжнина. Двата сюжета се 

появяват още в „Юдейски древности“ на Йосиф Флавий, а по-късно в историческата и в 

тълковната Палея, както и в апокрифните жития на пророка. Появата на тези епизоди в 

живописта на православния свят от XIII в. натам е още едно свидетелство за 

популярността на този тип литература и за нейното значение за изкуството. 

Kuyumdzhieva, M. 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 
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modèles bibliques du pouvoir et du droit: Papers of the International Conference, 

Bucharest, New Europe College 2005, Frankfurt am Main: Peter Lang 2008, 133-152. ISBN 

978-3-631-57240-5 

Обект на проучване е начинът, по който източното православие интерпретира 

покаянието на старозаветния цар Давид, като вниманието е съсредоточено върху 

идеологическия контекст на някои от вариантите, изобразяващи този библейски 

епизод във византийското и в поствизантийското изкуство. През ІХ в. във Византия се 

правят първите сериозни опити за кодифициране на ритуала на покаянието, чиито 

резултат е появата на пенитенциалите, съдържащи основното ядро от правила и 

тълкувания на покайната дисциплина. От друга страна цялостната духовна атмосфера 

във Византия след победата на иконопочитателите провокира и интереса към образа 

на каещия се император. Тези два фактора са причината визуализирането на 

покаянието на Давид да настъпи във византийското изкуство именно от IX в. натам.  

За църковните отци образът на старозаветния цар Давид служи като необходимо 

потвърждение, че всеки християнин, проклет от смъртен грях, все още може да получи 

Божията милост чрез покаяние и по този начин истинното покаяние на Давид се 

разглежда като път на спасение за всеки грешник и като модел за поведението на 

добрия християнин. Конотациите на този библейски епизод във владетелската 

идеология произхождат от същия религиозен дискурс, но съдържат и други аспекти, 

като отразяват и идеите за подчинеността на императорската власт на върховната 

власт на Бога, както и за върховенството на духовния наставник в акта на покаянието. 

Тези аспекти са определящи за смисъла на сцената Покаянието на цар Давид в 

произведенията на изкуството, предназначени и поръчвани за нуждите на владетелите 

във Византия, а също така биха могли да бъдат отчетени и като част от идеологическия 

фон, който обяснява появата на тази композиция в стенописната програма на някои 

сръбски паметници от XIII-XIV в. В изследването се акцентира и върху връзката на 

сцената Покаянието на Давид с покайния псалм 50, която я обвързва с определени 

моменти от богослужението, а това дава допълнителна информация за смисъла и 

функция на този старозаветен епизод, в случаите, когато той е представен в 

православния храм. В тази връзка специално са разгледани и особеностите на краткия 

цикъл по историята на цар Давид от галерията на църквата „Рождество Христово“ в 

Арбанаси, който включва и Покаянието на Давид. Подновявайки някои от познатите 

византийски иконографски модели, този цикъл отразява една интерпретация на 

живота на Давид, чрез която се цели да се подчертае идеята за смирението и 

покаянието като общохристиянски добродетели. Изобразителният Давидов цикъл и 

околните образи и цикли в тази част на храма показват директна връзка с 

подготвителните седмици за Великия пост и съответно с богословските идеи, които се 

внушават на вярващите в периода на Великия пост, а това от своя страна още веднъж 

осмисля дидактическите аспекти в значението на обсъжданите образи. 

Куюмджиева, М. Homo Byzantinus и образите на триединния Бог. – В: Homo 

Byzantinus?, София: Военно издателство 2009, 107-123. ISBN 978-954-509-431-6 
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Статията обобщава наблюденията върху развитието на образната система, 

представяща Бог Троица във византийското изкуство. Необходимостта за 

визуализиране на догмата за триединния Бог в по-конкретни образи се засилва във 

византийското изкуство едва след победата на иконопочитанието. В богословските 

дебати от Х век натам темите за различните отношения между отделните лица на 

Св.Троица – за единоначалието на Отеца, от когото е роден Синът и от когото 

произхожда Св. Дух, за единосъщието на Сина и Отеца, стават все по-актуални. 

Христологията като че ли прераства в триадология и по-късно, при поставянето на 

въпроса за това кой предлага и приема евхаристийната жертва, който остро ще се 

дискутира на Константинополските събори през ХІІ в.  Богословските спорове дават 

тласък за търсенето на образно решение, което да показва на вярващите достатъчно 

нагледно тези основни постулати. Закономерно е, възникналата в периода ІХ-ХІ в. 

необходимост да се визуализират както Христологията, с нейното учение за двете 

неразделими природи в ипостасата на Христос – божествена и човешка, така и 

тринитарните постановки, в които тази ипостас влиза във взаимодействие с другите 

две лица на Св. Троица, да не може да бъде напълно удовлетворена от един 

единствен образ. Съществуващите в предиконоборския период варианти да се 

представи божествената природа на Сина Божи, най-вече чрез образа на Христос в 

сияние, носено от ангели в сцената Възнесение, се оказват вече недостатъчни.  Затова 

се поражда цяла система от изображения, една част от които са нова интерпретация на 

вече познати по-ранни модели, а друга се появява именно в средновизантийската 

епоха като новоизработени формули. Всички тези изобразителни решения съзнателно 

се обвързват с регламентирания в патристиката и в постановленията на църковните 

събори образ на Господ – Сина Божи. Но за да бъдат представени чрез този образ 

идеите за вечността и “извънвременността” на Бог, за Неговото битие на небесата, или 

за вътрешно троичните принципи като “рождеността” на Сина от Отеца, например, 

Христовият лик в изкуството придобива променливи характеристики.  Полиморфността 

на образа на Христос е характерна и за християнското изкуство на Запад,  но именно 

във Византия тя като че ли има своите органични корени и по-софистициран израз. 

Най-общо тази променливост се проявява в две основни направления – 

“ангеломорфно”, при което на образа на Христос в изкуството се придават чертите на 

ангел, и “антропоморфно”, при което се изменят възрастовите белези на Христовия 

лик като се въвеждат изображенията на Христос-дете (Емануил) и Христос-старец 

(Старият по дни или Ветхий денми). В статията е проследено развитието на тези две 

групи изображения – ангеломорфни и антропоморфни, тяхното използване при 

визуализирането на догмата за триединния Бог във византийското изкуство от в 

периода ХІ-XV в. и техните връзки с екзегетически, литургични, парабиблейски 

текстове, както и със съвременните им богословски дискусии. Текстът цели да 

представи сложността на възгледа на Homo Byzantinus за неговия Бог, комплексността 

на византийското мислене за образа в изкуството, което е много повече инвенция и 

реинтерпретация на различни традиции, отколкото застинал “канон”. 
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Куюмджиева, М. Изображението на Св. Троица в наоса на църквата „Рождество 

Христово“ в Арбанаси – иконографски прототипи и съдържание. – Старобългарска 

литература (за 2009, излязла от печат 2010) 2010, 43-44: 209-235. ISSN 0204-868X 

В текста се изследва вариантът на Св. Троица, за който в специализираните 

публикации се използва названието Разпятие в лоното на Отеца. При този 

иконографски тип Бог Отец се изобразява като придържащ кръста с разпънатия 

Христос, а Св. Дух като гълъб е поместен между Бог Отец и Бог Син. Отправна точка за 

проучването е сцената с идентични особености, изписана върху свода на наоса на 

църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. Разпятие в лоното на Отеца е може би 

най-разпространеният начин на визуализиране на Св. Троица в католическата живопис 

още от XIII в. насам. Както изглежда, западният модел е възприет най-напред от 

критските зографи, които го приспособяват за изискванията на своите поръчители и 

именно с тяхната продукция са свързани по-ранните запазени такива изображения, 

запазени в църкви на о. Крит и върху икони. Между  критските варианти и арбанашката 

сцена съществуват две видими разлики: при сцената в Арбанаси Бог Отец е представен 

с митра, а разпънатият на кръста Син Божи е с крила. Подобни на тези детайли 

откриваме единствено в руското изкуство от XVI–XVII в. Въз основа на анализа на 

текстовия и визуален материал, в статията се изказва предположението, че те са 

нововъведение в познатия от западната живопис модел, което се среща първо в 

продукцията на зографите от Псков. Псковските майстори от XV в. вероятно са 

познавали някой от вариантите на разпънатия серафим – широко разпространен в 

западната живопис мотив, и го въвеждат за първи път в православна среда, 

комбинирайки нови по вид, дух и съдържание елементи с наследената от 

византийското изкуство иконография на Божия образ. Знакова за формирането и 

развитието на Разпятие в лоното на Отеца е т.нар. четиричастна икона, поръчана от 

московския митрополит Макарий (ок. 1482–1563) и йерей Силвестър на група псковски 

зографи за иконостаса на църквата „Благовещение“ в Московския Кремъл и изпълнена 

през 1547–1551 г. Върху московската икона Разпятие в лоното на Отеца е част от 

иконографската схема на горната лява четвърт, позната на специалистите като И почи 

Бог в ден седми. По-късно цялото клеймо се изобразява и самостоятелно, върху 

отделни икони със същото название, а иконографската схема се среща и в балканската 

живопис, макар и изключително рядко, като в статията е проследено това сложно 

развитие на типа. Въз основа на проучването на изобразителния материал се споделя 

становището, че сцената от наоса на арбанашката църква повтаря модела от 

четиричастната икона, като не е свързана с тенденциите в развитието на руската 

живопис от XVII в., а е отглас от постиженията на руските зографи от средата на XVI в. 

Отделено е внимание на значението на образа в контекста на цялата програма в наоса 

на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, изказани са съображения за времето, в 

което е създадена композицията върху свода, както и за възможните пътища на 

достигане на този вариант до нашите територии. Засиленото руско влияние върху 

балканската живопис в периода XVI–XVIII в. е всъщност един всеобхватен процес, така 

че появата на специфично руски модел в арбанашката църква е само още един белег 

за характерните за епохата художествени тенденции. 
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Куюмджиева, М. Към въпроса за българо-румънските връзки през ХVІІ век: 

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

българският ХVІІ век, София 2011, 286-296. ISBN 978-954-523-121-6  (= Kuyumdzhieva, 

M. Some Remarks on Donations by the Wallachian Prince Matei Basarab in Bulgarian 

Territories. – in: Histoire, mémoire et dévotion. Regards croisés sur la construction des 

identités dans le monde orthodoxe aux époques byzantine et post-byzantine, ed. Radu G. 

Păun, La Pomme d'or, Seyssel 2016, 185-205. ISBN 978-2-9557042-0-2)  

Статията е посветена на изясняването на въпроса за даренията на влашкия владетел 

Матей Басараб за църкви и манастири в земите на юг от Дунава, на територията на 

днешна България. В по-ранната литература – румънска и българска, са споменавани 

няколко църкви и манастири, които Матей Басараб е покровителствал и за които 

повече или по-малко съществуват исторически данни. Проблемът в настоящото 

изследване е разгледан от страна на визуалните свидетелства, които ни предоставят 

стенописите в църквата „Св. Петка“ във Видин и църквата „Св. ап. Петър и Павел“ в 

Свищов. Коментиран е въпросът за точната датировка на църквата във Видин. 

Разчитането на годината в ктиторския надпис се различава в публикациите на по-

ранните автори, но като по-вероятна тук приемаме годината 1636, за която 

свидетелства Д. Цухлев. Поради лошото състояние на живописния слой, засегнало и 

ктиторския надпис, въпросът остава отворен и би могъл да бъде окончателно 

разрешен само чрез откриването на архивна фотодокументация от самото начало на 

ХХ в. Прецизирана е датировката на стенописите от църквата „Св. ап. Петър и Павел“. В 

досегашните проучвания се счита, че те са създадени през 1644 г., като се цитира 

надпис, за който след изясняването на документацията от реставрацията на 

паметника, се оказва, че не съществува, а е плод на недоразумение, породено от 

неправилното цитиране на един от ранните автори, описали храма в Свищов. 

Съществуващите данни очертават следната картина: надписът върху каменната плоча, 

монтиран над входа към наоса се отнася до строежа на църквата по времето на 

търновския митрополит Макарий, в него няма посочена дата, но вероятно това е 

станало в периода 1626-1634 или през 1637 г., а ктиторският портрет на Матей Басараб 

и съпругата му Елена недвусмислено свидетелства за даряване на средства за 

изписването на храма. Специално внимание е отделено на резбования кръст от 

църквата „Св. Димитър“ в Свищов, за който в българската наука съществува мнение, че 

е принадлежал на Матей Басараб и е бил подарен от него на атонския манастир 

Ивирон. Въз основа на по-задълбочения анализ на информацията в запазения върху 

кръста надпис, това становище се прецизира, като се установява, че кръстът е поръчан 

през 1642 г. от влашкия болярин Строе Леурдеану за манастира Виеръш във Влашко. 

Статията е преработена в по-голяма по обем публикация на английски, в която по-

обстойно е разгледана същата тема. 

Kuyumdzhieva, M. Stroe and Vişa’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 ISBN 978-

973-703-779-4 (= Куюмджиева, М. Отново за резбования кръст от църквата „Св. 

Димитър” в Свищов, Проблеми на изкуството 2015, 2: 3-7) 
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Проучването разглежда специално резбования кръст с обков, поръчан от влашкия 

болярин Строе Леурдеану и жена му Виша и дарен на манастира Виеръш през 1642 г. 

Направен е преглед на хипотезите за предмета в българската и румънската 

историография, коментирани са запазените данни за ктитора и за култовото средище, 

за което е предназначен кръстът. Анализирани са неговите функционални, 

иконографски, технологични и стилови особености. По формални белези той се отнася 

до групата на т.н. „разцъфнали кръстове“, които обикновено са служели като олтарни 

кръстове, но формата на дръжката и по-късно прибавената база показват, че е 

възможно първоначално да е бил предназначен за ръчен кръст. Обърнато е внимание 

на особеностите на резбата на дървената част на кръста, които недвусмислено 

отпращат към техническите похвати, характерни за майсторите резбари, работили на 

Атон и като паралел е посочен идентичен кръст от колекцията на Ермитажа. Разгледан 

е по-подробно обковът на кръста, преправянията по него и особеностите му, изявени в 

контекста на продукцията на подобни предмети на Балканите, които го доближават 

най-вече до работата на майстори от Егейска Македония, повлияни от гръцките 

ателиета в столицата, които умело вплитат в творбите си и мотиви от османското 

изкуство от периода. Кръстът от свищовската църква е несъмнено свидетелство за 

социалния статус, материалното положение и широтата на контактите на своя 

поръчител. 

Kuyumdzhieva, M. In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St. Parascheva? – 

Analele Putnei 2014, 1: 11-27 ISSN 1841-625X (= Куюмджиева, М. За св. Петка, образите 

с крила и грешките, в: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. 

Институт за изследване на изкуствата, БАН 2015, 275-292) 

В статията се дискутира въпросът за възможното съществуване на образи на св. 

Параскева Епиватска с крила. Той е провокиран от изображение на свода на църквата 

„Св. Петка“ във Видин, което авторът на настоящия текст погрешно идентифицира в 

предходна своя публикация като крилата св. Петка. За да бъде изяснен проблемът е 

направен преглед на развитието на култа към светицата, със специално внимание към 

иконографията и житийните икони от XV-ти и  XVI-ти в., запазени днес в полски и 

украински музеи, които не са коментирани в досегашните изследвания в българската 

историография. Известният изобразителен материал показва, че изобразяването на св. 

Параскева с крила не е характерно за православното изкуство, въпреки че подобен 

образ е топос в химнографската и житийна традиция. Освен идентификацията на 

изображението от видинската църква, което вероятно представя Христос Ангел на 

Великия съвет, е изяснена несъстоятелността на друго твърдение за съществуващ 

образ на крилата св. Параскева в църквата „Св. Петка“ в Търнава, Сърбия (1580). 

Единственото подобно изображение, известно на автора, датира от XIX в. и е 

представено в стенописната програма на църквата „Св. св. Константин и Елена“ в 

Пловдив (1865), но то е изключение и за практиката в този по-късен период. 

Имагинерният образ на св. Параскева с крила е съпоставен в статията с крилатия св. 

Йоан Кръстител, едно широко разпространено в живописта на православните народи 

от XIII в. натам изображение.   
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Kuyumdzhieva, M. 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. ISSN 

1841-625X 

Текстът е посветен на една поредица от сцени, илюстриращи Сътворението и 

историята на Адам и Ева в стенописните ансамбли на източноправославните храмове 

през XVI-XVII в. Отделено е внимание на въпроса за функцията и значението на 

системата от образи, свързани с тази библейска тема, като е очертан нейният 

богословски и литургичен контекст. Въз основа на анализ на вариантите на 

илюстриране на цикъла по Сътворението в паметници на Балканите в разглежданата 

епоха се обособяват няколко смислови равнища, на които функционират 

изображенията. И досега в литературата е коментирано есхатологичното значение на 

циклите по Сътворението, което в стенописните програми се изявява чрез 

съпоставянето им с композицията на Страшния съд, както и тяхната дидактична 

насоченост. Към това е прибавен още един смислов аспект, който се проявява в 

случаите, когато са изобразени първите дни на Сътворението, при което съставителите 

на програмата акцентират не толкова върху темите за грехопадението, покаянието и 

опрощението на греховете, колкото върху богословската идея за Въплъщението на 

Логоса. Като един от примерите с подобна функция, в статията са споменати сцените, 

представящи първите дни от Сътворението в наоса на католикона на манастира 

Сучевица. Представени са също така нови свидетелства за западни модели в цикъла по 

Сътворението на света върху западната фасада на църквата в Арборе.  

Kuyumdzhieva, M. Imaging the Evil in the First Chapters of Genesis: Texts behind the 

Images in Eastern Orthodox Art. – Studia Ceranea 6, 2016, 377-396. ISSN 2084–140X 

(print) ISSN 2449-8378 (online) 

Връзката на една част от изображенията в християнското изкуство с парабиблейската 

литература се изследва интензивно в последните десетилетия. Добре известно е, че 

библейският текст не е единствен текстуален източник и редица образи и сцени в 

средновековното изкуство в немалка степен дължат появата и особеностите си на 

различни литургични, омилетични и, не на последно място, апокрифни текстове. С 

особена сила това се отнася до изображенията, свързани със сюжети от Стария завет. 

Така например, докато в първите глави на Битие Сатаната само се споменава в епизода 

с Грехопадението, то в парабиблейската литература фигурата на Сатаната намесата му 

в живота на предците Адам и Ева присъства много обстойно, а част от примерите са и 

добре проучени, подобно на разказа за договора, който Адам сключва със Сатаната, 

изследван задълбочено то гледна точка на развитието на текста и на неговата 

визуализация. Акцентът в настоящата статия е поставен върху един друг пример - 

включването на образа на Сатаната зад фигурата на Каин в сцената „Каин убива Авел“ 

в една група паметници на руското изкуство от XVI-XVII в. Мотивът с влиянието на 

Сатаната върху решението на Каин е типичен именно за руската живопис от периода, 

под чието влияние вариантът навлиза и в изкуството на Балканите през XVII в., 

например в стенописите на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. Разгледани са 

възможните връзки между появата на мотива и няколко литературни източника, 



17 
 

между които кратката и тълковната Палеи, Началната Руска летопис (Повесть 

временных лет), житиеписната литература, посветена на светците Борис и Глеб, както 

и апокрифа за Тивериадското море и славянските редакции на Апокалипсиса на 

Псевдо-Методий от Патара.  

 


