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Готическият псалтир от 
Мюнхен – свидетел по 
случая за изобразяването 
на αἶνοι в православната 
стенна живопис
Гюнтер Шименц

В статията се поставя под съмнение 
общоприетото мнение каква е при-
чината за изписването на псалми-
те 148-150 (αἶνοι) в православните 
църкви. До момента се приемаше, 
че изборът именно на тези послед-
ни псалми е продиктуван от литур-
гичната им употреба в службата на 
утренята. Също се обръщаше спе-
циално внимание на факта, че често 
изображенията им са разполагани в 
притворите на храмовете – помеще-
ния, свързани с поменалния ритуал. 
И тъй като псалмите играят опреде-
лена роля при погребенията, то се 
заключаваше, че тези изображения 
са избирани именно заради тази си 
конкретна литургична употреба. От 
там произтичаше и обратният ар-
гумент – от наличието на псалми в 
дадено помещение, се заключаваше, 
че то е използвано за погребения. 
В статията е представен доказател-
ствен материал, изключващ всички 
посочени хипотези. Той отговаря 
на всички критерии, поставяни от 
стенната живопис, и въпреки това 
очевидно е напълно несъвместим с 
предложените обяснения. Какви са 
критериите, за да бъде възприет ка-

то достоверено доказателство? На 
първо място той трябва да съдържа 
изображения и на трите псалма, ви-
зуализирани в православното изку-
ство. От друга страна, той трябва да 
изключва всяка връзка с химните, 
изпълнявани в притворите или в 
която и да е част на храма, т.е. тези 
илюстрации на псалмите не трябва 
да са стенописи. Освен това, за да се 
изключи всякакво влияние на право-
славната литургия, те трябва да са 
абсолютно неправославни. 
Такова доказателство наистина съ-
ществува. Това е псалтирът Clm 835 
(ок. 1200) от Баварската държавна 
библиотека в Мюнхен. Той предста-
влява луксозен ръкопис, служил оче-
видно при представителни случаи. 
Отличното състояние, в което е запа-
зен, потвърждава предположението, 
че той не е използван за литургична 
употреба. Създаден е в Англия ок. 
1200 г. и вероятно е сватбен подарък 
на Уолтър де ласи за съпругата му 
Маргарет де Браоз. 

The period’s hisTory and 
culTure as evidenced 
by The porTraiTs of The 
donors of boyana church 
Bisserka Penkova

The representations of Sebastocrator 
Kaloyan and especially, of his wife 
Desislava, as well as of Bulgarian 

sovereign, King Constantine Tikh of 
Bulgaria and Queen Eirene Laskarina 
are the most popular portraits from 
Boyana Church. The east wall of the 
narthex features the images of the 
patron saint, St Nicholas and of Christ 
Chalkites, which, together with the two 
couples, form a composition conveying 
an important political message. The 
latest restoration works have proved 
that the earliest paint layer on the east 
wall of the narthex dates from the mid-
thirteen century rather than from the 
twentieth century, as literature would 
give it. This is a rare example of a 
change in the images in the course of 
the church painting: the portraits of St 
Nicholas and Christ Chalkites switched 
places. This unusual solution might 
result from Kaloyan’s elevation to the 
post of Sebastocrator and the King’s 
will to be painted at the church. Thus 
the King and Christ Chalkites, whose 
cult was closely related to the court 
of Nicaea, were represented side by 
side. King Constantine Tikh Asen 
demonstrated in such a manner his 
relation with the royal dynasties of 
Bulgaria and Nicaea. An analysis of 
the elements of Desislava’s costume 
suggests a broad cultural context, 
encompassing both the Latin West 
and the Byzantine East. The small 
pearly crown and the red shoes attest 
to the assumption that she has royal 
blood and Kaloyan is a ‘grandson of St 
Stefan, King of Serbia’ by marriage.

SummArIES

още липсва информация за по-ран-
ното устройство на „Св. Атанасий“, 
която вероятно е построена още в 
началото на XVII в.4

В заключение трябва да кажем, че в 
книгата си Ваня Сапунджиева успя-
ва успешно да уплътни картината на 
художествения живот в Арбанаси, 
където се ситуират първите изяви 
на тревненци, и още повече успява 
правдиво да очертае формирането 
на школата като продължител на ак-
туалните тенденции в изкуството от 
средата на XVII в. на Балканите.

бележки:
1 Гергова, И. Църквата на арбанашкия 
манастир Успение Богородично. – 
Проблеми на изкуството, 1, 1999, 9-19.
[Gergova, I. Tsarkvata na arbanashkija 
manastir uspenie Bogorodichno. - Problemi 
na izkustvoto, 1, 1999, 9-19].
2 Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά εργαστή-
ρια από την περιοχή του Γράμμου κατά τον 
16ο και 17ο αιώνα. Ζωγράφοι από το Λινοτό-
πι, την Γράμμοστα, τη Ζέρμα και το Μπουρ-
μπουτσικό. Θεσσαλονίκη, 2013, 376-380. 
[Tsambouras, Th. Ta kallitechnika ergastiria 
apo tin periochi tou Grammou kata ton 16 
kai 17 aiona. Zographoi apo to Linotopi, tin 

Grammosta, ti Zerma ki to Bourmpoutsiko. 
Thessaloniki, 2013, 376-380].
3 Те са откроени в монографията за 
паметника на Св. Ръцева – Ръцева, Св. 
Църквата Св. Атанасий в Арбанаси и 
традициите на епирското ателие. В. 
Търново, 2005. [ratseva, S. Tsarkvata Sv. 
Atanasii v Arbanasi i traditsiite na Epirskoto 
atelie.  V. Tarnovo, 2005].
4 Гергова, И., Б. Пенкова. „Св. Атанасий“, 
Арбанаси. – В: Корпус на стенописите от 
XVII век в България. С., 2012, 153, 158. 
[Gergova, I., B. Penkova. “Sv. Atanasii“, Ar-
banasi. - In: Korpus na stenopisite ot XVII 
vek v Balgaria. Sofia, 2012, 153, 158].
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архитектурната 
скулптура от 
бълГарското 
черноМорско крайбрежие 
Между изтока и запада 
през Xiii-Xiv в.
Албена Миланова

През Средновековието българското 
Черноморие е важна контактна зона 
между Изтока и Запада. За неговите 
територия, икономически и човешки 
ресурси се борят различни полити-
чески сили – България и Византия, 
Венеция и Генуа, татарите и влаш-
ките княжества, а от последната чет-
върт на XIV в. и османците. Худо-
жествената дейност в в региона през 
XIII-XIV в. се формира в пъстра ет-
ническа среда, в която освен бълга-
ри и гърци, можем да различим „за-
падни хора“ – венецианци, генуезци, 
„северни племена“ – татари, кумани, 
„източни елементи“ – арменци, ев-
реи, сирийци.  
Сред нейните прояви особено сла-
бо проучена остава монументал-
ната каменна пластика, която във 
византийския културен ареал ви-
наги е свързана с представителна-
та архитектура. Първоначалното 
ѝ хронологично и географско раз-
пределение показва, че през XIII-
XIV в. скулптурното производство 
намалява и се съсредоточава само 
в няколко центъра като Месемврия 
измества Варна от водещото място, 
което тя заема през ранновизантий-
ския период. Заедно със Созопол са 
единствените градове, чиито сгради 
не престават да получават камен-
нопластична украса през всички 
периоди. Изолирани украсени архи-
тектурни детайли произхождат от 
четири други места: Варна, Кавар-
на, Калиакра и Приморско в района 
на Урдовиза. Четири чужди на бал-
канската и европейската традиция 
релефа с конници свидетелстват за 
проникването на художествени вку-
сове от невизантийския Изток
Анализът на представената скулп-
турна продукция в контекста на 
отношенията Изток-Запад разкри-
ва високо ниво на „пропускливост“ 
за чужди влияния, идващи както от 
„схизматичния“ Запад, подтикващ 
към смели пластични експерименти 
във фасадния декор, така и от исля-
мизирания Изток, който възражда 
древните теми на иранското изку-
ство, без да се губят от поглед акту-
алните тенденции, подавани от ате-
лиетата на византийската столица.           

figure capiTals from 
eXcavaTion Works in 
veliko Tarnovo
Diana Kosseva

This study aims at presenting three 
capitals from Veliko Tarnovo, whose 
making is associated with the Byzan-
tine capital. These are figures in relief 
from which stands out a big pilaster 
capital from the complex at the church 
of Forty Holy martyrs, as well as two 
other capitals which decorated the inte-
rior of the church at the Palace and the 
Patriarch’s church within the walls of 
the Tsarevets Fortress. 
The reliefs with figure images of saints 
from the excavations at the capital of 
the Second Bulgarian Kingdom Ve-
liko Tarnovo are closely connected to 
a group of monuments made in the fa-
mous sculpture workshop in Constan-
tinople, active in early 14th c. These 
works of the Palaiologos sculptures are 
characterized by the frames or the cen-
tral images overlap with other figures, 
arms and accessories, giving an impres-
sion of depth and multiplane structure. 
The reliefs from this workshop in the 
capital of Byzantium recreate the style 
of the illustrious sculpture monuments 
of Antiquity, skillfully combined with 
Christian iconography. Their exquisite 
sense of volume is counterbalanced by 
the topically colorful dramatism of the 
murals and mosaics in the church in-
terior, discreetly adding to its impact. 
The classic beauty the faces is due to 
the precise execution of the details and 
the inimitable freshness of the shapes.
In the last two decades of the 13th c. and 
in the early 14th c. the Byzantine capital 
saw a boom in construction under the 
patronage of leading families, including 
branches of the Palaiologos dynasty and 
others of the ruling class. At the same 
time (late 13th and early 14th c.), Bulgar-
ian rulers or members of their families 
also became donors to chapels and parts 
of the most representative churches. It 
seems that this renovative donor policy 
follows the trends and tastes in Con-
stantinople, and most probably not only 
follows fashions but makes use of the 
works of the already famous workshop 
in Constantinople, ordering top prod-
ucts of the Palaiologos sculpture, which 
even in this damaged condition are wor-
thy of admiration. 
The use of the figure reliefs in question 
in the Bulgarian capital must be associ-
ated with the decoration of renovated 
or added parts of the interior of church-
es and Palace buildings, with chapels, 

tombs, entrances, passageways, etc. 
commissioned by high ranking donors.

късносредновековна 
южнославянска 
ръкописна украса във 
византийски контекст
Елисавета Мусакова

Съкратен вариант на този текст бе-
ше изнесен като доклад на Кръглата 
маса „Балкански книжовни центро-
ве и ателиета: писачи, орнамента-
тори, миниатюристи (Les centres et 
ateliers de copie balkaniques: scribes, 
ornemanistes, miniaturistes)“, на 
ХХІІІ Международен конгрес за 
византийски изследвания в Бел-
град през август 2016 г. Предмет 
на обсъждане са проявите в юж-
нославянски ръкописи на част от 
художественото наследство на Ви-
зантия – както това от собствено 
византийската епоха, така и това от 
епохата на османското владичество 
в Балканския полуостров. Украсени 
ръкописи и иконографски мотиви, 
използвани в определени местни 
книжовни центрове, са подбрани 
с оглед дискусията и оценката на 
сегашното състояние на проучва-
нията, както и на техните перс-
пективи. Тъй като в наскоро изля-
злата монография на Зоран Ракич 
за сръбската миниатюра от ХVІ и 
ХVІІ в. е представена широка кар-
тина на сръбските центрове и ате-
лиета, примерите, привлечени тук, 
се отнасят или до по-слабо проуче-
ни ръкописи, или до спорни тези, 
като разбираемо е включен повече 
материал от български ръкописи и 
ръкописи с неуточнен произход. Та-
ка, през призмата на използваните 
в тях образци от Палеологовата и 
пост-византийската епоха, се поста-
вя акцент върху недостатъчно проу-
чени книжовни средища – леснов-
ското или евентуално Пшинското (и 
двете свързани с Кратовската шко-
ла), Карловското и в частност, ръ-
кописите на книжовниците Петър 
Даскал, грешния Димитър и Аврам 
Димитриевич, йеромонах Даниил. 
един от важните въпроси, които те-
зи ръкописи повдигат, е доколко из-
точниците за техните модели могат 
да се търсят в ръкописи, писани или 
пазени в светогорските манастири, 
което предполага още изследвания 
в широк план, които биха могли да 
се осъществят и в рамките на бал-
канско научно сътрудничество. 
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двуезичието в 
поствизантийските 
стенописни надписи в 
балканското изкуство: 
исторически контекст и 
ФункЦии
Цветан Василев

Кирилски и гръцки текстове, изпис-
вани едновременно и систематично 
в стенната живопис на Балканите, 
започват да се появяват в периода 
на късното византийско изкуство 
(1204–1453). Тези ранни примери са 
индикация за опита на средновеков-
ните Балкански държави да станат 
участници в рецепцията на визан-
тийското културно наследство.
Османските нашествия през ХV 
век внасят промяна в характера и 
предназначението на стенописните 
надписи. Границите между бивши-
те православни страни спират да 
съществуват, което през османския 
период изменя значително употре-

бата на гръцки надписи: те спират 
да са носител на национална иден-
тичност, а по-скоро се превръщат 
в опит за частично съживяване на 
изгубения престиж на Източнопра-
вославното християнство. Трудните 
условия за строеж и реновиране на 
паметници на изкуството през ХVІ 
и ХVІІ в. имат връзка с характера и 
особеностите на езика на гръцките 
надписи от този период. Поръчки за 
стенна живопис биват възлагани на 
пътуващи зографи с по-ограничен 
професионален опит и езикова ком-
петентност.
Въз основа на анализ на историче-
ския контекст на възникване, както 
и на други социолингвистични фак-
тори, функциите на двуезичието във 
византийското и поствизантийско 
изкуство може да се разделят на три 
типа. Първият тип би могъл да бъде 
определен като функциониращ тип 
двуезичие, преобладаващо в периода 
на късното византийско изкуство. 

Особеностите му се определят от 
нуждите на едно смесено славяно-
гръцко население. При втория тип 
двуезичието е по-скоро асиметрич-
но – при него нивото на втория език 
(обикновено гръцки) e по-ниско от 
това на основния език.
Последният тип двуезичие е фиктив-
но и е засвидетелствано в постви-
зантийски църкви в териториите на 
днешна Сърбия, България и Македо-
ния в периода ХVІ–ХVІІ век.

TWo neW Works of 
Zakharii Zograf
Georgi Parpulov

Koutloumousiou 532 and 537, two 
Greek manuscripts copied on mount 
Athos in 1851 and 1852, contain two 
miniatures by the Bulgarian icon 
painter Zakharii Khristovich Zograf 
(1810-1853).
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