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ПРЕДГОВОР 
 

Авторовата идентификация във визуалните изкуства се осъществява по различни 

начини, но един от тях остава извън полезрението на изследователите1 – това е 

присъствието на автора в творбата чрез знак, който може да бъде разглеждан като 

иконичен топос. Действително, авторовият знак е елемент от иконичното поле, което е 

набор от възможности и ограничения, въображаема рамка, използвана като източник на 

форми и значения от културния фундамент, ограничаващ творчеството2. Той хвърля 

светлина върху личното екзистенциално пространство на автора в контекста на 

универсалния художествен праксис. Творецът е един играещ човек и изследването на 

неговата игра е без съмнение до голяма степен субективно в границите на норматива. В 

предговора на книгата си „Homo ludens“ Йохан Хьойзинха3 пише през 1938 година: 

„Като предоставям своята работа на обществена оценка ме обзема опасението, че 

мнозина ще я сметнат за непълноценно документирана импровизация, независимо от 

усилената работа, вложена в нея. Но такава е съдбата на всеки, който се занимава с 

проблемите на културата. Той трябва да прояви смелост и да засегне и много области, 

които не владее напълно. Тепърва да попълвам пропуски в моите познания беше 

изключено за мен и затова предпочетох да се улесня, пояснявайки всеки детайл“.  

Нещо подобно правя и аз в този монографичен труд като се съсредоточавам върху 

отделните художествени казуси, извеждайки от тях система. В него разглеждам 

предимно автографския материал от Европа, свързан с демократичното присъствие на 

личността в контекста на относително свободната игрова творческа изява с цел 

създаване на методология за изясняване на авторството предимно (но и не само) по 

българските земи. 

Авторовият знак е явление от обширната област на социалната символика и може 

да бъде анализиран в контекста на структуралната антропология. По този начин той 

допълва идейно-културния контекст на произведението, което е нова тема в 

изкуствознанието, особено продуктивна в медиевистиката, където е разпространено 

схващането за творческата анонимност. Оличностяването на артефактите с коректив 

автографската традиция не е било обект на специално изследване, независимо от факта, 

                                                 
1 Доневска 2010; Андиркова 2017. 
2 Schapiro 1969. 
3 Хьойзинха 2000. 
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че авторовото присъствие съпътства художественото дело през всички епохи на 

човешкото развитие. Традиционният просопографски метод на изследване, обаче, не е 

пригоден за дефиниране на това присъствие, още повече, че липсат архиви (като 

венецианските и дубровнишките), както и информация за творческата личност от типа 

на „Животописанията” на ренесансовия художник Джорджо Вазари. При това 

положение е приложима единствено интердисциплинарната културно-историческа 

методика на изследване4 в иконологията. Приложени са изкуствоведски методи на 

анализ от областта на иконологията, семиотиката и социологията – напр. иконографско-

типологически, топографски, историко-просопографски и от областта на епиграфиката 

и палеографията.  

Основният предмет на изследването е типологията на авторовия знак в 

художествено-ритуалното пространство на произведението. В тази връзка се 

идентифицира една нормирана и стереотипна творческа позиция, която дава основание 

за систематизиране. Анализът, обаче, показа, че наред със стереотипите, 

засвидетелствани в „Менология” на император Василий Българоубиец, съществува и 

коефициент на творческа свобода, на която до сега не е обръщано заслужено внимание 

– показателно в това отношение е шаманското подписване на Мадарския релеф. 

Авторовите знаци притежават свои формули –клишета, както епиграфския материал 

като цяло, към който се отнасят5. Превес в анализа имат предимно топографските 

формули, а не вътрешно текстуалните, въпреки че в много случаи те дават допълнителна 

информация за личността на твореца, какъвто е случаят с релефа върху Мадарските 

скали6. Топографските формули се наследяват с тайните на занаята и са достъпни на 

посветените. Да вземем например средновековната книжовна практика на писане върху 

редове в свитъци и кодекси, които въплъщават изначално Бога Слово (Йо. 1:1) в неговото 

тяло-храм. В този сакрален контекст писането върху „извезаните” шевици на дяконските 

бели стихари, етимологически изведени от стихове, могат да съдържат имената на 

авторите, както и богослужебни текстове (напр. върху мафория на Богородица). В 

подобна символична връзка е и подписването на зидарите върху обмазващата мазилка 

на тялото-храм на Бога Слово (т.е. Богородица), още повече, че кореспондира на 

книжното тяло – базиликата на свитъка, а кръстокуполната църква – на кодекса7. След 

                                                 
4 Фол 1980: 60 – 71. 
5 Смядовски 1993: 1 – 9, 39 – 40, 42 – 43. 
6 Бешевлиев 1956: 64. 
7 Mango 1978. 



7 

 

като изсъхнат мазилките на сградата, там поставят своите помени и други богомолци, 

също символично присъстващи като „живи камъни, които съграждат от себе си 

духовен дом” (1 Петр. 2: 4 – 5, 7). В алегоричния контекст на представата за Богородица 

като персонификация на Новозаветната църква и тяло-храм на Бога е обяснима 

„извезаната” шевица на нейния мафорий, обвил тялото на „Пречистия храм на 

Спасителя” (Кондак, гл. 4). 

Творецът е автор и приносител на предмети от света на идеите, подобно на 

собственика/производител на оръжия, съдове и скъп текстил. В този смисъл 

топографското присъствие в творбата е регламентирано и предполага известен 

коефициент на осмисляне и реализация на предпочитанието за лично-интимно 

пространство в художественото сакрално поле в отношение с институционалния статус 

на автора. Така разгледаните авторови знаци хвърлят светлина не толкова върху 

биографията, колкото разкриват творческата самоличност, с други думи, приоритет има 

присъствието на автора в идейно-художественото пространство и позицията му е 

екзистенциална. При подобен подход няма да бъде неправилно включването на 

епиграфски материал с жертвоприносително-молебен характер, чието разчитане и 

идентифициране като авторски не винаги е сигурно, тъй като може да бъде секретен или 

частично увреден, а и употребяваните формули често са универсални. 

Проблематиката е нова за българското изкуствознание, тъй като до сега бе 

разпространено схващането за анонимното средновековно изкуство. Една от причините 

за подобна констатация е липсата на ясни методологически критерии за изследване на 

автографския материал. Така например, смяташе се, че имената на зографите не са 

известни, тъй като не е било обичайно да се подписват художествените произведения8. 

В действителност се оказа, че много художествени паметници са подписани явно и тайно 

от техните автори. Същото се отнася и за старобългарските съчинения и преводи, често 

подписвани с акростих. Тяхното криптографиране цели акрофразата да остане 

незабелязана за неподготвените книжовници извън езотеричния кръг на посветените, т.е. 

разгадаването до голяма степен е „игра, в която двамата играчи са разделени от векове“9.  

Представата за анонимността все още не е преодоляна изцяло, въпреки 

епиграфския материал и от съседните страни, който опровергава това схващане – напр. 

подписите на миниатюрите в „Менология” на император Василий Българоубиец от 

                                                 
8 Филов 1924: 53. 
9 Виж: Преславска школа, Т. 12: 22; Т. 14: 424; Т. 15: 273.  
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началото на ХІ в., многото подписи в църквата „Св. Богородица Перивлепта” в Охрид 

от 1295 г. и мн. др10. Показателно е, че именно в Боянската църква „Св. Никола и св. 

Пантелеймон”, както и в търновските храмове „Св. 40 Севастийски мъченици” и „Св. 

Първоапостоли Петър и Павел” се откриха авторови знаци с принос в художествената 

практика. Поради методичната неяснота в проучванията, оставаше незаслужено 

пренебрегната информацията на В. Бешевлиев11 за четвъртия надпис-подпис на 

скулптора под копитото на коня от Мадарския релеф. Повечето издания игнорират тази 

информация, поради фрагментарността на подписа, а не на последно място и 

идентифицирането му във византийски контекст въз основа на предложените имена 

Дамян и Даниил. Топографският анализ разкрива и втора идентификация, свързана с 

лапите на кучето, което допълва познанието за автора. Предлаганият метод на 

изследване на авторовия знак хвърля светлина върху екзистенциалното пространство на 

твореца, а от там и върху неговата личностна идентификация, което разширява 

познанието за художественото произвдение.  

Игнорирано беше също така и сведението на Кр. Миятев12 и на И. Щерева13 за 

подписите върху мечовете на св. Димитър и на св. Теодор Тирон в Боянската църква, а 

друг епиграфски материал оставаше незабелязан – напр. „везаните“ букви върху 

мафория на Богородица в нейното „Въведение”14. Не беше обърнато нужното внимание 

и върху сведението за зографа Васил от село Субоношо край Сяр (Серес) в Боянския 

поменик, тъй като текстът е достигнал до нас в късен препис от ХVІІ век. 

Изследователите не са забелязали допуснатите грешки при преписа на авторовия помен 

поради повредата на протографа, които доказват неговото ранно съществуване – напр. 

пропуснатите надредни буквени знаци в зограф и град. Всъщност информацията за 

българските царе и патриарси е приета за безспорно автентична, както е и при другите 

Поменици, а също и при „Именника на българските ханове”, достигнал до нас в три 

преписа от ХV и ХVІ в. В тази връзка трябва да се припомни, че повечето творби на 

българското книжовно наследство са запазени в късни преписи, което не изключва 

тяхната „оригиналност“. Информацията от Боянския поменик е значима и за 

идентифицирането на художественото ателие във връзка с новите повеи в Солунския 

                                                 
10 Menologio 1906; Радоjчић 1955; Мильковик-Пепек 1960, 1967; Томовић 1974; Kalopissi 1992; 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1987, 1997. 
11 Бешевлиев 1956: 64. 
12 Миятев 1961: 9, бел.1. 
13 Щерева 1975: 55 – 59. 
14 Смядовски 1995: 52 – 54; Ждраков 2008: 59 – 62.   
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художествен център през втората половина на ХІІІ в. На фона на това пренебрегване на 

достигналите до нас имена на средновековни автори се откроява прецизното 

публикуване на триумфалното поменално посвещение на зографа Йоан Иверски в 

Бачковската костница15. 

Дебатирането на проблема за анонимността у нас, водено около авторството на 

Кодземасес Хрестос в Александровската тракийска гробница и на Драго върху 

триуфалната колона на цар Иван ІІ Асен се дължи на оскъдното познание на 

автографските методи. Скептиците игнорират сакралния и приписков характер на 

подписването и не винаги отчитат явното противоречие между твърдението за 

анонимното антично и средновековно изкуство и установената практика. Още повече, че 

събитийността на посветителските надписи и епитафиите дава основание за 

поменалното авторово присъствие. Така в много от тъй наречените анонимни паметници 

се идентифицира повече от една авторска сигнатура и тази традиция се запазва през 

вековете до наши дни. 

Съществуват два типа поменални надписи – триумфални и дискретни, границата 

между които е условна, както по отношение на автора, така и на осведомените за него. 

Триумфалните помени, например, са изтъквани, но и често прикривани в литургически 

и други текстове, а понякога и в ктиторския надпис, какъвто е случаят със зографа 

Никола в несебърската църква „Св. Спас” от 1609 г., засекретил своето име с гръцката 

цифрова система на книжовниците. Предназначението на този тип секретни триумфални 

подписи е да осведомят посветените свещенослужители, които познават системите за 

тайнопис на книжовниците. Възможно е също така поставяне на триумфалното авторово 

посвещение на такова място в купола на храма, че единствено Бог и поправящите 

живописта зографи могат да го прочетат – напр. посвещението на изключително рядко 

подписващия се зограф Димитър Христов с Коста Вальов от Самоков върху корниза на 

купола в параклиса „Св. Иван Рилски” в католикона на Рилския манастир от 1840 г.16 

Обратно на това, дискретните помени могат да бъдат не само вписани с инициал или 

миниатюрно писмо в изображението, но и маниерно изтъкнати върху одежди, оръжия, 

църковна утвар, архитектурни детайли и други предмети, съобразно каноничния 

характер на творческото свещенодействие17. 

                                                 
15 Бакалова 1977: 133. 
16 Тъпанов 2010: 17; Генова 2012: 24. 
17 Богословский 1983: 11 – 106. 
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Изследването на авторското присъствие в творбата е съпроводено с трудности, 

както от методологично, така и от терминологично естество. Подписите могат да бъдат 

систематизирани на хронологичен или типологичен принцип, което затруднява 

изложението, а понятийният апарат не винаги разграничава позицията на майстора от 

тази на дарителя (срв. понятията направи, изгради, изписа). При идентификация с 

формулите: „помени Господи”, „молба раба Божия”, „Господи помилуй/спаси/помози” 

е налице принципната невъзможност да бъде разграничен авторският от дарителския 

надпис, ако отсъства изричното указание от ръката на автора. Още повече, че творецът 

може да присъства в свещеното пространство и като дарител, който по традиция има 

място в ктиторския надпис и в проскомидийното поменаване18. В тази връзка майсторът 

може да има свой алегоричен автопортрет – напр. зографите Димитър и Васил в 

Боянската църква. Такива автопортрети съществуват още в Античността – напр. на 

Фидий с Перикъл върху щита на Атина Палада в Партенона и автопортретите на жени 

художнички от Помпей, които вероятно са били весталки. Поменалната формула от 

Проскомидийния чин е универсална и е предназначена за живи и за починали, което се 

отнася и за ктиторския портрет, а от там и за алегоричните портрети на майсторите19. 

Творецът се явява молител и жертвоприносител в храмовото пространство триумфално 

или дискретно (секретно) за богомолците, т.е. подписът има интимен характер20. Тази 

позиция в сакралното художествено пространство се отличава от дарителската, която по 

традиция е триумфална и може да бъде коректив при идентификацията на автора. 

Практиката авторите да омаловажават своето дело пред идеалните божествени 

форми на Великото творение е в основата на схващането за творческата анонимност. Но 

пред Бог такава анонимност е невъзможна и в тази връзка те често вписват името си 

тайно – с инициал, монограм, съкращение от няколко букви, лигатури, или заемат 

послесловно и маргинално място в сакралното поле на произведението. Подобно на 

книжовниците, които вписват името си в акростих в старобългарските ръкописни книги, 

а ние открихме такива авторски посвещения в „Именника на българските ханове”, 

зографите също употребяват огледални букви в бустрофедон21 и тайнописни системи 

(цифрова, гръцко писмо в латински текст и обратното, глаголическо в кирилски 

ръкописи). Всичко това прави трудно разчитането на авторовото име, а понякога и 

                                                 
18 Кирин 1989: 91, 94 – 95 – там и посочената литература по въпроса. 
19 Богословский 1983: 28 – 29 (64), 49 (2,4), 58 – 59; Мирковић 1920: 62.  
20 Радоjчић 1955: 8; Мильковик-Пепек 1967: 18. 
21 Мирчева 2006:  211 – 223. 



11 

 

невъзможно. Освен това, инициалите и монограмите могат да бъдат знаково натоварени 

в мистичното пространство на творбата22 и функцията им на подписи се подразбира, 

както е при акростиховете, още повече, че „авторовата стратегия е разнообразието, а не 

еднообразието”23. 

Авторите използват сакралните формули и иконографските теми като претекст за 

своето присъствие. Универсалният праксис на строителите и декораторите (скулптори, 

художници, писари, миниатюристи), включително грънчарите, е засвидетелстван с 

паметници и понятиен апарат още в Египет, въпреки профилирането на занаятчиите24. 

Термините, които се използват най-често в гръко-римския свят, са: Vãñáøå ”писа”, 

Vãñáøåí”изписа”,‰Ь „подписа”, Vñãïí „дело”, πïίημα „творба”, 

ποίåóå”твори”, Tποίησεν „сътвори” и др. Българските майстори често ги използват, 

като в много случаи ги превеждат, а понякога ги предават двуезично – напр. Захари 

Зограф. 

Тъй като понятието писа се употребява, както от майсторите, така и от 

съставителите и поръчителите25, по-сигурен метод за реконструиране на авторовото 

присъствие е топографският анализ на подписа в идейно-пространствения контекст на 

творбата. Авторовият знак е иконичен топос в екзистенциалното пространство по 

отношение на творческата личност с коефициент инвентивност в епиграфските общи 

места (êïéíïp ôüðïé, loci communes), нормирани чрез „цитиране” на авторитетната 

традиция26. Авторовият знак като иконичен топос се отнася към:  

1.Формообразуването на произведението – поле, пространство, съдържание. 

2. Епиграфската практика – автографски поменални формули с палеографски, 

графологични и ортографски елементи. 

3. Типологията на подписването – регламент и инвенция. 

Авторовото присъствие се идентифицира на концептуално ниво със степени на 

анонимност, според личните представи за творческа изява. Църковната институция не 

пренебрегва личността, а в рамките на каноничните форми на поведение указва мястото, 

което заема в богослужебното, а също и в социалното пространство. В този символичен 

свят на образи авторът се подписва не толкова, за да информира за качествата на своя 

                                                 
22 Уваров 1908: 74, 81 – 82; Quacquarelli 1977: 231 – 246; Павловић 1984: 31; Minasi 2000: 300. 
23 Преславска школа, Т. 11: 48, бел. 38 и 48. 
24 Богословский 1983: 3 – 11, 39, 41. 
25 Смядовски 1993: 43 (24). 
26 Curtius 1973: 79 – 105; Висоцкий 1966: 12; Трифуновић 1974: 183 и сл. – цит. по Смядовски 

1993: 44 – 45. 
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труд, колкото да свидетелства пред бога за усърдието, с което се надява да постигне 

спасението на душата си. Така творческото действие в храмовото пространство се 

превръща в жизнена необходимост, както молитвата със запалена свещ пред светия 

образ. Дори когато майсторът изтъква себе си в ктиторския надпис, приоритет има не 

заслугата в спомоществованието (той получава отплата за своя труд), а молбата за 

спасение. Подписите разкриват различни модели в концепирането на творческия акт като 

персонален, въпреки стереотипите в автографската практика. Не малко авторови знаци 

остават без аналог като безценни свидетелства на творческата инвенция, въплъщения на 

индивидуалността в сакралното, художественото и социално-институционалното 

пространство. 

Настоящият текст повдига редица въпроси относно стереотипите на подписване в 

съвременния регламентиран обществен и частен живот, в който личността присъства 

активно или задкулисно (под друго име). Инвентивното творческо присъствие в 

изобразителното поле е обект на настоящото проучване, извън проблема за 

автентичността на подписа, която днес се удостоверява от нотариус27. Подписването от 

друг също е подчинено на стереотипите и може да бъде творчески инвентивно, както по 

отношение на оригиналния авторов почерк, така и на фалшификатора. Подмяната на 

авторовия знак с друг има пазарна стойност. Не малко критски анонимни икони, 

например, са били „подписани“ в миналото с известни имена на зографи, включително и 

икони, които носят подписите на неизвестни по онова време зографи – напр. Ангелос, в 

последствие оказал се един от най-големите късновизантийски майстори. Но и самите 

критски иконописци понякога са подписвали икони на прочути майстори, за да изтъкнат 

чуждите качества като свои при възлагане на творческа поръчка. 

Като се има предвид новата научна проблематика, която излиза от рамките на 

традиционното изкуствознание, основен принос на този труд е систематизирано 

изложеният иконологическо-топографски метод на изследване на подписите като 

елемент на авторовата самоидентификация. Автографският материал е представен в 

справочни приложения, необходими за бъдещи проучвания в тази област за един нов тип 

оличностена история на изкуството, в която авторовият поглед присъства самооценъчно. 

Осмисленото авторово присъствие в произведението е важно и за съвременния 

художествен праксис, тъй като по традиция творбата се идентифицира със своя създател 

и говори вместо него от Античността до наши дни. Симптоматично е, че основателят на 

                                                 
27 Finarte 1972: 1 - 104. 
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абстракционизма в Германия в началото на ХХ в. (художественото течение „Синия 

конник”) Василий Кандински се подписва повече от един път на някои свои картини, 

включително в специално оформен картуш. При това той го прави дори върху безимени 

творби, обозначени единствено с поредни номера, в които обаче асоциативното мислене 

реконструира едно художествено пространство, инициирало творческия заряд. 

В този смисъл трудът би бил полезен не само за изкуствоведи, историци и 

археолози, но и за съвременните творци, включително за абстракционистите, зад чиято 

привидна анонимност стои умозрителна или стихийна творческа идентичност, предавана 

и чрез авторовия знак.  

 

 

София, 2018 
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Ⅰ. АНТИЧНИ АВТОРОВИ ЗНАЦИ 
 

Присъствието на автора в неговото произведение разкрива една нова страница в 

историята на изкуството. Автографирането в Европа е познато още от дълбока 

древност28. Още от тогава авторовият самоидентификационен знак изразява трансгресия 

в сакралното пространство, като свързва героичния свят с профанния. Подписът се явява 

белег за креативното сътояние, с което боговдъхновеният майстор се уподобява на 

богопоставения поръчител за осигуряване на вечна благодат. Творецът присъства 

мистично край божеството едновременно в реално-празничното и трансцедентно-

митологичното пространство, което означава, че вписването му в творбата е 

регламентирано, както на дарителя. Той се слива с произведението и неговото 

поетическо аз-обръщане има ритуално екзистенциален, а не толкова персонален 

характер29, което поставя на заден план документалността на подписа. Авторовото 

призоваване на боговете се възприема като своеобразен вербален израз на почитането 

им с приношения и молитви преди започване, по време и в края на съзидателното 

действие30. 

Още през епохата на обособяване на основните човешки дейности през Палеолита 

действието е персонифицирано с човешка длан върху скалите на пещерите – напр. Ласко, 

Пеш-Мерл, Пер-нон-Пер, Кабрер. Изображението/отпечатък на длан може да се 

възприеме като форма на авторово присъствие в магическото изображение-действие. 

Повечето от изобразените ръце са леви, което свидетелства за рисуване с дясната ръка. 

В България са открити отпечатъци в позитив с прилепова тор (гуано) на длани в пещерата 

„Магура“ като възможен документ за творческия акт с дясната ръка. Сред тях се откроява 

една длан с издължени пръсти, отпечатана край антропоморфна дупка, която напомня за 

присъствието на нейния собственик-автор на живописта (№ 1)31. Като се има предвид, 

че творческият акт не е самоцелно, а екзистенциално необходимо действие, 

присъствието на пръстите (в някои случаи осакатени) са ритуално утвърждаване на 

автора във визията на мистичното действие. Тази традиция се запазва до наши дни при 

                                                 
28 За периода на Античността виж: Dumont 1871; Брашинскы 1963; Salviat 1964, 1966; Sztetyllo 

1966; Enciclopedia 1966; Чубова, Конькова, Давидова 1986. 
29 Вернан 1998: 167; Николова 2000: 212. 
30 Доувър 2002: 150, бел. 13. 
31 С № 1, 2, 3 и т.н. са посочени онези изображения, които визуализират авторграфските 

посвещения. Те са обособени в края на труда с отделен справочник – Автографски списък.  
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абстрактните експресионисти, които като жреци отбелязват своето присъствие в 

художественото поле-действие с дири от пръсти и длани. 

 Мистичното творческо действие се изразява във визуалното пространство с 

авторов самоидентификационен знак. Върху египетските надгробни стели и стенописите 

на гробниците и храмовете майсторите (понякога до десет в екип) често са посветени или 

могат да бъдат дори жреци на божественото слънце-овен Амон, на твореца Птах, на 

господаря на думите и магическите заклинания Тот, на ваятеля-създател на човека 

Хнум32. Те принадлежат на фараона, но не са роби, както личи от елитарните червени 

подписи на Сенсу Хуфу („Последователите на Хуфу”) в най-високата триъгълна камера 

за облекчаване на тежестта в пирамидата на Хуфу/Хеопс от средата на 26-то хилядолетие 

пр. Хр. (№ 2). Каменоделците и художниците са относително свободни хора, които имат 

за надзирател архитекта Хемиану. Те притежават специален статут на привилегировани, 

за което свидетелства тяхното гробище край пирамидата. Най-ранният известен 

хероизиран подпис на архитект, скулптор, дърводелец и майстор на каменни съдове е на 

Имхотеп върху постамента на фараона Джосер, чиято слава била толкова голяма, че е 

почитан като божество, за което свидетелстват две скулптури (каменна и бронзова) от IV 

в. пр. Хр. (№ 3, 4). 

Специалният статут и ритуалната практика се отразяват също в масовото 

производство на грънчарите в периферията на египетската цивилизация, за което 

свидетелства подпечатаната от жреците-епоними керамична тара – напр. на остров 

Родос33. В Гърция възниква диференциран топографски подход при оформянето на 

посветителските надписи още през Архаиката, като майсторите често припомнят-

въплъщават образите от съвършения свят на идеите с вписване на своето посвещение в 

трансцендентното пространство от дясно наляво, обратно на жертвоприносителите-

дарители. Бустрофедонният подпис свидетелства, че творецът се идентифицира със 

свещеното изображение в качеството на медиатор и творбата говори с неговия „глас“. 

По този начин е подписана една статуя (торс) с дълъг хитон и квадратен химатий в духа 

на дървените скулптури, открита в Беотийския храм на Аполон в Птойо от VІІ в. пр. Хр.34 

(№ 5).  

Мистичният творчески акт се изразява с митологизирания материал – напр. 

златото, среброто и скъпоценните камъни символизират слънцето, луната и звездите, 

                                                 
32 Богословский 1983: 8 – 30, 37, 92, 95, 97 – 98. 
33 Гетов 1995: 41. 
34 Petracos 1981: 56 (2). 
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бронзът е „сън меден” („Илиада” ХІ, 241), желязото принадлежи на божествения ковач 

Хефест, животворното дърво въплъщава божеството („Книга на мъртвите” 30, 153А, 42, 

52, 64, 68, 155, 156)35. В тази връзка Павзаний заявява през ІІ в. сл. Хр. по повод на 

дървената статуя на Херакъл край театъра в Коринт, че „творбите на древния майстор 

Дедал са странни на вид, но въплъщават нещо божествено”36. Името на прочутия 

майстор Дедал от Атина свидетелства за неговото творческо призвание - Δαίδαλος 

‘сръчен майстор’ (№ 6). При ритуалното очистване на хетския цар била правена негова 

статуя с желязна глава, а магите-зидари на двореца изграждали под-земя и покрив-небе, 

като произнасяли заклинанието: „Когато започнете да измазвате дома отвътре, то 

вградете с хоросана дълголетието и щастието. А когато започнете да измазвате от 

външната страна, то спойте с хоросана уважението и доброжелателството (на 

подвластните)37. Този древен ритуал дава основание на зидарите и декораторите да се 

подписват с издраскване върху обмазващата хоросанова мазилка. Подобно подписване 

практикуват и художниците – напр. Кодземасес Хрестос върху изобразения цокъл на 

Александровската гробница и Васил върху обмазващата мазилка в Боянската църква. За 

мистичната сграда и за нейния материал свидетелства също обновената младост на 

фараона (хамит. ‘дом’) в „Книга на мъртвите” (42, 99, 152), чиито магически текстове се 

вписват върху колоните и стените на храмовете и гробниците38. Без съмнение, камъкът 

е обожествен като траен строителен материал – срв. „Кирпичите паднаха, но ние ще 

съзидаме с дялани камъни” (Исая 9, 10) и „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той 

стана глава на ъгъла” (Псалом 118, 22 – 23; Мат. 21, 42). Обмазването с пръст/глина от 

своя страна изразява митичните представи за въплъщението на човека – срв. 

сътворението на Гилгамеш, Гопатшах, Адам. От дълбока древност в Близкия Изток се 

изработват глинени надгробни маски и говорещи глинени плочки със заклинания и други 

свещени текстове. У нас маски от пръст със златни апликации за очите, ушите и 

отворената уста в произнасяне на заклинания са открити във Варненския халколитен 

некропол.  

Майсторите подражават на божествените ваятели и строители Хнум, Имхотеп, 

Прометей, Саваот, близнаците Кастор и Полидевк, и Флор и Лавър39. Те често 

                                                 
35 Ватев 1982: 72. 
36 Petracos 1981: 52. 
37 Попко 1983: 46, 48, 61. 
38 Ватев 1982: 21, 84, 133 – 135, 204 – 205. 
39 Ватев 1982: 258; Мифы (1): 382 – 383; Bressi 1998: 86 – 87. 
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подписват/подпечатват изработената погребална утвар, обредна и битова керамика, 

тухли и керемиди, каменни блокове и корнизи40. Строителният материал свидетелства 

за магическия характер на писането по Божие указание: „И ти, сине човешки, вземи една 

тухла, тури я пред себе си и начертай на нея град Йерусалим; нареди обсада против 

него... и пророкувай против него” (Йез. 4, 1 – 7). Приготвянето на тухлата от земя, вода 

и огън въплъщава божественото триединство, според думите на св. Спиридон на Първия 

Вселенски събор. Надписите върху тухлите пренасят магическата сила на Словото – 

напр. керемида с надпис се поставя в нива против мишки41. Строителите и декораторите 

зазиждат-въплъщават в сградата своето име, тъй като възпоменават с възхвала Божието 

творение. Те символично присъстват в храма, построен „на основанието на апостолите 

и пророците, като е крайъгълен камък сам Исус Христос, на когото всичкото здание 

сглобявано расте за храм свет Господу; на когото и вие заедно се зазиждате за жилище 

Божие, чрез Духа” (Ефес. 2, 20 – 22). В тази връзка Йоан Климакс заявява, че в дълбока 

молитва богомолецът се уподобява на неподвижна колона42, а буквалната интерпретация 

на библейския текст води и до историята за вградената невяста от майстор Манол (= 

Емануил)43. Тайното авторско присъствие в храмовото пространство символизира това 

зазиждане за вечно съществуване в поменалния контекст на богослужението – напр. 

зазиданите в градежа подпечатани от фабриканта тухли и керемиди присъстват за вечен 

спомен пред Бога44. Не случайно църковната сграда се възприема като въплътеното 

Слово буквално с книжното тяло – семпла отвън, базиликата е като свитъка в ранната 

християнска епоха и разточително богатата кръстокуполна църква е като подвързания 

кодекс, повлиян от императорския церемониал през ІХ в. 

Художниците от епохата на гръцката Архаика присъстват с имената си върху 

златни посветителски таблички45 (№ 6a) или в изобразителното поле като визионери на 

хероизираната тема. Възпоменателните надписи въплъщават в Платоновия смисъл на 

понятието BíÜìíçóéò автора в събитието, разбирано като художествено-митологично и 

празнично пространство. В този смисъл, автографската вариативност се определя от 

каноничността и съдържанието на творбата, т.е. тя е коефициент в художествения 

                                                 
40 Брашински 1963: 132 сл.; Dumont 1871; Nikolov, Staneva 1974; Greece 1987: 220 – 221, n 120. 
41 Стара българска литература 1992: 266. 
42 Лазарев 1971: бел. 43. 
43 Николова 1999: 13, 29 – 33, 43. 
44 Salviat 1964: 1966. 
45 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 101. 
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праксис46. Присъствието в изобразителното поле отличава авторското посвещение от 

това на дарителя. По-често обаче майсторите, съвместно с дарителите, поставят своите 

имена върху граничните полета между земния и транцендентния свят: рамка на 

надгробен паметник (най-често долната, разбирана като послеслов във визуалния текст), 

корниз на храм, постамент на статуя, гърло на съд (напр. Хераклейските амфори)47. 

Мястото за подписване свидетелства за ръкотворството – срв. обичайното подпечатване 

на дръжките на амфорната тара. Самото произведение е гранично по отношение на мита 

и неговото ритуално възпоменаване (празнуване) и в тази връзка се предпочита 

подписването на хтонични изображения – напр. куче, кон, кентавър, гигант, циклоп, 

персонификация на моретата, Персефона, Нарцис и др.48 

Скулпторите през Архаиката също се подписват, както върху статуята, така и върху 

нейния постамент, докато през Класическата и Елинистичната епоха предпочитат 

пиедестала49. Авторовият самоидентификационен знак върху постамента, рамката или 

корниза в посветителски надпис с името на божеството и на дарителя трансгресивно 

присъства едновременно в нашия и в отвъдния свят върху олтара-престол на божеството. 

Ранен пример на подписан постамент на статуя край името на дарителя е засвидетелстван 

при атинския скулптор Файдимос, работил в средата на VІ в. пр. Хр. във Вурва (№ 7): 

ΦΑΙΔΙΜΟΣ ΕΡΓΑΣΑ. 

Файдимос изработи.  

След като римляните пренесли прочутите гръцки скулптури в Италия като трофеи 

и оставили празни постаментите с посвещенията, майсторите на Изтока предпочели 

отново да подписват сакралното поле на изображението, докато лишените от своите 

автографи творби станали обект за анонимно възпроизвеждане на Запад50.  

Идентификацията на твореца с неговата говореща творба е засвидетелствана върху 

един надгробен паметник на мъж с куче от началото на V в. пр. Хр., върху чиято рамка е 

поместено авторско посвещение, отправено към отвъдното от името на починалия, което 

в превод от гръцки гласи51 № 8):  

Алксенор от Наксос ме сътвори хубав. 

                                                 
46 Ждраков 2004: 15. 
47 Petracos 1981: 59, 64,  96, 105; Гетов 1995: 78. 
48 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 101 – 105; Чубова, Иванова 1966: 7, 16; Petracos 1981: 59, 161 

(143), 172; Papathanassopoulos 1983: 59; Buras 1987: 66 –67 (24). 
49 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 102; Papathanassopoulos 1983: 681; Zafiropoulos 1983: 53. 
50 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 104. 
51 Petracos 1981: № 39, f. 53. Някои надписи се предават само с превода, поради недоброто качество 

на снимките, разрушения и поради архаичния алфавит в бустрофедон. 
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Трансгресията в задгробния свят съотнася посветителския текст към 

изображението – напр. името на майстора кореспондира върху долната хоризонтална 

рамка с образа на погребания мъж, докато мистичното художествено действие (сътвори 

хубав) се свързва с хтоничния образ на кучето. Изображението на мъж с куче също има 

хтоничен характер, тъй като е инспирирано от героичната тема за Диоскурите – напр. 

така е изобразен безсмъртният Полидевк52. Иконографското сходство със стелата на 

сина на Анаксандър Дейнес от Аполония (Созопол), както и с тази от Неапол и на 

Тимонид от Коринт свидетелства за гробничния характер на изображението през VІ в. 

пр. Хр.53 Сакралният мотив в темата е кучето, което е водач в задгробния свят: „Ето 

Анубис. Той, седнал на своите възвишения, се разпорежда в дома на боговете, понеже 

на свещената земя е господарят...” („Книга на мъртвите”, 151, 6)54. Кучето може да бъде 

изобразено също самостоятелно – напр. върху стела от V в. пр. Хр.55 

Някои от подписите могат да имат триумфален характер и да бъдат вписани като 

сигнатури на изображения. Една мозайка от Пела, датирана около 300-та г. пр. Хр., 

например, поставя авторското посвещение в алегоричен контекст56 (№ 9): 

 

Гносис сътвори. 

Подписът е поставен като сигниране на сцена от Дионисовите мистерии, в която 

двама голи мъже, вероятно Александър и приятелят му Кратерос, убиват ритуално 

нападнат от куче елен. Епонимът Гносис изразява опоетизираната представа за 

мистично-познавателния (ãν™σéò) художествен праксис в света на идеите. Мозайките в 

Пела представят седем сцени, сред които Дионис върху леопард във връзка с 

традиционния негов култ в Македония и Тракия, както и Диоскурите Кастор и 

Полидевк57. Темата на Диоскурите кореспондира с алегорията на Александър 

Македонски и на неговия приятел Кратерос58, което дава основание на Гносис да свърже 

името си със съзидателната сила на предците-герои. В тази връзка трябва да се отбележи, 

че античните майстори често подписват генеалогични теми – родословни дървета и 

                                                 
52 Чубова, Иванова 1966: 19. 
53 Гълъбов 1965: 23; Petracos 1981: 161. 
54 Ватев 1982: 203. 
55-n. 44. 
56 1980: 155 (242). 
57 Martis 1984: 42, 165; Treasures: 15; Маразов 1994: 86 – 113. 
58 1980: 156 – 157. Предположението за тази идентификация е направено във връзка 

със сцената „Лов на лъв”, но двамата герои са идентични на разглежданите. 
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семейни портрети59 (№ 10). Би могло да се допусне, че Гносиос е идентичен с 

живописеца Полигнотос от остров Тасос, работил в храма на Диоскурите в Атина60. По 

същото време и един друг художник се подписва като сигниране на сцени във връзка с 

мистериите на Кибела, Дионис и Кабирите (Диоскурите) от Самотраки, чието име 

възпоменава. Това е Диоскуридес от остров Самос, подписал две мозаечни пана, открити 

в т. нар. „Дом на Цицерон“ в Помпей. Едното представя жени в дома на Кибела лечителка 

(№ 11), а другото – пътуващи музиканти от култа на Кибела, според „Сатирикон” на 

Петроний (№ 12, 12а).61 

Авторското посвещение се свързва с реалната празнична среда и с митологичната, 

която възпоменава визуално. Върху една чернофигурна „говореща“ ваза е вписан 

следният текст, който в превод от гръцки език гласи62 (№ 13):  

Софилос ме изписа със състезанието в чест на Патрокъл.  

Посвещението е поместено в полето на изображението между вдигнатите предни 

копита на конете от една квадрига и протегнатите срещу тях ръце на тълпата, която 

присъства на състезанието. Авторовият самоидентификационен знак е вписан в 

граничното пространство между хтоничната сила на конете и енергията на тълпата, като 

по този начин присъства едновременно в мита, в ритуала и в произведението – глиненият 

поменален съд съобщава в отвъдното за делото на Софилос, както е при стелата на 

Алксенор63. Майсторът става съучастник в мистерията за увековечаването на Патрокъл 

от неговия приятел Ахил, идентифициран със зрителите на заупокойното надбягване с 

коне. 

За широкото разпространение на автографската формула на „говорещата“ творба 

през Античността свидетелства най-старият латински надпис върху златната фибула от 

Палестрина, където пише64 (№ 14):  

MANIOS MED PHEPHAKED NUMASIOI. 

Маниос ме направи за Нумезий. 

Любопитното е, че този автографски тип се среща в Италия и през Средновековието 

– срв. Мелхиор от ХІІІ в.  

                                                 
59 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 178, 126. 
60 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 18. 
61 Elia 1932: 140; Enciclopedia dell’arte antica –  http://www.treccani.it/enciclopedia/dioskourides-

3_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ посетено на 12. 08. 2017. 
62 Petracos 1981: 161 (143). 
63 Доувър 2002: 151. 
64 Zeppegno, Vacchi 1973: 69. 
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Надписването на оръжията от техните производители и собственици е древна 

практика – срв. владетелското аркадско име Офелтес, записано с кипърски букви върху 

бронзов обелос от ХІ в. пр. Хр.65 (№ 15). Майсторите възпоменават божествения ковач 

Хефест, направил щита на Ахил с небесните светила: „Майсторът с дивно изкуство му 

вниза богата украса” („Илиада” 17, 443 – 521). В тази връзка са и разпространените в 

Античността гръцки художествени термини: ^öáéóôüðïíïò^öáéóôüôåõêôïò, т.е. 

направен от Хефест. Най-ранният подпис върху щит е от епохата на Архаиката и 

принадлежи на един атически скулптор, изработил Гигантомахията в храма на Делфи 

към края на VІ в. пр. Хр.66 В края на авторското посвещение се чете (№ 16): 

 

.  

Диох. 

Авторовият самоидентификационен знак се явява като послеслов в посвещението 

върху щита в ръцете на последния гигант от митологичната композиция върху северния 

фриз, която започва с изковаването на оръжията в работилницата на Хефест и завършва 

с борбата на Аполон и Артемида с хтоничните същества. Йерархията между божествен 

и простосмъртен майстор се осъществява композиционно в биномиите: начало – край, 

ляво – дясно, пред – зад, добър – зъл, небесен – хтоничен, Аполон-Гигант. Топографията 

на посвещението го ситуира екзистенциално-ритуално в празничната среда на 

жертвоприносителите по време на тържествената процесия на Свещената улица в Делфи. 

По този начин скулпторът съучаства със своето художествено действие в мистериалното 

представление около храма67, въплътен в трансцендентния свят на Гигантомахията и в 

ритуалното възпоменание – срв. състезанието на Софилос. Същевременно победата на 

олимпийските богове над хтоничните е победа на познанието над ирационалния хаос – 

срв. Гносис. Победата на рационалното поведение над стихията обяснява също 

подписването на пергамския олтар68 (№ 17). Авторовото посвещение върху щита в 

Делфи е алегоричен автопортрет на скулптора като гигант, „записан“ в отвъдното с 

преклонение пред антихтоничните богове и герои.  

                                                 
65 Дончева 2000: 24, 28 – с посочената литература. 
66 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 101; Andronikos 1985: 23 – 24 (29, 30); Petracos 1977: 47 (41); 

Papathanassopoulos 1983: 59. Авторите не дават съдържанието на посвещението. 
67 Богданов 1998: 72 –94. 
68 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 102. 
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Автопортретите на жени в стенописите на Помпей от І в. след Христа също биха 

били алегорични във връзка с хероизирането на творческия акт (№ 18, 19). Вероятно 

художничките са представени като весталки да рисуват статуи в храма, видно от кутията 

с бои върху една колона, поставена като пейка (№ 20). Майсторът може да си направи 

алегоричен портрет в изобразителното поле край подписа или вместо него като авторов 

знак. Според преданието, например, Фидий се бил изобразил до Перикъл върху щита на 

хризоелефантинната статуя на Атина Партенос като плешив стар сатир да вдига камък 

срещу амазонките69. По този начин той също се самоидентифицира сред хтоничните 

ирационални сили на мрака в задгробния свят с преклонение пред божествената светлина 

на Вечната дева на мъдростта (№ 21). 

Портретите и посветителските надписи върху щит отразяват триумфалната 

практика, подобно на автографираните златни таблички върху картините. За това 

свидетелства един декрет от храма на Асклепий в Месембрия от І в. пр. Хр.: „Народното 

събрание реши да се прослави Главкиос, син на Атанайон... лекар, мъж достоен и 

благороден, заслужил за нашия град-държава да му се нарисува образа върху щит и 

щита да се постави в храма на Аполон”. Поставянето на щит с образа на хероизирания 

лекар в храма на Аполон (Асклепий) е във връзка с лечителските прерогативи на 

слънчевото божество в Милет и неговите колонии по Черноморието – срв. с бронзовия 

колос на Аполон в Аполония (Созопол) от атинския скулптор Каламис70. Авторовите 

самоидентификационни знаци върху щитообразни киликси биха могли да бъдат във 

връзка със същата тази посветителска практика. Върху такъв един киликс от края на VІ 

или началото на V в. пр. Хр.71 се чете (№ 22): 

 

Фидий сътвори. 

Кръговото посвещение на Фидий започва пред лицето на коленичил млад войн с 

щит, който сваля шлема си в знак на преклонение пред боговете. Името на художника е 

вписано в горното-небесно пространство на изображението срещу щита, отделено с него 

от земята, докато понятието сътвори е записано в хтоничното долно-задно пространство 

от дясно наляво. Художникът си служи с палеографски прийоми – напр. втората буква 

                                                 
69 Petracos 1981: 86. Сакрализирането на плешивостта се свързва с гръцката представа за 

мъдростта на кентаврите, сатирите и философите. Автопортрети на майстори са известни още в 

Египет – по този въпрос виж: Богословский 1983: 28 – 29 (64), 49 (2,4), 58 – 59.  
70 Гълъбов 1965: 5 – 6. 
71 Petracos 1981: 172 (148). 
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на глагола сътвори е обърната в бустрофедон от епицентъра към периферията на 

киликса, обратно на името и инициала на сътвори, записани от ляво на дясно от 

периферията към епицентъра на съда. 

В една сцена върху керамичен съд, която представя убийството на гиганта 

Полифем от Одисей, е поместено като сигниращ надпис хероизирано авторско 

посвещение, което в превод от гръцки гласи72 (№ 23):  

Аристофан сътвори. 

Авторовият самоидентификационен знак е поместен в полето между гиганта и 

героя като елемент от митологичното действие, записано в бустрофедон от дясно наляво, 

така, че терминът сътвори се пада пред лицето на героя Одисей, осъществил победата 

над древния хаос. Художникът се разграничава от мита и вместо да говори от името на 

творбата се вписва над колона с архитрав, като имитира с вълнообразен мотив текст 

върху регламентираното преходно пространство. Изборът на мястото за подписване на 

майстора насочва към митичното построяване на храма в Пелопонес от синовете на Зевс 

– близнаците Полидевк и Кастор73. Хероизираната идентификация на Аристофан с 

божествените каменоделци е обяснима, тъй като скулпторите по традиция са рисувачи, 

както резбарят от Небосклона на вечността в египетския царски некропол74. 

Авторите често включват в посветителските си формули понятието ęαëüò ’хубав, 

добър’ за качествено художествено дело. Такъв един художник е поместил върху 

керамичния киликс следното посвещение, което в превод от гръцки гласи75 (№ 24): 

Аз съм хубава чаша, Евхър ме направи. 

Художниците могат да носят прозвището Калос като лично собствено име, както е 

при един друг киликс, върху който се чете опоетизираната квалификация на автора76 (№ 

25):  

. 

Атинодот Добрият/Хубавецът. 

Тази автографска традиция се запазва през столетията – срв. името-прозвище на 

солунския зограф Георги Калиергис от началото на ХІV в. и имената Кальо, Калоян, 

                                                 
72 Чубова, Иванова 1966: 7. 
73 Bressi 1998: 86 – 87; Manojlovic-Marijanski 1964: 31. 
74 Богословский 1983: 52 (12). 
75 Доувър 2002: 156 – 157; Ferri 1938: 100. 
76 Petracos 1981: 172 – 173. 
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Калиник, Калистрат, Красен, Хубен, Добри и пр. У нас е засвидетелстван зограф на име 

Кальо, работил в Търновския край в края на ХVІ в.  

Майсторите често носят имена, които отразяват хероизираното им присъствие в 

мистичното пространство на творбата – срв. Гносис. Такова опоетизирано име за 

самодостатъчна творческа дейност носи зографа Monus77 (гр. Ìüíïò ‘сам’), подписал 

мозайките на античните поети в базиликата на град Тир през ІІІ в. (№ 26). Автографската 

терминология затвърждава в обществото схващането за творчеството като възвишено 

действие: Ęαëëéİñãηò ‘Хубаводелец, Доброделец’, preclarus ‘превъзходен’, melior ‘най-

добър’, πéηôήò ‘творец’. Някои прозвища акцентират на бързо свършеното художествено 

дело, поетическа раклама за майстора – напр. прозвището „мълния“ на Михаил Астрапа 

и „пълнолуние“ на Мануил Панселинос. Художествените понятия могат да бъдат в 

съкратена форма за сакрализиране на автографията и функционират като авторов 

самоидентификационен знак – напр. ęα–, докато сричката –ëüò може да бъде 

пропусната78. В тази връзка би трябвало да се интерпретират и инициалите на 

собствениците на одежди, подписвани по традиция от производителите или надписвани 

с имената на поръчителите – напр. върху хитона на един войн от мозайката на Пиаца 

Армерина инициалът H се свързва с прозвището Herculianus79 на император Максимиан 

(№ 27). Имената често са алегорични – напр. върху одеждите на персонификацията на 

Философията могат да бъдат избродирани инициалите на Практиката и Теорията. 

Художниците често използват тази епиграфска практика като претекст за вписване на 

своите имена върху шевиците на одеждите, както производителите на скъпия източен 

текстил – срв. византийските коприни на майсторите Йосиф и Захарий с триумфиращи 

императори на коне и по време на свещен лов. 

  

                                                 
77 Чубова, Иванова 1966: 178, 179. 
78 Доувър 2002: 153 – 154. 
79 Quacquarelli 1977: 245. 
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1. АНТИЧНИ АВТОРОВИ ЗНАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

 

Темата за присъствието на автора в неговото произведение, разбирано като 

иконично поле, може да бъде основание за една историография, посветена на твореца и 

на неговия личен избор за самоидентификация в контекста на регламентираната 

автографска практика. Античните подписи от българските земи могат да бъдат 

допълнени, разширени и продължени хронологически, а коректив в дискусията около 

тяхната идентификация е най-вече автографската традиция.  

Писмените извори и автографираните произведения от нашите земи свидетелстват 

за съществуването на художествени центрове в Пропонтида (Херсонес Тракийски и 

Хелеспонт) и крайбрежието на Бяло и Черно море до вътрешна Тракия (напр. Кабиле)80. 

Тракийските контактни зони отрано са гостоприемни за прочути гръцки творци, като 

атинския скулптор Каламис, създал едно от чудесата на света – бронзовия колос на 

Аполон Лечител в Аполония Понтика (Созопол). Присъствието на варварската (скито-

тракийска) култура в гръцките колонии вдъхновява специфична знаковост на 

изобразителния език с речеви изображения и картинни надписи – срв. тракийското 

монетосечене81. Още загадъчните писмена върху ритуалните глинени халколитни съдове 

от Караново и други селищни могили в страната82, подобно на тези от Кавказкия регион 

и Двуречието, сакрализират творбата в нейното мито-ритуално пространство чрез 

припомняне-въплъщение на божествения първосъздател на тайнствените слова, 

превърнали пръстта в човек. Свещената земна материя и каноничността на ритуалните 

съдове с „Монограми“ („марки“) кодират превъплъщението и възраждането на твореца-

маг във Великата богиня майка83. С усъвършенстването на занаята авторовият 

самоидентификационен знак се утвърждава като трансгресивно поменално 

потвърждение на божественото действие и на неговото подражание в идейно 

регламентираното автографско поле. Тази иконичност предполага многопосочно 

вписване и разчитане (тълкуване) на подписа в идеографския контекст на творбата, дори 

и когато тя е продукт на масовото производство като, например, амфорния печат с 

паметник-херма от Тасос84. 

                                                 
80 Венедиков 1961: 26; Машов 1986: 45; Драганов 1982: 22. 
81 Юрукова 1992: 177.  
82 Миков, Георгиев 1969: 4 – 13; Николов, Георгиев 1970: 1 – 9; Nikolov 1974. 
83 Георгиев 1969: 10; Gimbutas 1989: 1 – 183. 
84 Гетов 1995: 23. 



26 

 

Историческите извори и автографираните културни ценности свидетелстват за 

характера на художествения стил в крайморските центрове и във вътрешността на 

Тракия, където безспорно влияние има представителното йонийско изкуство на Атина85, 

на която стават почетни граждани много владетели до Химерийския Боспор в Крим. 

Трако-скитските ателиета се докосват до постиженията на елинската култура, която от 

своя страна се обогатява с мито-поетичните визии на варварите. Съществен принос в 

културния обмен на Балканите през Класическата епоха има тракийският владетел Котис 

І (+359 г. пр. Хр.), приравнил в своите земи правата на атиняните и траките. Така и 

синовете на Химерийския владетел Левконий – Спартак, Парисад и Аполон, проявили 

своята привързаност към Атина, като снабдявали гражданите й с жито, за което им бил 

издаден специален благодарствен декрет през 347 г. пр. Хр.86 Общуването на 

тракийските владетели с Атина се запазва до управлението на Реметалк ІІІ (36 – 37 г. сл. 

Хр.), когато мнозина парадирали със своето римско гражданство и се вписвали във 

високата култура87. Сред прочутите трако-гръцки (и по-късно римски) художествени 

центрове в Пропонтида, Херсонес Тракийски и Хелеспонт се открояват: Троя, Лампсак, 

Парос с Проконес, Кизик, Никомедия, Бизантион (Константинопол), Перинт (Хераклея), 

Беодизос, Апрос, Аргиске, Кабиле, Хелис и др. За плодотворната дейност на техните 

златарски ателиета свидетелстват немалко подписани и атрибутирани произведения от 

нашите земи. 

Новите археологически сведения от теренните проучвания в Аполония Понтика 

(Созопол) ми позволяват да атрибутирам един фрагмент от бронзов колос в експозицията 

на капитолийските музеи в Рим на Аполон Лечител с лък от прочутия скулптор Каламис 

от Атика, оказал силно влияние във формирането на местните ателиета. Според Плиний, 

Каламис създал в началото на V в. пр. Хр. колосална бронзова статуя на Аполон Лечител, 

образец за творческа смелост – Audaciae inumera sunt exempla (Plin. NH XXXIV, 39), 

висока 30 лакти (13,25 м) с тегло 500 таланта (13,098 тона)88. Изработването на колоса 

било възможно благодарение на богатите медни рудници в местността Бакърлъка (Меден 

рид), близо до нос Атия край Созопол, където е изградено тържище (емпорион). При 

археологически проучвания там са открити бронзови стрели монети с калъп за тяхното 

                                                 
85 Данов 1969: 13 – 21. 
86 Тачева 1987: 90, 203 – 204, 252; Petracos 1981: 97 (1471), f. 82.  
87 Тачева 1987: 86. 
88 Гълъбов 1965: 5 (бел. 3). 
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отливане, както и мраморна статуя, атрибутирана на Каламис89. След завладяването на 

града от римляните през 72 г. пр. Хр. по време на метежа на Спартак в Италия, колосът 

бил пренесен от Марк Лукул на Капитолийския хълм при храма на Юпитер, където 

следите му се губят. Прочутата на древния Изток статуя е била във връзка с храма на 

Аполон Лечител, построен през 431 г. пр. Хр. в Марсово поле под Капитолия до 

светилището на богинята на войната Белона90. Храмът бил повреден от Юлий Цезар при 

изграждането на голям театър до него, но Октавиан Август го поправил и построил втори 

храм на Аполон до двореца на Палатинския хълм на мястото, посочено с мълния от 

божеството (Светоний 2:29).  

Най-вероятно колосалното слънчево божество Аполон Лечител на Каламис е 

показало със своята стрела-мълния мястото на новия храм. Палатинският храм бил 

издигнат източно от дома на императора, докато западно от него се намирало 

реставрираното от Август светилище на Кибела, в което се пазел прочутият конусовиден 

черен камък на Великата богиня майка (вероятно метеорит), пренесен на Палатина през 

204 г. пр. Хр. от Песинунт в Мала Азия91. Космогоничната биномия Аполон –Кибела 

(слънце – луна, огън – вода, ден – нощ, живот – смърт, мъж – жена, фалос – утроба, стрела 

– лък) от Анатолийския владетелски култ е елемент от имперската идеология на Юлий 

Цезар в Републиканския Рим, скандално свързан с Витинския владетел Никомед 

(Светоний 1:7, 45, 49 – 52). Октавиан Август подражавал на Цезар и се считал за син-

въплъщение на Аполон, което демонстрирал в пира на дванадесетте богове с риск да му 

се приписва негативният прякор Мъчител (Светоний 2:70, 94), вместо Лечител и 

отстранител на злини, какъвто е Аполон Алексикакос на Каламис. Светилището на 

Аполон, в което Август свиквал сената и проверявал списъците на съдиите, имало 

портици с библиотека за гръцки и латински книги, в които императорът посветил златни 

триножници, а под пиедестала на статуята на божеството поставил две позлатени 

ковчежета с книгите на сибилите, след като изгорил над 2000 латински и гръцки 

пророчески книги от неизвестни и съмнителни автори (Светоний 2:29 – 30, 52). По-късно 

в портиците на храма император Тиберий поставил пренесения от Сиракуза колос на 

Аполон Теменит (Светоний 3:74) – срв. също триумфалната колона на император Траян 

                                                 
89 Иречек 1899: 768; Герасимов 1939: 424 – 427; Гълъбов 1965: 6. 
90 Bonaventura 1996b: 27 – 28, 29. Предполага се, че фронтонът с Амазономахията от това 

светилище е пренесен от храма на Аполон на остров Евбея по времето на Сила. 
91 Montanari 1994: 34 – 35; Bonaventura 1996: 63 – 67. Археологическите проучвания на комплекса 

не са приключили. 
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в библиотеката на неговия храм на форума92. Най-вероятно колосът на Аполон Лечител 

бил поставен до статуята на Юпитер Гръмовежец пред вратите на Капитолийския храм 

(Светоний 2:91). На подобно място се намирал и колосът на Ахил пред хероона на Хектор 

в Илион (Троя) и гидовете разказвали защо заемал почти цялото пространство пред 

гробничния храм (Юлиан, 56). 

При редовни археологически проучвания на остров Св. Кирик под ръководството 

на Кристина Панайотова е открит храмът на Аполон Лечител (Фиг. 1)93, до който е 

изградена голяма каменна платформа с два жлеба за закрепване на колосалната статуя, 

ориентирана спрямо идващите от юг кораби, видно от предвиденото отпред място. 

Дълбокият жлеб за десния крак поемал основната тежест на бронзовата статуя, докато 

левият крак е бил отпуснат и присвит, за което платформата е повдигната и жлебът върху 

нея е бил по-плитък (Фиг. 2). За подпора на статуята отпред в дясно е било поставено 

лаврово дърво от бронз (?), което поемало тежестта от ръката на божеството. Монетите 

свидетелстват, че дървото е било по-високо от статуята, което би могло да се обясни с 

вероятна употреба като пристанищен фар. Зад платформата археолозите откриха ротонда 

от теракота (Фиг. 3), която би могла да символизира Зевсовия Омфалос, засвидетелстван 

върху една емисия от бронзови монети, където Аполон е седнал върху пъпа на света. 

Изглежда с него са свързани малките керамични плочи, едната от които се съхранява в 

Лувъра (Фиг. 4). Връзката с Омфалос е засвидетелствана и в Делфийския култ на 

Аполон. 

Монетите на Аполония Понтика представят върху лицевата страна главата на 

Аполон в профил (Фиг. 5). Върху реверса на бронзовите монети покровителят на града 

е изобразен ритуално гол с лък в дясната ръка, опрян на лавровото дърво и венец или 

малък щит в лявата (Фиг. 6, 7). Той е стъпил здраво с десния крак и вследствие на това 

дясната страна на таза му е малко повдигната, а ръцете са плътно до тялото и се 

раздалечават под лакътя94. Иван Гълъбов95 приема изображението за достоверно, тъй 

като долепените ръце и разположението на краката се свързват със стила на Архаиката, 

но отхвърля сребърните монети с колоса като фалшиви (Фиг. 8, 9). За статуята на Аполон 

                                                 
92 Bonaventura 1996: 102. 
93 С Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н. се обозначават изображенията на културни ценности, включени в  

Справочник в края на работата. 
94 За статуята виж: Карайотов, И. Аполонийският колос на Каламис. – 

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/Kolosat02102013.pdf   Посетен на 10. 08. 

2017. 
95 Гълъбов 1965: 6, бел. 14. 
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вероятно свидетелства една глава на млад мъж от Варна, която отразява архаичните 

черти на най-добрите предкласически образци, редки за Черноморския регион96.  

 Според сведения на Йоханес Винкелман (ХVІІІ в.), в Италия имало римско 

мраморно копие на Аполонийския колос и едно такова на Аполон Омфалос от Каламис 

намерих в експозицията на капитолийските музеи в Рим. Там се натъкнах и на един 

фрагмент от бронзов колос (Фиг. 10 – 14) – стъпало на десен крак с размери 0,93 м, чиято 

червеникава сплав и изпълнение се отличават от съседните зеленикави фрагменти от 

колос на римски император (Фиг. 15 – 19). Твърде възможно е това стъпало да 

принадлежи на Каламисовия колос, който е бил висок ок. 6,50 м, а посочените от Плиний 

размери да са включвали дървото до него. Капитолийската мраморна статуя на Аполон 

(Фиг. 20) е почти идентична на едно друго римско копие от ІІ в. сл. Хр. в Националния 

археологически музей в Атина, наречено Омфалос, във връзка с откритата до него база 

на Зевсовия пъп97 (Фиг. 21). Както стана ясно, Аполонийският колос също се е намирал 

край храма на Омфалос, засвидетелстван и с монети. Сравнението на двете римски копия 

на Аполон показва минимални отклонения, които насочват към различни прототипи. 

Аполон от Капитолия, например, има пристегнати с венец буйни коси, които покриват 

голяма част на лявото ухо (Фиг. 22), докато при атинската скулптура се вижда мекият 

долен дял на ушната мида (Фиг. 23). Отпуснатият ляв крак на капитолийската статуя не 

е изнесен напред, както при атинската, където повдига мускулите на корема над 

триъгълника на половата окосменост. Капитолийският Аполон е стъпил здраво с десния 

крак и вследствие на това дясната страна на таза му е малко повдигната, а ръцете са 

плътно до тялото и се раздалечават под лакътя, както е представен в монетите. Той едва 

докосва земята с лявото стъпало, което би обяснило прехвърлянето на тежестта към 

лавровото дърво. За тази особена поза на колоса биха свидетелствали и жлебовете на 

неговата база в Созопол. По-късно при Аполон Зауроктонос на Праксител в музея на 

Кливъланд отпуснатата поза на левия крак е компенсирана с дървото за опора отляво, 

което дава възможност за по-голямо извиване на тялото (Фиг. 24). 

Както е известно, Каламис се отличавал от своите съвременници не толкова с 

оригиналността на иконографските схеми, колкото с превъзмогването на архаичната 

стегнатост чрез изящни форми98 и това се забелязва в двете римски копия. Най-вероятно 

колосът на Аполон Лечител край храма на Юпитер Капитолийски е послужил за образец 

                                                 
96 Гълъбов 1965: 8, 17, 24, 26; Филов 1912: 71 – 72; Фрел 1957: 203 – 208. 
97 Petracos 1981: 73, fig. 57.  
98 Richter 1970: 158 – 160. 
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на копието в капитолийските музеи, докато това от Атина пресъздава друг вариант на 

Аполон при Делфийския Омфалос. За творчеството на Каламис в района на Аполония 

Понтика свидетелстват статуята от нос Атия на богиня (Фиг. 25, 26) и стелата на Дейнес, 

син на Анаксандър (Фиг. 27). Монументалният паметник на Дейнес от некропола на 

Аполония е с посветителски надпис в небесното поле на визията99: „Тук почивам – 

Дейнес, син Анаксандров и гражданин, почетно стигнал до края си, смъртния жребий 

приел”.  

Стелата е имала изображения и от двете страни, най-вероятно възникнали 

едновременно като амиглиф100. Иван Гълъбов101 отрича тази възможност с довода, че 

изчукването е „станало с крайно внимание, с очевидно старание да се запази 

мраморният блок неповреден и със сравнително добър вид на задната страна, а това е 

могло да стане само при намерение да се използва за нова работа свободната 

повърхност”. Действително, майсторът е изчукал едно по-старо изображение като 

ненужно, но възниква въпросът кога е станало това и каква би могла да бъде причината. 

Невъзможно е светотатство над паметта на един от най-отличените между гражданите 

първенци да бъде направено с преупотреба на надгробен паметник. Прави впечатление, 

че внушителното с размерите си първоначално изображение не е имало посветителски 

надпис (няма следи от разчертаване на редовете и изчукване на букви). Това дава 

основание да се допусне, че е бил премахнат един първоначален иконографски вариант 

на надгробния паметник, за да бъде предвиден надпис в горното поле, а не върху 

обичайната рамка. Човешките фигури от двете страни на стелата показват еднакъв усет 

за композиционно изграждане с редица иконографски и стилови сходства. Те са 

композиционно с еднакъв размер и кореспондираща тясна рамка. Представен е един и 

същ, обърнат на дясно мъж с къса брада, чиято глава се нанася шест пъти. И двете фигури 

имат елегантен силует и застъпват рамката на изображението на приблизително еднакви 

места – напр. ръката и таза. Същевременно, композиционните различия и липсата на 

вотивен надпис биха хвърлили светлина върху причината за унищожаване на първия 

вариант и създаване на ново иконографско решение с предвидено място за небесното 

посвещение. Мъжът от старото изображение е с изправена глава и с протегната напред 

                                                 
99 Гълъбов 1965: бел. 43; виж също: Карайотов, И. Поезията в древните надписи по нашето 

Черноморско крайбрежие –  

http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/PoesiefuneraireMV.pdf  Посетен на 

03. 07. 2017. 
100 Димитров 1943: 4; Frel 1955: 163. 
101 Гълъбов 1965: 33 и бел. 43.  
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ръка, а от средата на фигурата се издава издължена форма, която се приема за втора ръка 

с блюдо102, но, като се има предвид несъответствието към тялото, по-скоро би бил кракът 

на подскачащото куче или жертвеното месо, както е при по-късното изображение. 

Поместването на посвещението в полето на изображението над главата на Дейнес налага 

промяна в позата на фигурата, и за да бъде по-компактна, мъжът е с наведена глава и с 

ръка, прибрана към тялото. По този начин посветителският надпис е интерпретиран като 

сигниране на героична визия с акцент върху трансгресията на мъртвия в отвъдното. 

Подобна символика на посветителския надпис е основателна причина за изчукването на 

първоначалното изображение на стелата. В новото изображение Каламис представя 

Дейнес в хероизирания контекст на безсмъртния Полидевк, като илюзорно преодолява 

мистичната граница на отвъдното с излизане на части от тялото пред рамката103.  

Умелото предаване на плътта с нюансирано моделиране, изящната форма и 

илюзорното преминаване на границата-рамка на изображението свидетелстват за 

преодоляване на архаичната традиция от един голям майстор, какъвто по това време в 

Аполония Понтика е Каламис. Дейнес е представен подпрян на тоягата си, която показва 

гражданско достойнство у древните гърци104 и е знак, че изобразеният е пътник в 

отвъдното. Дейнес подава агнешко краче на своето куче, което в поменалния контекст се 

възприема като свещенодействие към слънцето, а не като житейска игра, която с нищо 

не напомня за смъртта105. Ритуалното хранене на куче водач-душеспасител (психопомп) 

с жертвеното животно на слънцето би осигурило божията благосклонност към мъртвия 

стопанин в отвъдното. Подмамването на кучетата на Аполон – „грифони“, с конско месо 

в романа за Александър Македонски оправдава неговото възнасяне на небето, т.е. 

обожествяване. Вероятно местният майстор на стелата от пристанището не е схванал 

каноничността на този поменален образ и е прибягнал до иконографията на прочутите 

статуи, сходни на тези от храма на Аполон в Дидима край Милет106. Обезсмъртяването 

на героя със сакрализирания Полидевков иконографски мотив с внушителни размери 

свидетелства за специалното място на Дейнес в паметта на гражданите на Аполония 

                                                 
102 Гълъбов 1965: 34. 
103 Гълъбов 1965: бел. 32. 
104 Велков 1923: 146. 
105 Велков 1923: 120.  
106 Гълъбов 1965: 15. 
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Понтика. Вероятно неговият баща Анаксандър е идентичен с главния ойкист и основател 

на града, с философа Анаксимандър – срв. Анакс(им)андър107. 

** 

Сред първите примери на подписани произведения в българските земи се откроява 

фиалата на Дислояс от Беодизос в Рогозенското съкровище от първата половина на ІV в. 

пр. Хр. Подписът е част от посветителския надпис на тракийския цар Котис, изчукан със 

замба върху външната стена на устието на съда108 (№ 28): 

. 

На Котис, от Бео Дислояс (Богослав) сътвори.  

Регламентираният производствен термин в масовото керамично производство и 

монетосеченето109 дава основание Дислояс да бъде идентифициран като майстор на 

фиалата. Маркерите на гръцката керамична тара до средата на ІV в. пр. Хр. съдържат 

сведение за епонима (годишния магистрат), етнонима и фабриканта в именителен 

падеж110. Същата последователност на формулата е засвидетелствана върху фиалата от 

Рогозен, при която Котис е вместо епоним, Бео е етноним, а Дислояс (Богослав) е името 

на производителя в именителен падеж, което символично напомня за хероизираното 

творчество. Мястото за подписване изразява традиционната представа за присъствието 

на „ръката“ на твореца върху неговото произведение, тъй като фиалата се придържа с 

палеца в умбото и пръстите при гърлото – срв. маркерите върху дръжките на амфорите. 

Подписът върху устието е съобразен с ритуалната функция на съда, от който се пие и 

прелива за жертвен помен. С изключение на каната с възпоменание на Котис, син на 

Аполон, от вътрешната стена на гърлото111 в мистичен интимен контакт със свещената 

течност и с отливащия, останалите посветителски надписи в съкровището са поместени 

върху външните стени на гърлата на фиалите112. На същото място са поставени и 

маркерите върху амфората-ритон и фиалата от Панагюрското съкровище. Посвещенията 

са били четени при наливане и отпиване (възлияние), като традиционно каната се държи 

                                                 
107 Томов 1985: 6 – 7. Иван Карайотов нарича философа на едно място с името Анаксандър – 

http://morskivestnik.com/compass/news/2012/022012/022012_6.html  Посетен на 04. 07. 2017. 
108 Fol 1987: 33 – с превод: „Дислойас направи този съд, който е притежание на Котис и който 

произхожда от Беос“. За други четения виж по-долу в бел. 14. Литература: Машов 1986: 41 – 45; 

Георгиев 1987: 36; Фол 1987: 1 – 3; 1989, 19; Михайлов 1987a: 26 – 35; 1987b: 5 – 19; Marazov 1989: 

133 – 134. 
109 Юрукова 1992: 184. 
110 Гетов 1995: 17 – 18, 23. 
111 Fol 1989b: 19. 
112 Венедиков 1972: 1 – 6. 
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с дясната ръка, докато фиалата е в лявата, както е показано в изображението на 

служителя от Силистренската гробница113. Посвещенията са съобразени с жреческите 

прерогативи на владетеля като дарител и даряван (виночерпец и почерпен). 

Единственото възпоменание върху кана от Рогозенското съкровище разкрива 

божествения произход на цар Котис, който е син (чедо) на Аполон и на Великата богиня 

майка Котис, докато посвещенията върху фиалите изразяват почитта на производителя в 

подвластния град към божествения цар. Във връзка с преминаването на цар Котис в 

отвъдното каничката е ритуално счупена (смачкана). 

Възможно е серийното производство да оказва влияние върху формата и избора на 

мястото за подписване на скъпоценните съдове. Така например, майстор Терес от втората 

половина на IV в. пр. Хр. подписва устието на сребърната фиала от Браничево край 

Шумен в посветителския надпис на цар Аматок, който гласи114 (№ 29): 

ΤΗΡΗС ΑΜΑΤΟΚΟΥ ΠΑΔΡΥ δ ΙΗ. 

Терес на Аматок… за 18 драхми. 

Формата на фиалата напомня плода на дъба – жълъда, символ на Зевсовия син 

Дионис, а от там и на фалическата шишарка Омфалос – срв. фиалата от Панагюрското 

съкровище. 

Тракийски майстор с подобно име Тарулас е подписал през І в. пр. Хр. 

Мигулинската златна чаша от Донската област, изработена в сарматски стил с вставки 

от драгоценни камъни115 (№ 30):  

На Ксебанок, Тарулас го направи (за) 48 златни монети. 

Практика е върху съдовете да се отбелязва стойността на метала. Вероятно някои 

от знаците върху фиалите от Рогозен116, разположени на ръба на устието (4 примера) и в 

умбото (11 примера) също съдържат информация за стойността на съда и за 

производителя като монограм на владетелската официна117. 

Авторското посвещение на Дислояс върху умбото на фиалата е поменално, тъй като 

на това място тя се придържа с палеца на ръката по време на ритуалното действие. 

Хелиотропната форма на умбото като гробна могила и утроба на Великата богиня майка 

обвързва авторския белег с трансцендентното пространство, както по време на ритуала, 

                                                 
113 Овчаров, Ваклинова 1978: 33. 
114 Венедиков 1972: 2 – 4; Михайлов 1987: 29. 
115 Златото 2008: 78. 
116 Машов 1986: 42; Михайлов 1987: 28. 
117 Гетов 1995: 18; Юрукова 1969: 28. 
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така и в състоянието на покой – срв. ритуалното заравяне на фиалата от Панагюрското 

съкровище с дъното към земята118, при което монограмът в умбото е символично 

погребан – оплоден с палеца на майстора, както отворът на съда с фалическата амфора-

ритон. 

Посветителската формула е построена изцяло на йерархически принцип, познат от 

производствените маркери: в началото е записано името на владетеля поръчител и 

жертвоприносител – на Котис, след което идва връзката му с мястото, където е 

произведена фиалата – от Бео, и на края следва името на производителя: „Дислояс 

направи”. В сравнение с посвещението на Маниос, където в обратен ред се започва с 

името на майстора и се завършва с това на поръчителя, тук е оказала влияние 

владетелската идеология, изразена с епонима на Великата богиня майка Котис119. 

Най-вероятно Дислояс от Бео120 (Беодизос ‘крепостта Бео’) в Източна Тракия е 

прославящ бога производител на част от съкровището. Към това насочва древногръцката 

практика съдовете да носят имената на своите създатели в съчетание с термина Tðïίçσεν 

‘сътвори’, повлияла и върху амфорните печати. Същото не би могло обаче да се каже за 

другите имена в съкровището – Етбеос, Енгейстон и Котис, приписвани на майстори121. 

Употребата на понятието „сътвори“ и поетичното художествено име не се съгласуват с 

представата, че Дислояс е оказал гостоприемство на владетеля като магистрат на град 

Беос122, още повече, че тази триумфална политико-идеологическа епиграфска практика 

не се среща в посветителските надписи. 

 Майстор Дислояс съчетава тракийската традиция с модните гръцки и персийски 

художествени тенденции, характерни за еклектичния изобразителен език в района на 

Пропонтида. Той е повлиян от атическата писмена система, но допуска правописни 

грешки123, а стиловите му похвати да пише с точки отговарят на варварския 

изобразителен език – срв. рисуването с точки върху тракийските монети124. Името 

Дислояс ‘прославящ Зевс’ (Богослав) няма паралел в тракийската и гръцката ономастика, 

което се дължи на факта, че е хероизирано име-прозвище на майстора, както е при цар 

                                                 
118 Фол 2000: 19 – 28. 
119 Гетов 1995, № 64 и сл., 41. 
120 Дуриданов 1976: 112, 114. 
121 Венедиков 1972: 1 – 6; Михайлов 1987: 29 – 33; 1989: 50 (51); Пенкова 1991: 55 – 56; Hind 

1987: 38; Painter 1987: 73 – 82. 
122 Маразов 1989: 133 – 134. 
123 Михайлов 1987: 27, 30. 
124 Венедиков, Герасимов 1973: 345. 
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Котис, на когото е подчинен125, подобно на египетските Сенсу Хуфу („Последователите 

на Хуфу”). Селището Беодизос се намира северозападно от Кабиле и Перинтовата 

монетарница126 и е във връзка с художествените центрове на Хелеспонта – Ергиске край 

река Ергене (ляв приток на Марица), Апрос при Инеджик и Лампсак в Пропонтида, 

отбелязани в съкровищата от Рогозен и Панагюрище. Това потвърждава съществуването 

на владетелските златарски работилници в Югоизточна Тракия, повлияни от йонийско-

атинското и ахеменидското изкуство127. Тези работилници са пряко подчинени на 

тракийските владетели в контекста на тяхната „царска” икономика128 и конкретно на цар 

Котис І, който овладял Тракийския Херсонес (Дарданелите).  

Тракийското производство в региона на Мраморно море е засвидетелствано още 

през Бронзовата епоха, когато Понтийското (Черно) море било наречено 

„негостоприемно“, заради практиката да се правят чаши от черепи, описана от Страбон. 

Омир в „Илиада” също разказва за една прекрасна златна чаша, подарена от траките на 

троянския владетел Приам, който я дал на Ахил, за да откупи тялото на сина си Хектор. 

За чашите от този период съдим по Вълчитрънското златно съкровище (Фиг. 28, 28а). 

Илирийско-тракийското племе на дарданите, колонизирало Хелеспонта (Дарданелите), е 

сред известните производители на скъпоценни съдове, засвидетелствано от сведението 

на Ксенофонт за подарената на цар Севт златна чаша, вероятно идентична с открития в 

неговата гробница изящен златен киликс (Фиг. 29). Не случайно там се намира град 

Лампсак, където е изработено Панагюрското съкровище. Локализацията на 

художествените ателиета около Мраморно море е отправна точка в проблема за 

формирането на автографската традиция в тракийските работилници под влияние на 

гръцката култура129. От град Беодизос произхождат и съдовете, открити във Враца и 

Борово130. Изследователите отнасят към златарските работилници в Милетската колония 

на Мраморно море Кизик една кана с изображение на Артемида-Кибела и сребърната 

амфора от Кукува могила, както и ситулата от Васильово. Известно е, че град Кизик на 

южния бряг на Мраморно море принасял ежегодно сребърни фиали в светилището на 

                                                 
125 Михайлов 1987: 29, 33; Георгиев 1987: 36; Фол 1983: 124 – 127; Попов 1989: 11, 52. 
126 Драганов 1982: 17 – 23. 
127 Венедиков 1961: 17, 22; Машов 1986: 45; Фол 1987: 1 – 3, 1987b: 35; 1989: 19, 1989b: 7, 30, 31; 

Венедиков, Герасимов 1973: 378 (№ 240, 241); Тачева 1987: 162, 170, 203. 
128 Фол 1986: 3 – 15; Попов 1989: 70. 
129 Тачева 1987: 203 – 204; Gergova 1989: 55. 
130 Ovcharov 2006: 40, 49. 
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Метрополията Милет131. По всяка вероятност подобно приношение представляват и 

съдовете от Рогозенското съкровище, посветени на тракийското светилище на Великата 

богиня майка Котис (луна) и на нейния съпруг Аполон (слънце) от мистичния им син цар 

Котис във връзка с ритуалното обхождане на държавата. Границите на неговото обширно 

царство се разпростирали от дарданите край Ниш до същите в Тракийския Херсонес 

(Дарданелите)132.  

** 

Ярък изразител на трако-дарданската художествена традиция от края на ІV в. пр. 

Хр. е елинистическата школа на атинския скулптор Лизип в град Лампсак (на брега на 

Мала Азия) на Дарданелите133. Там е произведено прочутото със своята красота и 

изящество Панагюрско съкровище. Майсторът, изработил съдовете, вероятно по модели 

на Лизип, се е подписал в умбото на фиалата. Посвещението представлява монограм от 

две лигирани букви, издраскани върху вътрешната стена на умбото134 (№ 31): 

() 

Мнизарх 

Известни са и други гръцки имена, в чиято основа стои понятието μνημει̃ον ‘помен’ 

– Μνησίφιλος, Μνησίσρατος. Изследователите допускат, че монограмът е съкращение от 

името на някой собственик на фиалата, както при монетосеченето, където обаче 

монограмите означават официните на производството135. Монограмът би могъл да бъде 

интерпретиран като авторски белег в контекста на керамичната тара, поради няколко 

причини: 

1. Собственикът е с регламентирано присъствие в посветителските надписи върху 

гърлото, дръжките и столчето на съда. 

2. Монограмът е скрит в умбото, а не е върху външната стена на устието при 

обозначените златни статери136. 

                                                 
131 Stoianov 1991: 29 – 30. 
132 Тачева 1987: 203. 
133 Чубова, Коннькова, Давидова 1986: 141 – 142 (528). 
134 Венедиков 1961: 17, 22. Авторът съобщава, че графитът се намира върху „вътрешната страна 

на фиалата”.  
135 Юрукова 1969: 25, 28; Димитров 1988: 53. 
136 Венедиков 1961: 16 – 25. 
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3. Името е едва забележимо и има частен/секретен характер, различен от представително-

информативния на дарителските надписи. То е лигирано, както при обозначаването на 

производствените официни и на дробните цифри137. 

Авторският белег в умбото е със символично присъствие в ритуала, тъй като 

производствените маркери върху устието на фиалата и върху вътрешната стена на 

устието на амфората-ритон138 (срв. фиалите и каничката от Рогозенското съкровище) се 

четат при отпиване и наливане. Върху фиалата маркерът е поместен край негърските 

глави139, чиито черти насочват към Дионисовата свита от сатири, Пан и Силен. 

Негроидни маски, свързани с ахеменидския тип киликси и приемани от някои за 

италийско влияние, изобилстват върху умбото на тракийските фиали – напр. 

Рогозенската фиала от град Аргискес140. Градовете в Хелеспонтска Мизия, сред които са 

Лампсак и Аргиза, са сред разпространителите на гръцките иконографски типове. 

Фиалата от Панагюрище е замислена в контекста на Дионисовите мистерии, тъй като 

негърските глави в умален вид се превръщат в жълъди, поради асоциирането на 

негърската коса с шапката на жълъда (№ 31а). Дъбовите цветове розети-слънца около 

умбото също символизират сина на Зевс – Дионис. От това време е известна една златна 

фиала от района на Палермо в Сицилия, украсена с фризове от жълъди и сигнирана върху 

гърлото от производителя магистрат с обозначение за стойността (№ 31b): 

   … 

На магистрата Ахириос, злато … 

Надписът върху вътрешната страна на умбото на фиалата от Панагюрското 

съкровище се възприема в контекста на ръкотворството в съучастие с ритуалното 

оргиастично пиене. Той е в контакт със земята в ограденото от розети хелиотропно дъно 

на жертвената течност, което е „могилно гробно“ и утробно пространство на фиалата по 

време на покой и след заравяне. Мистичният оплодителен акт на жертвоприносителния 

фалически пръст на майстора в умбото-утроба припомня (въплъщава, възражда) в акта 

на приношението творческото действие – срв. фалическите жестове с пръсти и 

вкарването на ръка във вулва141. В този смисъл ритуалното заравяне действително е един 

вид сакрално оплождане на Богинята майка-земя, при което ритоните ограждат 

                                                 
137 Венедиков 1961: 16 – 17; Юрукова 1969: 28; Димитров 1988: 53; Георгиев 1969: 10. 
138 Венедиков 1961: 16. 
139 Венедиков 1961: 22. 
140 Тачева 1987: 200 – 201; Фол 1987, 1989b, 20, кат. № 42. 
141 Овчаров 1982: 76 – 77, табл. CXXXI-1. 
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обърнатата с отвора на горе като утроба фиала и положената в нея фалическа амфора-

ритон142. Белегът в умбото на фиалата допълва представата за ритуалното заравяне със 

своето поменално присъствие в мистерията на оплодителското заравяне-даряване и 

възраждане на свещените съдове за употреба. Той изразява трансгресията на твореца-маг 

като свидетел на йерогамията, погребването и възраждането в оплодената Богиня майка. 

Авторският белег има интимно поменален характер, предаден с монограма на имената-

топоси: Ěνήσαñ÷οò, Ěνησίöéëοò, Ěνησίσôñαôοò във връзка с мистичното съзидание 

на майката на музите Ěνημοσýνη (гр. ìíçìåqïí ‘помен’). Подобно поетическо име във 

връзка с възпоменаването на свещените идеи носи атинският скулптор Мнезистрат, за 

когото не се знае кога е творил143. 

Надписът е ритуален и отсъствието на друг подобен не дава основание да се смята, 

че фиалата предхожда останалите съдове по време на изработка, тъй като златото с 

примес на сребро144 е във връзка с двойната природа на Великата Богиня майка и 

оргиастичната биномия слънце-луна. Тази биномия е характерна за фиалите – напр. 

сребърните фиали със златни розети-слънца в Рогозенското съкровище. Космогонията 

мотивира обозначаването на фиалата със старинната акрофонетична система за сребро в 

драхми, освен с мярката на златните статери-дарейки на град Лампсак145. Новата за ІІІ в. 

алфабетична мерна система за означаване на цифрите върху амфората-ритон също не би 

могла да бъде довод за по-ранното изработване на фиалата146. Първо, защото 

съжителството на двете системи в преходния период през първата половина на ІІІ в. е 

допустимо в еклектичните тракийски ателиета, проводници на гръцки и персийски 

мотиви. Второ, защото амфората-ритон е изработена в същия стил, декорирана с мотиви 

от Дионисиевите мистерии – негроидни маски на сатири, кентаври и Силен със сиринга 

и кантарос, в който си налива вино от отворената уста на сатир в ролята на виночерпец. 

Високият професионализъм с техническо умение да се инкрустират очите (срв. 

статуята на Севт) и спецификата на идейната програма свидетелстват за влиянието на 

голям скулптор, съчетал атическо-йонийската с ахеменидската торевтика. В надписите 

също се забелязват елементи и на атическо-йонийския диалект – напр. името на богинята 

Хера върху ритоните147. В град Лампсак по това време работи един прочут майстор, за 

                                                 
142 Фол 2000: 19 – 28. 
143 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 145, № 589. 
144 Венедиков 1961: 22. 
145 Венедиков 1961: 17, 22. 
146 Венедиков 1961: 22. 
147 Венедиков 1961: 6, 12 –13, 18, 21, 25 – 26.  
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чиято художествена продукция там нищо не се знае. Това е прочутият придворен 

скулптор на Александър Велики – Лизип, който работи в широк географски ареал от 

Миндос, южно от град Милет в Мала Азия до Тарентум и Рим в Италия148. Малко 

познатото сведение за присъствието на Лизип в град Лампсак би хвърлило светлина 

върху един нерешен научен проблем. Това е спорът за влиянието на атинското и 

гръцкото изкуство (керамиката) от Южна Италия върху северногръцката торевтика или 

утвърденият напоследък обратен процес, при който чернолаковата керамика подражава 

на сребърните съдове с релефи и оксиден (матов) блясък149. Гръцките скулптори отлично 

владеели бронзолеарството и са могли да ръководят златарските работилници. 

Тракийското царско ателие е изработило панагюрския ритуален сервиз вероятно за 

владетеля на Македония Лизимах (+ 281 г.), който основал през 309 г. пр. Хр. близо до 

Лампсак на Тракийския Херсонес своята столица Лизимахия150. През същата година се 

е случило едно знаменателно събитие за владетелския триумф на Лизимах – убийството 

на децата на Александър Велики: Александър ІV (от съпругата му Роксана) и Херакъл 

(от извънбрачната му съпруга Барсина). Тези събития вероятно са повлияли върху 

подбора на темите в ритуалния сервиз. Причината за укриването на съдовете най-

вероятно е нахлуването на келтите през 278 г. пр. Хр., когато много съкровища са били 

заравяни в земята151. 

За произхода на идейната програма свидетелстват амфората-ритон и еленовите 

ритони с подвизите на божествения герой Херакъл и със символичното представяне на 

Парис като Александър на трон с жезъл и фригийско облекло и шлем152. Не е случаен 

фактът, че персонажите от мита не носят своите портретни характеристики, а са 

представени като обикновени хора153. Композицията е по-различна от обичайното 

решение с трите седнали богини пред Парис (или обратното), който поднася ябълката на 

прекрасната богиня на любовта Афродита, тъй като е избрал хубавата Елена, за погибел 

на Троянското царство. Върху челото на еленовия ритон Александър е възцарен на 

широк трон между върховната богиня-майка Хера и богинята на мъдростта и военната 

слава Атина, докато Афродита Урания, права и отдалечена, му поднася небесното си 

наметало, с което прикрива своята двойна природа. Атрибутите на богините и техните 

                                                 
148 Чубова, Коннькова, Давидова 1986: 141 – 142 (528); Richter 1970: 224 – 231. 
149 Тачева 1987: 199 – 200. 
150 Тачева 1987: 248. 
151 Венедиков 1961: 5 – 6; История 1979: 210 – 211.  
152 Венедиков 1961: 8, 13. 
153 Венедиков 1961: 8. 
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жестове свидетелстват за владетелския триумф на новия Александър, изобразен пред 

звездния щит на Атина (срв. звездата от Вергина), която му поднася с дясна ръка своя 

шлем, докато Хера придържа облегалото на неговия трон. Александър е с вдигната 

десница за приемане на божествените дарове на властта и героизма пред този на 

гибелната за царството му любов. Същевременно алегорията би могла да се отнесе и към 

сина на Лизимах от одриската принцеса Макрис, който извършил погребалните ритуали 

на своя баща в столицата Лизимахия154 и вероятно по тази линия ритуалното съкровище 

е попаднало в Тракия (Панагюрище). Героят Херакъл също е във връзка с 

обожествяването на Александър Велики, за което свидетелстват неговите монети. 

Македонците, както траките и скитите, извеждали от него своята царска генеалогия.  

Изображенията върху втория еленов ритон представят борбата на Херакъл с 

Керенитската сърна (сръндак) и на Тезей с Маратонския бик. Херакъл съответства 

топографски върху близначния първи еленов ритон на своята зла дойка Хера, а 

изобразеният с детско лице Тезей – на Александър, вероятно във връзка с героизирането 

на убития малолетен цар Александър ІV, но също и сина на Лизимах. Липсата на 

сигниращи надписи дава възможност за тълкуване на героите като алегории от типа на 

тези, които прави Гносиос в двореца на Пела, още повече, че тяхната знаковост е 

подчертана от пропорциите спрямо животните155. Победата над лунарните хипостази 

(елен, бик) в жертвоприношенията символизира тържеството на светлината и живота над 

мрака и смъртта и в този смисъл ритуалът и неговите нееднозначни визии имат 

отношение към обезсмъртения владетел герой с неговата божествена генеалогия. За 

сакрализирането на владетелския образ свидетелства и третият ритон-агне с 

изобразените Дионис и Ериопе на тронове с царски субпеданиуми, които съответстват 

респективно на Александър и Хера от еленовия ритон. Женствените белези на Дионис, 

известни от триумфалната арка на Галерий156, изразяват ураничната природа на 

Александър и неговата инициация – срв. оформянето на ритона като младо животно, 

детския подвиг на Херакъл със змиите в люлката върху ритоновата амфора, детското 

лице на Тезей върху еленовия ритон. За отбелязване е, че Ериопе е сестра на лечителя 

Асклепий и дъщеря на Аполон от Арсиноя. Нейното присъствие край Дионис е 

символично във връзка с темата за лечителството и вероятно насочва към дъщерята на 

                                                 
154 По този въпрос виж: https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_(figlio_di_Lisimaco) Посетен на 

05. 06. 2017. 
155 Венедиков 1961, 9.
156 ΜΝΗΜΕΙΑ 1982: 12. 



41 

 

Лизимах – Арсиноя І, и най-вече към любимата му вярна съпруга Арсиноя ІІ157. Грешката 

при изписването на сигниращия надпис на >ü се среща и при надписа на Хера 

($ върху ритона с протоме на козел.  

Великата богиня майка Хера е представена върху четвъртия зооморфен ритон също 

на трон с патера в дясната ръка като жрица. Протомето на козел е характерно за монетите 

на тракийския град Енос при устието на Хеброс (Марица)158. От двете страни на Хера са 

изобразени Аполон и Артемида с лъкове като победители и лечители, а между тях, от 

другата страна на ритона, е богинята Нике с коса на кок и с венеца на победата в дясната 

ръка. Като брат и сестра Аполон и Артемида въплъщават слънцето и луната в ритуалната 

космогония, а лъковете напомнят за оплодителните и лечителски способности, с които 

са известни на траките, благодарение на колосалната статуя на Аполон от Каламис край 

Созополския фар. Един от трите антропоморфни ритони представя богинята Атина, 

наричана безкрилата Нике159. Най-вероятно ритоните изобразяват трите богини: Атина, 

Хера и Афродита, които прелъстяват Парис-Александър. Неясният предмет, изобразен с 

пунктир в средата на челото на Хера и Афродита, не е тока за косата160, а по-скоро 

предната част на кърпата, която обхваща главата, за да бъдат повдигнати косите на кок. 

Подобна фризура носи тракийският цар-неофит по подражание на Богинята майка преди 

да поеме от нея управленската власт (срв. йерогамията от Летнишката пластина). 

Представата за гърлото на ритона като коса на кок е важен елемент във владетелската 

идеология, за което свидетелства триумфалното пиене от глава-чаша при траките. За 

утвърждаването на Македонската царска династия Лизип създал скулптури на Херакъл 

с Аполон и Зевс, както и специална група за подвизите на героя прародител161. 

Последната вероятно е послужила за образец на представената над сцената от детството 

на Херакъл върху ритоновата амфора триумфална композиция с легендарното първо 

завладяване на Троя от Херакъл162. По традиция еротичните сцени съпътстват визиите 

на Троянската война – напр. край сцената на „Ахил причаква Троил при извора” в 

                                                 

157 Barbantani 2000: 140 

https://www.academia.edu/247665/Competizioni_poetiche_tespiesi_e_mecenatismo_tolemaico_un_ge

mellaggio_tra_l_antica_e_la_nuova_sede_delle_Muse_nella_seconda_met%C3%A0_del_III_secolo_a.

C._Ipotesi_su_SH_959_in_Lexis_18_2000_127-173  Посетен на 08.09.2017 г. 
158 Венедиков 1961: 11; Юрукова 1992: 15. 
159 Papathanassopoulos 1983: 30 – 31. 
160 Венедиков 1961: 12. 
161 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 141 – 142 (528). 
162 Tsonchev 1954: 1056 - 1057; Hoffmann  391 – цит. по Венедиков (1961, бел. 11). 
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етруската гробница на Биковете в Тарквиния. Така е и в съкровището, където Троянската 

визия би се допълвала с темата за любовта в мита за Парис-Александър и оплождането в 

Дионисиевите мистерии с участието на Ериопе, както и на танцуващи менади, на 

негроидни сатири и кентаври, и на подбудителя към оргиите Папосилен. 

На някое царско ателие в Източна Тракия принадлежи най-вероятно и съкровището 

от елинистическата гробница при Синеморец с великолепна златна обеца с Нике в 

колесница и една емайлирана пластина за прочелник (?) с гранат, върху която е записано 

името на майстора и вероятно на града производител (№ 32): 

… /  

… Димитър сътвори 

** 

По нашите земи е засвидетелстван също така рядък пример на подпис, придружен 

с автопортрет. Той е на художника Кодзимасес Хрестос, изписал Александровската 

гробница край Хасково през ІІІ в. пр. Хр. Традицията на подписването на надгробни 

стели дава основание да се приеме автографът за автентичен163 (№ 33): 

ΚΟΖΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Кодзимасес Добрия.  

Кодзимасес би могло да бъде тракийско лично двусъставно име, а гръцкото 

прозвище Хрестос „полезен, годен, способен, благоприятен, щастлив, добър, отличен, 

благ, честен, добродетелен” насочва към творческия процес164. Същевременно личното 

име Кодзимасес напомня за гръцкия художествен термин κός ‘украсяване’ и с 

прозвището насочва към хубавата живопис χρηστογραφία, но подобно на понятията καλός 

и üíïò би могло да бъде също символично име – срв. Дислояс (Богослав). Известни са 

също две имена на майстори с името Хрестос от град Синоп в Малоазийска Пафлагония, 

работили през І – ІІІ в.165. Възможно е с този регион да е свързан и художникът 

Кодзимасес Хрестос. Племето на пафлагоните са потомци на венетите, населявали 

земите между трибалите и дарданите, преди да се изселят от Тракия в Черноморска 

Анатолия, което би обяснило личното име Кодзимасес Хрестос на един гръцко-

елинистически художник. 

                                                 
163 Китов 2004: 37 – 39, 70 – 71; Герасимова 2004; Петрински 2008: 198 

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=445&aid=10389 Посетен на 05. 05.2017 г. 

164 Герасимова 2004. 
165 Чубова, Конькова, Давыдова 1986: 166 (№ 915, 916). 
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Подписът е издраскан върху живописния цокъл в толоса на гробницата срещу 

входа над жертвеното погребално угощение върху червен пояс, който символизира 

кръвта на живота. Майсторът присъства дискретно като благочестив жертвоприносител 

в царството на мъртвите, за което свидетелства неговото прозвище Хрестос (= Калос) 

като оценка за моралните качества на покойниците в надгробните формули. В 

гробницата присъства не проклятието, а възпоменанието за душите на умрелите пред 

божествата, подобно на надгробните стели и гробниците в Египет166. В този контекст е 

нужно да се припомни гръцката практика, според която не е все едно, дали името е 

издраскано върху чиреп (острика) като дамнато, или присъства поменално върху 

керамиката. Врязаният като релеф авторски графит с портрет върху изписания цокъл на 

гробницата се възприема като възпоменание на границата с отвъдното и би могъл да 

свидетелства за съчетаването на строителни и декораторски умения от художника. 

Константин Бошнаков съобщава през 2008 г. за подобен подпис-дипинт в толоса на 

Казанлъшката гробница (№ 34): 

ΚΟΖΗΜΑΣΗΣ ΕΓΡΑΜΗΣΕΝ. 

Кодзимасес изписа. 

Авторският подпис бил част от посвещението „Кодземасес изписа Ройгос, син на 

Севт“, поместено в сцената с „Поменално надбягване с колесници“ с два коня (биги) в 

чест на луната167. Надбягването с биги е направено за обезсмъртяването на цар Ройгос 

към 280 г. пр. Хр. Посвещението се намира над образа на царя в „Поменалното 

угощение“ и над изписания ковчег от двете страна на колоната от портика на хиподрума, 

където се провежда надбягването в чест на починалият. За съжаление, надписът е силно 

повреден и не може да се определи дали е дело на едноимения художник, още повече, че 

фреските са създадени няколко десетилетия по-късно от тези в Александровската 

гробница. От надписа успях да прочета единствено името Ройгос. 

** 

По-често авторски подписи в нашите земи се откриват върху постаменти на статуи 

и олтари от Римската епоха, според един разпространен автографски тип168. Такъв един 

майстор работи за тракийските владетели през І в. пр. Хр. Това е скулпторът Антигнот 

от Атика (?), подписал паметниците на Котис и Рескупор на Акропола в Атина, както и 

                                                 
166 Богословский 1983: 8 – 41, 28 (61). 
167 По този въпрос виж: http://dnes.dir.bg/news.php?id=3002278  Посетен на 07. 06.2017 г. 
168 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 102; Papathanassopoulos 1983: 681; Zafiropulu 1983: 53. 
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Асклепиона на Атина169 (№ 35). Статуите на Котис ІV Сапейски и на неговия брат 

Рескупор І са изваяни във връзка с техния триумф в Атина като съюзници на Брут, 

провъзгласил се за римски император след убийството на Юлий Цезар. Тези събития са 

ознаменувани през 43 – 42 г. пр. Хр. с монетни емисии, представящи богинята на 

победата Нике и военен трофей170. Негова би трабвало да бъде мраморната глава на 

Котис ІV от музея в Атина, идентифицирана по неговия образ от монетите171. Би могло 

да се допусне, че ателието на Антигнот е изработило монетните емисии с образа на Нике, 

в която се въплъщава богинята Атина Аптерос. Традиционните за тракийското 

монетосечене епиграфски формули свидетелстват, че емисиите са отсечени в региона на 

Бяло море172, което би допълнило картината за връзките на местните ателиета с гръцките 

центрове (напр. Атина) през Римската епоха. Носители на тази висока култура през І в. 

пр. Хр. са представителите на Сапейската династия, назначени от римския император за 

военни предводители173, ознаменуван акт с тракийското подражание на монетните 

емисии с трофей на пълководеца Брут. 

През Римската епоха често по нашите земи работят гръцки скулптори. Такъв един, 

на име Юлий, е подписал посветителския надпис върху каменния постамент на статуята 

на Херакъл от агората на град Кабиле през 144 г. сл. Хр.174 (№ 36): 

. 

Юлий написа.  

Каменният блок на пиедестала е бил преизползван в атрия на раннохристиянската 

базилика № 1 при теменоса в агората на град Кабиле175. Най-вероятно статуята е била 

мраморният торс на Херакъл Агорайон, открит в района, който е почитан от гръцките 

преселници от Хераклея (Перинт)176. В Кабиле Херакъл е изобразяван през ІV в. върху 

монетите, както покровителката на града Артемида Фосфорос, вероятно под влияние на 

монетарницата в Перинт177. Майстор Юлиос вероятно е възпроизвел някоя прочута 

                                                 
169 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 113 (67); Тачева 1987, 84; Юрукова 1992, 180-181, 184 и 

бел. 31 с цитираната литература.
170 Тачева 1987: 83 – 84. Чрез монетите Й. Юрукова (1992: 180 – 182, 184, бел. 31, 32) датира и 

епиграфските паметници от Атина. 
171 Юрукова 1992: 184.  
172 Юрукова 1992: 185. 
173 Тачева 1987: 205. 
174 Dimitrova 1974: 135 – 146; 1982: 118 – 123, VI; Гочева 1982: 73. 
175 Димитрова 1982: 123; Гочева 1982: 73 – 74. 
176 Димитрова 1982: 118, 123. Авторът не прави връзка между арата и статуята на Херакъл. 

Надписът е обявен за 18-редов и е пропуснат 19-ият ред с авторския подпис. 
177 Гочева 1982: 73; Драганов 1982: 22. 
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статуя, каквато е била практиката на римските скулптори и това му е дало основание да 

се подпише като каменоделец на гръцки език в посветителския латински надпис на 

постамента, отделен почтително с един празен ред. Посветителският надпис е 

информативен и няма поетичната форма на епиграмите, които по традиция се подписват 

по-рядко178. Творческият акт е омаловажен, което мотивира употребата на термина 

Vãñáøá ‘писа’, вместо поетическото Tποίησεν ‘сътвори’. Въпреки това, автографът край 

Херакъл и край неговия дарител хероизира твореца като съ-жертвоприносител, тъй като 

пиедесталът на статуята е едновременно престол на божеството и негов олтар за 

преклонение. 

Скулпторът Юлий вероятно е свързан с град Хераклея (Перинт), който се намира 

недалеч от мраморните находища на остров Проконес, известен в Тракия със своята 

монетарница и с преселените от Египет мозаисти, във връзка с традиционните 

двустранни политически връзки още от ІІ в. пр. Хр.179 Град Хераклея е свързан 

политически и културно с Бизантион180 още от ІІІ в. пр. Хр. и тези отношения се запазват 

през Средновековието – напр. императорите са коронясвани от неговите епископи. Най-

вероятно ателиетата на Хераклея (Перинт) са сред разпространителите на 

късноантичната александрийска култура в Тракия. Изследователите допускат, че 

монетарницата в Кабиле е имала гравьори от района на Перинт181. Мраморният торс на 

Херакъл също свидетелства за това влияние. Той е изпълнен в духа на първокласните 

елинистически образци – срв. извивката при кръста. Прототипът би могъл да бъде някоя 

прочута статуя на Херакъл, създадена от Лизип по време на неговия престой в Лампсак 

за Пропонтидския град Перинт, възприел харизматичното име на обожествения герой, 

покровител на македонските царе182. 

Много са каменоделците, подписали своите произведения в края на 

посветителските надписи на олтарите. Такъв един майстор, на име Елиан, вероятно от ІІ 

в. сл. Хр., е изработил мраморния олтар на бог Митра от Ескус183 (№ 37): 

SCR(IPSIT) AELIAN(US). 

Написа Елиан. 

                                                 
178 Николова 2000: 212. 
179 Тачева 1987: 34, 214. 
180 Тачева 1987: 51. 
181 Драганов 1982: 22. 
182 Чубова, Конькова, Давидова 1986: 141 – 142 (528). 
183 Kanitz 1877 – 1879: 160; CIL, III 1196 (6127); Gerov 1989: 24 (29) – с пълен преглед на 

литературата. 
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Майстор Елиан също принизява своето творчество пред покровителя на римските 

легиони бог Митра с представянето си като обикновен писар. Изящната изработка на 

акротериите и буквите в надписа, обаче, насочват към едно възвишено творчество. 

Посветителският надпис е йерархически построен, като в началото е поменато 

божеството, следва жертвоприносителят и накрая, отделен със знак като послеслов, е 

подписът. За тази йерархия свидетелства и размерът на буквените знаци – божеската 

формула от първия ред е с размер на буквите 9,5 см спрямо останалите, които са 7 см и 

4,5 см (в последния ред), докато автографът е със сбити букви с височина 3 см184. 

Възпоменателното вписване в свещеното пространство на текста и изображението с 

минимализиран подпис издава желание за съкровено общение с божеството и 

почтително вписване в неговото трансцендентно пространство.  

Олтарна варовикова плоча от същото време на майстор Агатоклис е открита в 

местността Калето край Карлуково, но вероятно произхожда от Никополис ад Иструм185 

(№ 38): 

() ΕΙ. 

Агатоклис сътвори. 

В Никополис е имало сдружение на преселени каменоделци от град Никомедия в 

Пропонтида186. Автографът има сакрален характер във връзка с императорския паметник 

– името е записано на гръцки език в края на латински надпис върху отделен с по-голям 

интервал ред, но буквите са с по-малък размер. Дискретното поменално присъствие на 

автора мотивира съкращението на името и на термина сътвори, пренесен върху рамката 

на олтара, но същевременно изтъкнат като възвишено и хероизирано художествено 

определение. Без съмнение, това свидетелства за представителния характер не само на 

поръчката, но и на изпълнението на майстор Агатоклис, за когото няма други сведения.  

Подобна олтарна плоча от същото време е подписана от майстор Бити и 

произхожда от църквата в село Кунино, където е преизползвана като споля187 (№ 39): 

SCRIBAVI BITHI. 

Писа Бити. 

                                                 
184 Gerov 1989: 24 (29). 
185 Добруски 1901: 756 (53, ф. 42); Gerov 1989: 88 (183) – с пълен преглед на литературата. 
186 Тачева 1987: 215. 
187 Škorpil 1892: 207 (74); Тодоров 1928: 198 (301); Gerov 1989: 87 (181) – с пълен преглед на 

литературата. 
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Майсторът е подписал олтара на езическия храм в края на посветителския надпис, 

според установените правила за смирено преклонение пред божеството. Вероятно 

каменоделецът е направил цялата декорация на храма, тъй като е поменат в 

жертвоприношенията на официалния латински език, а не е прикрит с гръцки букви в 

латинския надпис и отделен с интервал, по-малки букви, лигиране и съкращаване. 

Послесловното вписване на майстора в надгробния паметник е традиционна 

поменална форма, засвидетелствана в българските земи и през Римския период. Такъв 

един пример е посвещението на майсторите Антоний и Тито, подписали една надгробна 

варовикова плоча от град Ескус, вероятно през ІІ в. сл. Хр.188 (№ 40): 

ANTONI ARCHITECCTI ET TITI CORIARI. 

Антоний архитект и Тито куратор. 

Трансгресията в йерархичното божествено пространство и в този случай е 

осъществена с елементите на творческото преклонение като автографът е в края на 

посвещението, а художествената дейност е сакрализирана и прикрита на последния 

седми ред с лигатурите HITE и TI и с малки по размер букви CC. За творчеството на 

майсторите Антоний и Тито няма повече сведения, но вероятно са едни от многото 

строители и декоратори, известни през този период на Балканите – напр. Прокул, 

Максим, Флор, Лавър. С термина Bñ÷éôåêôüíåò са били означавани по това време 

майсторите каменоделци189. Украсата на стелата свидетелства за стила на източните 

провинции на Римската империя: изрязан висок релеф, огрубени стилизирани форми, 

неумело предадена фронталност с ракурси и непропорционалност на тялото (главата се 

нанася три пъти). Въпреки простоватата стилистика, надгробният паметник се откроява 

със своята претенциозност. Каменоделецът е представил римския аристократ в олтарна 

апсида, облечен с къс хитон и положена лява ръка пред гърдите за адорация. 

Тържествената поза е подчертана със символите на Хелиос – легионерски орли и розети 

върху щандарта в дясната ръка. Рамката на надгробния паметник изобразява 

живоносното дърво, представено като повлек с розети и накацали върху него птици, 

символизиращи душите на умрелите. Поменалната иконография с апсиди и повлеци е 

често срещана в императорското изкуство190. 

                                                 
188 Gerov 1989: 31 – 32 (49) – с пълен преглед на литературата. 
189 Mango 1978: 14. 
1901986: 28; Marcinelli 1994, f. 15, 25; Capeti  9, 15, 32; Lassus 1967: 17, 26 – 27, 

102. 
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Сред майсторите керамици в българските земи изпъква Пирейту от Атина, работил 

през първата половина на ІІІ в. сл. Хр. Той е поставил своя релефен печат върху дъното 

на глинена лампа от късноантичната вила в Мадара191 (№ 41): 

. 

Пирейту. 

Независимо от липсващите части на името, изделието без съмнение се атрибутира 

на този майстор като импорт от керамичния център в агората на Атина192. Пирейту 

подпечатва произведенията си върху място, определено от формата и функцията на 

лампите, без да се идентифицира с художествен термин, което го поставя в групата на 

производителите (фабриканти) на тухли и амфори. Дъното на лампата завършва с ниско 

пръстеновидно столче, върху което е поместено името на майстора. Производителят 

става съпричастен на свещенодействието, тъй като неговото име се чете при ритуалното 

въздигане на светилника, както църковните богослужебни лампи-сиони193. Практиката 

да се подпечатват глинените изделия е във връзка с мита за бога-грънчар194. Сред 

ранните автографски примери в нашите земи е амфорната тара на остров Тасос от края 

на Класическия период, както и амфорите от по-късно време195, докато печатите върху 

тухли, керемиди, тера сигилата и глинени лампи, какъвто е този случай, са от по-късно 

време. 

  

                                                 
191 Дремсизова-Нелчинова 1992: 59, 61, 65 (51, Табл. ІІІ, 8) 
192 Perlzweig 1964: 47 – 48 (36) n 823. 
193 Грабар 1983а: 12 – 19; Ждраков 1994: 697 – 710. 
194 Георгиев 1969: 10. 
195 Балабанов  2000: 101 – 104. 
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Ⅱ. СРЕДНОВЕКОВНИ АВТОРОВИ ЗНАЦИ 
 

Изворите за живота и творчеството на средновековните майстори са оскъдни и се 

откриват предимно в архивите на италианските буржоазни републики. Във венецианския 

архив, например, се съдържат безценни сведения за византийските зографи и за техните 

ученици от Далмация и Крит. Много майстори не са засвидетелствани в архивите с техни 

подписани творби, но да се надяваме, че бъдещи проучвания ще осветят повече имена. 

За съжаление, източноправославните империи не разполагат с такива архиви, което 

възпрепятства създаването на просопографски изследвания от типа на ренесансовите 

коментари на Ченино Ченини и Джорджо Вазари. Оскъдни сведения за зографите могат 

да бъдат намерени най-вече в авторски бележки и приписки, жития на светци, менологии, 

поменици, ерминии и др. Изолиран случай са кратките сведения за зографа Теофан Грек 

в едно писмо на Епифаний Премъдри до Кирил Тверски от 1415 г.196 

Обикновено художниците работят в екип. Така, например, миниатюрите в 

„Менология” на император Василий ІІ Македонец от началото на ХІ в. са подписани от 

осем зографи, като двама от тях свидетелстват за своята принадлежност към 

придворните ателиета на дворцовия Влахернски манастир197. Обикновено на чуждо 

място творците отбелязват своя произход също с комерсиална цел, независимо от 

характерното поменално смирение на епиграфските формули – напр. Йоан Иверопулос 

(Грузинец) в Бачковската костница от XII в. В църквата „Св. Богородица Перивлепта” 

(1295 г.) в Охрид протомайстор Никола отбелязва своя произход от градчето Паго в 

темата Опсикион върху щита на св. Нестор, с което свидетелства за своята 

принадлежност към придворните палеологовски ателиета в района на бившата столица 

Никея. Подобен поменален пример е засвидетелстван и в Кремиковския манастир (1492 

г.), където зограф Йоан съобщава в олтарната апсидна конха върху шевицата с ресни на 

мафория на Богородица Оранта, че произхожда от градчето Фотинища (Фотини) на брега 

на Костурското езеро. В Драгалевския манастир (1476 г.) зограф с инициал „П“ вероятно 

също е отбелязал своя произход от Фотинища с буквата „Ф“.  

Зографите често се подписват като обявяват своя произход в ръкописите. Така, 

например, Теодор Спанос отбелязва в ръкопис от 1263 г. своето завръщане в Солун и 

Света Гора от Сърбия, а Георги Калиергис в хилендарски ръкопис от 1322 г. съобщава, 

                                                 
196 Лазарев 1961: 7 – 13, 113 – 114. 
197 Menologio 1906. 
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че също произхожда от Солун198. Очевидно информацията за произхода на зографите се 

е предавала през поколенията, въпреки неяснотите около тяхното творчество – напр. 

Мануил Панселинос от Солун в Ерминията на Дионисий от Фурна. Приписките в 

ръкописите имат поменален характер с коефициент информативност, докато в 

помениците съобщението за родното място на художника обяснимо изразява надеждата 

за спасение на неговите близки. Поменикът е богослужебен текст, който регламентира 

евхаристийното присъствие на владетелите, клира и ктиторите. Вписването става след 

тяхната смърт и имената им се споменават за опрощение на греховете при Второто 

Пришествие. Майсторите също могат да бъдат дарители в църквата и техните имена да 

се споменават в надписи с триумфален характер, а при смърт по време на работа да бъдат 

вписани в поменика на храма. Такъв безценен документ за произхода на зографа е 

Боянският поменик, отбелязал, че подписалият обмазващата мазилка на църквата „Св. 

Никола и Пантелеймон” в Бояна към 1259 г. майстор Васил произхожда от селото 

Субоношъ (Неа Сули) край град Сяр. Подобен пример предоставя също един поменик от 

Арбанаси, в който е отбелязано името на зограф Никола, най-вероятно идентичен с 

художника, изписал търновската катедрална църква „Св. Апостоли Петър и Павел” през 

1442 г.199. Ерминията на Дионисий съобщава за двама зографи – Теофан Критянина от 

ХVІ в. и Мануил Панселинос от XV в. Според преданието, солунският зограф бил 

изписал главния Светогорски храм „Протатон”, чийто стенописи, обаче, по стилови 

белези се отнасят към края на ХІІІ и началото на ХІV в.200 Коректив на информацията в 

Ерминията биха могли да бъдат автографите на художника. Такива бяха открити в 

Протатон върху меча на светците Меркурий и Георги, останали извън полезрението на 

изследователите201, за разлика от тези на Теофан Критянина в датираните ктиторски 

надписи на Светогорските манастири. 

Средновековните майстори познават античната автографска традиция, за което 

съдействат периодичните византийски възраждания и движенията за политическо и 

църковно единение с преоткриването на чистата вяра от Апостолските времена и 

морализирането на езическото наследство. Художественият занаят съхранява наред с 

античните техники, образци, почерци, термини, също и автографските формули, които 

регламентират допустимите граници на авторова изява. Придържането към 

                                                 
198 Радоjчић 1955: 10 – 11; Teoharidis 1958: 541 – 542. 
199 Попконстантинов 2009а: 9 – 54; Попконстантинов 2009b: 229 – 235. 
200 Мильковик-Пепек 1967: 17 (23). 
201 Πανσέληνος 2008: 160 (44), 175 (55). 
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автографската традиция се обяснява и като реакция на занаятчийската профанация на 

мистериалното творчество, като обръщане към изконните названия при 

разпространението на едно учение-вяра202. Богословско-поетичните разбирания за 

греховността на човека пред бога и античната художествена традиция определят 

крайното отношение на Тертулиан към художниците, които не трябвало да бъдат 

кръщавани като проводници на езичеството203. От друга страна, автографската традиция 

хероизира зографите в йератичното пространство и в зависимост от тяхната 

индивидуалност явно или дискретно им предоставя възможност за вписване на 

границата на премълчаното, като по този начин създава впечатление за привидна 

анонимност. Художественото действие се възприема като земно подражание на 

Великото творение и не може да остане анонимно, тъй като „Бог е навсякъде, вижда 

помислите (Лука 6:8; Матей 9:4; 18:20) и погледът Му е отправен към всички 

едновременно и в същото време към всеки поотделно”, както твърди Николай Мезарит 

в Екфрасиса за църквата „Св. Апостоли” в Константинопол от края на ХІІ в. Художникът 

има йерерхично присъствие в творбата пред Великото творение в духа на 

неоплатоническите „Диалози” на Псевдо-Кесарий: „Както стълбовете биват издигани 

от строителите, ръката на майстора извайва онова, що се издялва или изковава, обаче 

техните очертания не се получават от майстора, но от онези неща, които са 

направени преди тях... по някакъв образец. Все пак тези образци първоначално са били 

направени от ръката на майстор”204. Творческото действие се възприема като 

възпоменание на Великото творение, тъй като Бог Отец сътворил по собствен образ и 

подобие човека от пръст (Битие 1:26 – 27; 2:7), а Неговото въплътено Слово „пишеше с 

пръст на земята” (Йоан 8:6 – 8). Именно в тази връзка, вдъхновеният от древната 

представа за божествения първи зидар, майстор Манол (= Емануил)205 от народните 

песни вгражда невяста в зида и полита с изкуствените криле (срв. Възнесението на 

Христос), за да запази своята свобода и чест от султанската опека. Зазиждането на 

невястата е в духа на словата на Дионисий Ареопагит за вградения камък в Божието 

здание, за чието утвърждение всички богомолци се зазиждат. Автографската формула, 

от своя страна, напомня, че бог води мистично ръката на художника, за което последният 

                                                 
202 Фол 2000а: 43. 
203 Уваров 1908: 88 – 91. 
204 Стара българска литература: 116 – 117. 
205 Николова 1999: 29 – 33. 
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често се моли горещо преди започване, по време и след приключване на рисуването, като 

спазва предписанията на Църквата206. 

Майсторите зидари и декоратори имат свещен статут във връзка с подражанието на 

божествените дела. Самият Бог е строител и художник (Йезек. 40 – 44; Евреи 11: 9 – 10), 

изобразил се мистично върху чудотворния свети Убрус. Понякога зографите го 

изобразяват като архитект с пергел в ръката – напр. в Библията от 1220 г. във Виена (№ 

42). Не малко икони са неръкотворни, самоизписани и чудодейно появили се на 

неочаквани места, така че не подобава да бъдат подписвани техните копия. Първият 

подражател на бог е неговият ученик и животописец св. Евангелист Лука, описал образа 

на Богородица с Младенеца, буквално интерпретирано като живопис, откъдето е и 

патрон на повечето художествени академии в Европа, и в тази връзка е рисуван от 

Доменикос Теотокопулос, наречен в Италия Ел Греко (№ 43). Според Житието на св. 

Панкратий от VІІ в., Първоапостолът на Римската църква св. Петър постановил 

новопостроените храмове да бъдат изписани и наредил на зографа Йосиф да илюстрира 

Св. Писание, след което неговите образци върху пергамент били възпроизвеждани в 

епископиите207. По подобен начин са илюстрирани и книгите, което е засвидетелствано 

от една миниатюра от 515 г. във Виенския Диоскорид (Fol. 5v), където художникът 

рисува по указание на лечителя Диоскорид (№ 44). Свещеното художествено действие 

предполага висок статут в обществената и църковната йерархия. Много майстори са 

монаси и преписват книги, както показва една миниатюра (№ 44а) в латински ръкопис 

от XIII в. (Vat. lat. 375). Някои от тях се издигат до епископски сан (митрополит Йоан от 

Зързе) и дори са канонизирани от Църквата за светци по образеца на св. Лука – напр. 

измъчваните строители, каменоделците Флор и Лавър от Бизантион, и зографите Неофит 

от Кипър и Пимен от София. 

В контекста на християнската сакрална тематика и висок социален статус 

авторското присътвие в творбата придобива нови измерения за възпоменание и 

подражание. Авторовият самоидентификационен знак въплъщава молебната 

жертвоготовност и съпричастност в изкуплението на греха и спасението с коефициент 

информативност за личността. В някои случаи авторовите посвещения конкурира по 

информативност дарителските – напр. зографът Георги Калиергис от Солун се обявява в 

ктиторския надпис за най-добър сред събратята си в цяла Тесалия, а първомайсторите 

                                                 
206 Смядовски 1996: 21. 
207 Mango 1972: 137 – 138, 265. 
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Никола и Астрапа изписват дори надпис за продоволствия, които трябва да получат по 

време на работа при сръбския княз. Подписите могат да бъдат условно групирани като 

триумфални или частни, и отразяват индивидуалното присъствие на майстора в 

неговото произведение. Практиката, обаче, не различава ясно двата автографски типа и 

майсторите често триумфират по секретен начин с инициал, лигирано писмо и 

тайнописни системи, или прикриват многословни посвещения с миниатюрни букви на 

неочаквани от богомолците места. 
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1. АВТОРОВИ ЗНАЦИ НА СТРОИТЕЛИ И СКУЛПТОРИ 

 

Известни са не малко майстори от Ранната християнска епоха, които имат 

мъченическа смърт и са канонизирани за светци: Кастор, Клавдий, Никострат, 

Семпроний, Симплиций, Гервасий, Протасий, Марко, Марчелино, Прокъл и Максим, и 

техните ученици – близнаците Флор и Лавър от Константинопол. Някои от тях се 

подвизавали в централната част на Балканския полуостров, за което свидетелстват св. 

мощи на Флор и Лавър в епископската базилика на град Улпиана в Дардания (днешното 

село Липлян)208. Може да се допусне, че техни подписи са съществували. Вероятно такъв 

е посветителският надпис върху покривна каменна плоча на сграда от софийското село 

Голяма Раковица, в който се споменава името Флор209 (№ 45):  

EGO FLOR … EGO DIAC[ONUS] / SCRBS[I]. 

Аз, Флор… Аз, дяк, писах. 

За съжаление, състоянието на епиграфския паметник не позволява да се каже нищо 

повече за упоменатото лице. Най-вероятно Флор е дякон и е построил църква. 

Възпоменателният надпис върху покривната плоча има дискретен характер и не е 

предназначен за осведомяване, както ктиторският надпис с името на майсторите край 

входа или на друго видно място в храма. Посвещението на Флор може да бъде отнесено 

към строителните авторски помени с частен молебен характер върху керемиди и тухли. 

Писането от дякона свидетелства, че сред строителите е имало свещенослужители още 

през тази ранна епоха, които са съблюдавали изпълнението на християнската поръчка. 

Към тази група авторски помени на строители се отнася и едно посвещение на 

майстор Трофим върху мраморна плоча от новозагорското село Стан210 (№ 46): 

. 

На грънчаря Трофим. 

Обикновено майсторите поставят своите дискретни посветителски надписи върху 

керемидите и тухлите така, че каменната плоча с кръстообразен надпис се отличава със 

своята представителност и напомня за триумфалните надписи на ктиторите. Най-

вероятно тя е била поставена за вечен помен на Трофим във връзка с особените му 

                                                 
208 Bressi 1998: 71, 85 – 87, 91 – 92. 
209 Марков 1995: 75 (79). 
210 Марков 1995: 86 (139). 
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заслуги за построяването на някой храм – напр. майсторът би могъл да бъде дарител на 

своите керемиди и тухли.  

Надписването и подпечатването на строителната керамика се основава на древната 

представа за пръстта като свещена плът, с която твори богът демиург. Тази знаковост е 

засвидетелствана в църквата „Св. Теодор” в Атина от Х в. с флорално-зооморфните 

керамични фризове и символични куфически надписи: „Цялото съвършенство е на 

Бога”211 (№ 47). Надписи с арабско писмо се срещат и в църквите на Сицилия от ХІІ в. 

– напр. надпис за изграждане на слънчев часовник в Палермо212. Може да се предполага, 

че византийските майстори от Източните провинции са употребявали куфическото 

писмо като свещено, тъй като произлиза от йератическото и арамейското, на което е било 

написано Евангелието на Матей. По традиция, производството на тухли и керемиди се 

организирало в легионите от императора, който е баща на Отечеството (pater familia) и 

върховен жрец (pontifex maximus), и в тази връзка изделията са сакрализирани със знака 

на императорските работилници. След триумфа на християнството задължението се 

поело от патриарха. Върху една тухла, например, от четириъгълното помещение при 

северната кръгла кула на Царевец в Търново може да се прочете213 (№ 48): 

. 

Керемиди на светия патриарх. 

Надписът на гръцки език е врязан преди изпичането на тухлата, по всяка вероятност 

от български майстор, който е пропуснал буквата „капа”, правейки алюзия със 

славянското название „кръсть“.  

Подобни автографски примери са известни от района на Великата Лавра „Св. 40 

Севастийски мъченици” в Търново, като много от майсторите принадлежат на 

свещеническото съсловие и трудно могат да бъдат отделени от поръчителите. Повечето 

посвещения са поместени върху дръжката или дъното на съда, както е при чирепа на поп 

Брад214 (№ 49): 

Ŕçü ïîïü Бðŕäü. 

Аз, поп Брад. 

                                                 
211 Caselli 1996: 24 – 25; :   
212 Schiro 1992: 6. 
213 Ангелов 1980: 120 – 121 (13, 101). 
214 Ангелов 1980: 144, 145 (6) – 179; Попов 1984: 26 – 30, 73 (11) и подобни: 106 (109), 111 (123). 
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Вероятно свещеникът Брад е един от многото производители на керамика в 

манастира на Великата Лавра. Името е превод от латинското frate (‘брат, монах’) и е 

засвидетелствано в България още през Х век – срв. майстор Братило, изработил 

поръчания от цар Петър позлатен сребърен потир за Св. Причастие.  

Наред с институционалните надписи, има и такива, които изразяват личната 

молитва на майстора, и в повечето случаи остават тайни за богомолците. Понеже Господ 

знае скритите неща, майсторите често прикриват името си с монограм или отбелязват 

върху тухлата единствено своята принадлежност към монашеското съсловие215. Този вид 

помени отразява хронологическата границата на земното съществуване. Тухлата е 

подписана от производителя по подражание на божественото тайно записване с пръст на 

земята (Йоан 8:6 – 8) преди да бъде зазидана в сградата, както богомолците се зазиждат 

в божието здание. При Второто Пришествие нейният възпоменателен надпис ще бъде 

прочетен след разпадането на света и сградите в него. В Равена са засвидетелствани 

ранни византийски примери с врязани преди изпичането посветителски надписи с 

инвокативни кръстове216, някои от които са на латински език с гръцки букви, за да бъде 

засекретено тяхното съдържание. От Улпия Пауталия (Кюстендил) произхождат две 

покривни керемиди от V – VІ в. с врязана преди изпичането възхвала с името на 

майстора217. Върху едната керемида се чете (№ 50): 

+ VIVAT QUI TE FECIT IN DEO + 

Да живее този, който те направи, в Господа. 

Латинската автографска формула насочва към официалния характер на 

посвещението за изграждането на църква. Майсторът не е вписал своето име, тъй като 

Господ знае скритите неща и достатъчна е неговата възхвала, за да напомни за себе си 

при Второто Пришествие. Върху втората керемида е изписано името на майстора на 

гръцки език218 (№ 51): 

+ . 

 Тома. 

Без съмнение, това е собственото име на производителя на керемидите, а не на 

апостол Тома, тъй като липсва задължителната формула за святост Cãßïò пред името, а 

                                                 
215 Ангелов 1980:  124 – 125 (19, 20, 107, 108) – там и много други примери. 
216 Bovini 1990:  67. 
217 Марков 1995: 80 (98). 
218 Марков 1995: 80 (99). 
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в някои случаи и след него, както е при една керемида от бяла глина в Марцианопол219. 

Посвещението на Тома има частен характер и записът на гръцки език издава произхода 

на майстора – срв. Агатоклис, подписал на гръцки език латинския надпис от крепостта 

при Карлуково от ІІ в. 

Авторското посвещение върху керемида може да бъде с кръстообразна форма за 

инвокация. Такава керемида е открита в района на Никополис ад Нестум при село 

Кремен220 (№ 52): 

Υ 

Ο 

Ι 

Ν 

    Α   Ρ   Μ   Ο   Ν   Ι   Ο   Υ 

Μ 

Ρ 

Α 

На Хармоний. 

Надписът е инспириран от магическия квадрат със заклинание на Господния Сеяч 

Вседържител на Творението (SATOR OPERA TENET) и Господнята молитва (PATER 

NOSTER), който възниква още през Апостолските времена (Фиг. 30, 31). Най-ранните 

датирани примери за него се намират в Помпей и дават основание да се проследи 

проникването на християнството в този район. Темата е слабо позната на фона на 

голямото антично наследство, погребано от вулкана Везувий през 79 г. от н. е. 

Земетръсният район на Везувий е бил подходящо място за разпространение на 

есхатологичните християнски визии. Там, в пещерите на остров Капри, император 

Тиберий като анахорет, далеч от столицата, установил своята резиденция, в която се 

занимавал с астрология и се прославил с разгулен живот и жестоки изстъпления. 

Близките градове Помпей и Потсуоли поддържали тесни търговски и културни връзки с 

Египет и с Близкия Изток, откъдето се разпространявали анахоретските практики. Не 

случайно апостолите Павел и Лука през 61 г., на път за Рим от Малта през Сиракуза и 

Реджо, спират в Потсуоли край Неапол, където и днес има действащ вулкан, а една 

година по-късно става голямото земетресение в района. Апостолите се подвизавали там 

                                                 
219 Марков 1995: 86 (135). 
220 Марков 1995: 84 (127). 
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цяла седмица сред своите събратя (Деян. 28:1 – 30), което означава, че имало 

християнски общини сред заселените юдеи, набатеи и етиопци, мнозина от които били 

заможни и начетени – напр. историкът Йосиф Флавий, посетил Потсуоли през 64 г. 

Някои от тези християни вероятно са били римски граждани, както патрицият Саул, 

известен като св. Павел. Фактът, че първите църкви възникват в богати домове, дава 

основание да се търсят есхатологични мотиви в декорацията, вероятно осмислени от 

християните. 

Магическият квадрат е засвидетелстван в Помпей върху една колона от западния 

портик на Палестрата (Фиг. 32), както и върху един от каменните блокове в дома на 

хлебаря Теренций Нео, имената на когото насочват към новопокръстените неофити от 

Таранто (Фиг. 33). По всяка вероятност в този дом са били организирани 

предевхаристийните вечери на любовта (т. нар. агапи), забранени от император Траян 

след 98 г. Дворът на дома е устроен за хранене на открито, въпреки обширния перистил 

на иначе малката сграда. За есхатологичните идеи свидетелстват седемте трупа на деца, 

открити при разкопките. Целият дом на хлебаря е украсен с мозайки и стенописи, които 

биха могли да бъдат интерпретирани като християнски алегории. Във вестибюла е 

изобразено обичайното куче пазач, но вързано за портите на храм, едното крило на които 

е отворено. Фризът над дверите представя алегория на Добрия Пастир, а отварянето на 

затворения вход (porta clausa), който е символ на смъртта, би могло да се изтълкува в 

контекста на Христовото Възкресение. В двора (триклиниум) е изобразена една 

назидателна алегория върху кръгла теракота – Нилски сюжет с плуващи в лодка рибари, 

уплашени поради падналия сред крокодилите и хипопотама в реката техен събрат, докато 

други невъзмутимо ловят риба. В атриума също са изобразени алегории – напр. „Амур и 

Психея“ (Любов и Душа), „Опиянен Силен“ (Св. Причастие), „Бой с петли“ (Победа на 

Новото слънце над старото) и др. Стенописите включват също така портрет на хлебаря 

Терентий Нео със свитък, както и на неговата съпруга (или сестра) с диптих и писало, а 

също графит с името на собственика на превърнатия в храм частен дом (domus ecclesia). 

От територията на България произхождат също така керемиди с авторски молитви 

(ектении). Такава една е открита в района на Одесос (Варна) от VІ в. с посветителски 

надпис221 (№ 53):  

<>/ <>. 

Господи, помогни на Текан. 

                                                 
221 Марков 1995: 70 (49). 
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Името Текан не е гръцко, което обяснява допуснатите правописни грешки и би 

могло да се предположи, че майсторът е от източните провинции на Империята, откъдето 

произхожда и сирийският каменоделец Малх, живял и творил в София. 

По правило авторските посвещения върху тухли и керемиди са били поставени на 

недостъпни за богомолците места – напр. в олтара, страниците на прозорците, свода, 

покрива. Една непроучена до този момент тухла с многоредов посветителски надпис в 

основата на прозореца на дяконикона се намираше в църквата при село Мърводол край 

Кюстендил от ХII в.222 (№ 54) В охридската катедрална църква „Св. София” също са 

открити керемиди с посвещения на Теодор и Мирослав от ХІV в., които са били зазидани 

в олтарния свод за вечен помен223 (№ 55). 

** 

Християнските строители осмислят космогоничната представа за храма на 

древните зидари-маги, за което свидетелства възприетият от св. Кастор творчески 

епоним на Диоскура Кастор224. Един раннохристиянски трактат хвърля светлина върху 

сакралността на творческия акт: „Църквата е небето на земята. Там обитава Бог. Тя се 

представя от патриарсите, предвещава от пророците, изгражда от апостолите, 

украсява от епископите”. Символичният текст свидетелства за високия статус на 

институцията на строителите и декораторите, което предопределя в много случаи 

триумфалния характер на авторските помени. През Х в. строителите са наричани 

Bρχιτεκτόνες ‘майстори зидари’ и μέχανικοι ‘архитекти’ и имали гилдии, подчинени на 

градския префект на Константинопол. Такъв един придворен майстор, на име Йоан, 

построил крепостта Зиновия на река Ефрат225. Майсторите заемали различни длъжности 

в църковната йерархия – от певци и предводители на императорския хор, четци, дякони 

и архидякони, монаси, йеромонаси и йереи до митрополити и хартофилакси, отговарящи 

за държавните архиви. Златната църква на цар Симеон в Преслав, например, е построена 

от такъв един хартофилакс, на име Павел,226 по константинополските образци на 

Антемий и Изидор за Великата църква „Св. София” и за „Св. Сергий и Вакх”. 

                                                 
222 Тази керемида видях през 1986 г. по време на експедиция с колегите Асен Кирин и Петко 

Иванов. Доколкото ми е известно, надписът не е публикуван – срв. Бабикова 1981. 
223 Алексова 1958: 48 – 55.  
224 Harris 1913: 547 – 559. 
225 Mango 1978: 14. 
226 Mедынцева, Попконстантинов 1984: 28 – 41. 
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След VІ в. се възпроизвеждат предимно готовите образци, поради което рядко се 

откриват подписи на архитекти227. Срещат се най-вече тайните помени на каменоделци 

зидари, наричани „архитекти“, някои от които обаче биха могли да бъдат и главни 

строители. Интересни епиграфски паметници на майстори са запазени в източните 

провинции на Римската империя, където е устойчива традицията на подписването. От 

там произхождат немалко строители, скулптори, грънчари и златари228. Античните 

кариери за сив и бял мрамор в Солунския край около град Сяр (Серес), например, са били 

експлоатирани през ІV – V в. от каменоделци-християни от Сирия. Каменната пластика 

в лапидариума на археологическия музей в Сяр свидетелства за варваризирането на 

елинистическите модели. Такъв сирийски майстор, на име Малх, чиято жена Апрония е 

от Солун, е споменат върху мраморна надгробна плоча в некропола на Сердика (София) 

с надпис на неправилен гръцки език, края на който Веселин Бешевлиев не успява да 

разчете229 (№ 56): 



 

Малх, сирийски каменоделец, издигна паметник за спомен на Апрония, солунянка, която 

живя почтено с мене.... 

Изследователите приемат Апрония за солунянка, докато Малх – за син на Сир, но И. 

Барня превежда σ†ñοò в едно надгробие от Калатис (Добруджа) като сириец, което дава 

основание да се приеме, че майсторът е от източните провинции на Империята. 

Неразчетената дума в края на надписа напомня семитското al-umûr и би могла да 

свидетелства за аморийския произход на Апрония. Вероятно сирийският майстор със 

своята аморийска по род солунска съпруга се е заселил в Сердика по време на 

изграждането на града от Константин Велики около 315 г., което би обяснило 

построяването на големия купол на термите (днес църквата „Св. Георги”). Сирийските 

набатейци, строители на куполи, са известни в Рим още от епохата на император Траян 

– напр. Аполодор от Дамаск построил Пантеона в началото на ІІ век. Заедно с тях 

прониква и провинциалният сирийски художествен стил, за което свидетелстват 

колоната на Траян и арката на император Константин в Рим. По всяка вероятност на 

такива майстори е било поверено и изграждането на Новия Рим в Сердика. 

Процъфтяващият в Империята пристанищен град Солун би могъл да бъде посредникът 

                                                 
227 Mango 1978: 14 – 15. 
228 Тодоров 1932. 
229 Марков 1995: 72 (59), 93 (188). 
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в разпространението на икономически достъпното и огрубено източно изкуство сред 

траките със занижени художествени критерии по река Струма и вътрешните балкански 

провинции.  

Различна е съдбата на елитарните каменоделски ателиета в района на Мраморно 

море, съчетали йонийско-ахеменидската с елитарната елинистическа традиции. Сред тях 

е прочутата Хераклея (Перинт), установила тесни връзки с Александрия в Египет. 

Ателиетата обслужвали македонските столици Лизимахия и Никомедия, а по-късно 

римските строежи в Никомедия на Диоклециан и в Бизантион на Константин Велики 

(след 324 г). За присъствието на строителни предприемачи – чужденци, в нашите земи 

свидетелства едно мраморно надгробие на египтянина Татиан от Филипопол (Пловдив), 

дошъл от югоизточните провинции на Империята. В многоредовия посветителски 

надпис има неясни части, вероятно гностически формули или тайнопис230 (№ 57). 

Елитарната автографска практика на майсторите строители е засвидетелствана с 

триумфален посветителски надпис за изграждането на църква в Константинопол върху 

една мраморна плоча, която вероятно е стояла върху фасадата на сградата. Надписът в 

превод от гръцки гласи231 (№ 58): 

(+) И(су)с Х(ристо)с победи със светлината на света.  

Раб божи П(а)улинес, построил в годината 6101 (= 593 от Рожд. Хр.) в месец април, 

индикт 11. 

Годината е разчетена в публикацията като 6021 (= 512/13 г.), но тя не отговаря на 

посочения от автора индикт 1, а на индикт 6, поради което предлагам годината 6101 (= 

593 г.), тъй като отговаря на посочения с гръцки букви АІ индикт, т.е. 11. По всяка 

вероятност името на строителя е Паулинес – Πουλινει(ς), а не Пулос, тъй като в 

лигатурата се забелязва ретроградно Ν, както в ΝΙΚΑ. Посветителският надпис е 

изработен в духа на Аароновия нагръдник и свързаните с него магически абецедари, 

предназначени за освещаването на храма232. Той е поместен в 35 квадрата, подобни на 

разчертаните полета за шах и дама по пода на античните и средновековните храмове. 

Разполагането на буквените знаци в 35-те квадрата след полето за инвокацио символика 

напомня за броя на азбуката на вестготския епископ Вулфила от края на ІV в. с двадесет 

и седем гръцки, шест латински букви и два рунически знака (според Сократ), която по 

                                                 
230 Марков 1995: 77 (88). 
231 Искусство Византии 1977: 93. 
232 Гошев 1961: 65 – 66; Павловић 1984: 25 – 26. 
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всяка вероятност св. Кирил намерил в Херсон (Крим) през 866 г. сред готите и варягите 

„руси“ – т. нар. „рошки писмена“233.  

Наред с триумфалните надписи на строителите, в Константинопол се откриват и 

дискретни посвещения върху колони, каменни плочи и обмазваща мазилка. Частното 

поменално присъствие на строителите се свързва със символичната представа за 

вградения камък в Божието здание, за чието утвърждение всички богомолци се зазиждат 

и в молитвата си се превръщат в неподвижни колони (Дионисий Ареопагит). Такова 

молебно присъствие вероятно е засвидетелствал към 537 г. архитектът на Великата 

църква „Св. София” в Константинопол – прочутият математик и физик Антемий от 

Тралес. Негов посветителски кръстообразен монограм би могъл да бъде идентифициран 

върху базата на една колона от зелен мрамор (verde antico) в 10-та северозападна ложа в 

подкуполната галерия234 (№ 59): 

  

На Антемий Ефески. 

Малоазийският древногръцки град Тралес, наричан от византийците Кесария (рим. 

Cesarea), се намира в района на прочутия храм на Артемида Ефеска, от където са 

пренесeни около 535 г. великолепните колони от зелен мрамор по заповед на император 

Юстиниан Велики (483 – 565). Вероятно в тази връзка Антемий е свързал името си с град 

Ефес върху една от пренесените колони. Върху мраморния парапет на същата ложа може 

да бъде идентифициран и монограм с името на град Милет (подобен има и върху 

парапета на 25-та ложа от запад), откъдето произхожда архитектът Изидор. 

От град Кесария (Цезарея) произхожда и друг майстор, на име Ентолий, който 

построил през V в. мавзолей в град Томи (Добруджа). Надгробният посветителски 

надпис е поместен върху варовиковия архитрав, стоял вероятно над входа на храма235. В 

превод от гръцки надписът гласи (№ 60): 

Божие благословление. Здравейте, пътници! Тук лежи Януария, която живя петдесет 

и една година. Нека Бог й даде упокой заедно с праведните... Калиопа Сулиферас, амин. 

Аз, Ентолий от Цезарея, след като станах..., изградих този вечен дом от даровете 

Господни... 

                                                 
233 Георгиев 1981: 120. По този въпрос виж: http://www.slovo.bg/old/litforum/214/seldarov.htm  
234 Ждраков 2016: 3 – 280  http://ebox.nbu.bg/hist16/index4.php?id=5#t  Посетен на 13.08.2017 г. 

Буквата „епсилон“ се чете трикратно в Антемий и в , където е в бустрофедон. 
235 Марков 1995: 88 (150). 
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Строителната традиция на град Тралес (Кесария, Цезарея) била прочута в 

Империята през вековете. С него е свързан и главният архитект на Османската империя 

Коджа Мимар Синан Ага (1491 – 1588), посторил прочутите джамии „Сюлеймание” в 

Истанбул и „Селимие” в Одрин. Според българските предания, Мимар е идентичен с 

полетелия от минарето на „Селимие”, за да се спаси от султанската опека майстор Манол, 

чието име било Мехмед Синанов от Помашката махала на село Широка лъка 

(Смолянско), откъдето бил взет за еничар в Анадола236. Кесарийската архитектурна 

традиция оказала влияние на Синан, прочут със своите грандиозни куполни строежи.  

Вероятно на същия майстор принадлежи и един графит върху варовиков блок от 

крепостната стена на Томи, където майсторът се моли на Господ да помогне на 

възстановяващия се град237 (№ 61): 

† ΚΥΡΙΕ  Ο  Θ/ΕΟΣ  ΒΟΗΘ<Ε>Ι  ΠΟΛΙΝ  ΑΝΑ/ΝΕΥΜΕΝΗ./ ΑΜΗΝ.  

Господи, владико, помогни на града, който се възстановява. Амин.  

От VІ век се датира и един, подписан от майстор с вероятното име Епафродит, 

фронтонен капител от руините на античната базилика в Калатис в Добруджа238 (№ 62): 

ΕΠΦΤ. 

Епафродитос (?), 

както и един автографиран тимпан, върху който се чете239 (№ 63): 

. 

[От началото до края] на Евстатий.  

Посветителската формула на Евстатий не е характерна за ктиторските надписи и 

насочва към авторските поменални посвещения, тъй като буквите Α и Ω от началото и 

от края на гръцката азбука символизират творението във връзка с предначинателните и 

завършителните молитви към Господ. От Калатис произхождат и два автографирани 

глинени калъпа на майстор Йоан240 (№ 64, 65), а от района на град Истриа в Добруджа 

са открити подписани амфори от майсторите Семнос и Саприкий241 (№ 66, 67). 

                                                 
236 Николова 1999: 29 – 33. За повече информация относно тази идентификация виж: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD Посетен на 

09.08.2017 г. 

237 Марков 1995: 91 (168). 
238 Марков 1995: 94. 
239 Марков 1995: 94. 
240 Марков 1995: 94 (195, 196). 
241 Марков 1995: 95 (201, 202). 
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На Балканите са засвидетелствани и представителни авторски посвещения за 

строежи на пътища и килии от манастирски комплекси. Сред тях изпъква един 

посветителски надпис от V – VІ век за изграждането на път, а вероятно и на монашеска 

обител, в района на Килифаревския манастир край Търново242 (№ 68): 

AUSTATIS / V[IV]AT IN CR(ISTO). SA/C[EL]E SECAIT CAL(EM). 

Аустатис, нека да живее в името на Христа. За килията той изсече пътека в скалата. 

Най-вероятно Аустатис е ръководител на каменоделци, които са го споменали 

върху каменния блок. Такъв майстор по всяка вероятност е Ювин, споменат в надпис от 

Одесос (Варна), където също е имало ателиета за обработка на мрамор още от римската 

епоха243 (№ 69). 

Много често помените са дискретни и представляват изрисувани и врязани 

графити244 върху обмазваща мазилка, покрити от храмовата декорация. Тези 

трансгресивни помени отразяват молението на майсторите за спасение по време на 

Божието правосъдие245. На Изток поясът тухли между редовете камъни има знаково 

сходство с флексибилното свещено дърво: „три реда дялани камъни и ред нови дърва” 

(Ездра 6:4)246, което означава, че обмазващата мазилка на тухлите е символична визия 

на каменния ред. В Сардикийския гробничен храм „Св. София” майсторът е поместил в 

началото на VI век една такава тайна възпоменателна възхвала за Вселенския патриарх 

върху обмазващата мазилка на тухления ред в южната пета на свода247 (№ 70): 



За много години на патриарха. 

Графитът присъства в зенита на южната арка над входа, като вечно произнасяна 

триумфална акламация от епископа на Сердика (София). Секретността е продиктувана 

от обстоятелството, че диоцезът се намира под юрисдикцията на римския папа, а 

политическата власт е в Константинопол, който се опитва да придобие и духовната власт. 

Твърде показателни примери за подписване с графити върху обмазваща мазилка се 

откриват в катедралната църква „Св. София” в Несебър. Там са разкрити две авторски 

посвещения. Едното е изрязано в мокрия хоросан, обмазващ хоризонталната фуга от 

                                                 
242 Бешевлиев 1978: 35 – 36. 
243 Бешевлиев 1975; Тончева 1958: 542 – 543. 
244 Доувър 2002: 21 (13), 147 (2). 
245 Миятев 1932: 154; Гошев 1961: 43. 
246 Mango 1978: 12. 
247 Станев, Ждраков 2001: 20 – 29 



65 

 

зидарията на източната стена в участъка между апсидата248 и югоизточния пиластър (№ 

71): 

Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΕ(Ι) ΤΟΝ ΒΑΣΗΛΗΚΟΝ ΝΑΟΝ ≠ΣΤΡ˜ /  

  ΟΥΝ(ΟΣ). 

Господи, подпомагай Василиевата църква (в годината) 6110 (= 618 г. от Рождество 

Христово)249 10 юни. 

Над първите две букви и над годината има титли. Палеографските особенасти на 

надписа не противоречат на посочената година – напр. буквите [А] и [Λ] имат архаична 

графика, [Р] напомня на латинската буква250, горната петлица на [В] е с хоризонтална 

хаста251, липсват лигатури. Майсторът зидар Васил е намерил предтекст да впише своето 

име в поменалната формула за възстановяването на църквата на Божията Премъдрост, 

наречена ΒΑΣΗΛΗΚΟΝ “царска” за вечно утвърждаване на Царя на царете Христос, 

вместо обичайното ιιή “базилика”. Изпълнението на надписа се свързва с началото 

на възстановителните зидарски работи и по-точно с предначинателната молитва край 

олтарния камък, откъдето започва построяването (в случая – обновлението) на една 

църква252. Графитът има апотропеен неофициален характер, за разлика от абецедарите253 

и триумфиращите ектении на официалните надписи, които съпровождат освещаването 

на храма254 – сравни напр. с вторично употребения в североизточния крайолтарен 

пиластър мраморен архитрав с надпис: „И нека викът ми достигне до Теб” (Пс. 102:1)255 

. Строителят призовава Премъдростта Божия да пази царската църква, но неговата 

молитва е произнесена тайно под мазилката на храмовата декорация в олтара256. 

Графитът има земно битие по време на издраскването и трансцендентно след 

покриването-погребване под мазилката. Трансгресията в алегоричния смисъл на тайните 

                                                 
248 Stanev, Zhdrakov 2009: 87 – 101. Началото на надписа отстои на 0,37 м от апсидата. 

249 Годината от Сътворението на света би могла да бъде изчислена с характерната за ранната 

византийска историография Александрийска (Анианова) ера, с която през VІІ век препод. Максим 

Изповедник (†662) датира Петия Вселенски събор (553 г.). Тя е с коефициент 5491 за интервала 

1.І. – 24.ІІІ. (6110 – 5491 = 619) и 5492 за интервала 25.ІІІ. – 31.ХІІ. (6110 – 5492 = 618), срв. 

Икономова, Тотоманова, Добрев 1991: 114. 
250 Θεσσαλονικη 1986: 19 (3), 63 (22). Записването на гръцки текст с латински букви като 

анахронизъм се среща във византийското монетосечене до Х в. 
251 Графемата е засвидетелствана с монета на император Хонорий (393 – 410), срв. Θεσσαλονικη 

1986: 2А, 14. 
252 Гошев 1952: 317. 
253 Смядовски 1982: 54 – 57. 
254 Кирин 1989: 95. 
255 Велков 1972: 28 (106), 327. 
256 Миятев 1932: 154; Гошев 1961: 43. 
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божии слова, записани „с пръст на земята” (Йоан. 8:6 – 8), е както при зазиданите тухли 

и покривни керемиди. Техните издраскани преди изпичането надписи на производителя 

функционират също на две нива – реално и символично. 

Второто авторско посвещение257 е било издраскано върху мокрия хоросан на 

няколко хоризонтални фуги от зидарията на западното лице на югоизточния пиластър. 

То обхваща 5 реда с различна дължина и височина. Последните две букви от първия ред 

са издраскани извън мокрия хоросан върху камъка. Височината на буквените знаци е 

различна, тъй като са съобразени с площта на обмазващата мазилка. Освен това, буквите 

с цифрова стойност са значително по-малки, докато останалите са маниерно издължени. 

Към надписа е гравирана увенчана с кръст сфера с отбелязани четирите посоки на света, 

което символизира тържествуващия над Вселената Голготски кръст за епиграфската 

формула “от Сътворението на света” край означената година. От дясно е изобразен кръст, 

след който, върху същото обмазване на фугата, от другата страна на каменен блок, е 

гравирано името на зидаря (№ 72):  

† ΚΥΡΗΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟ ΣΩ/ Δ(ΟΥ)ΛΟ ΑΡΧ(Ι)ΤΕΚ(ΤΟ)ΝΟ(Σ)/ ΣΤΡΙ/ † сфера † Γ/ Κ 

(ΤΙΣΤ<Η>ΙΣ. 

Господи, подпомагай своя раб архитект, (в годината) 6110 (от Сътворението на 

света), Г. зидар. 

Годината би могла да бъде изчислена по същия начин, както в предишния надпис, 

т.е. 618 от Рождество Христово. Зидарят се е подписал тайно с инициал Г. Авторът на 

графита вероятно е първомайсторът зидар, тъй като почеркът е калиграфски с лигатури 

в духа на официалното писмо. Особено показателна е буквата [Β] с подчертана долна 

петлица, засвидетелствана в монограма на патриция Кубрат върху пръстена-печат, 

подарен от император Ираклий258. Графитът има подчертано трансгресивен характер, 

като възпоменава-въплъщава тайно майстора в античния смисъл на думата анамнезис по 

време на Великия вход в прохода между южния кораб, свързващ скевофилакия с олтара, 

заеман по традиция от мъжете. По този начин зидарят е вечно триумфиращ участник в 

богослужението, заедно с ктитора, но неговото посвещение присъства в службата на 

обновения храм незабележимо (покрито от стенната декорация), тъй като е получил 

своето възнаграждение, за разлика от предоставилия средствата дарител. 

Сотириологичният смисъл на поменалния надпис е акцентиран с избора на проходното 

                                                 
257 Bojadžiev 1962: 324, 330, fig. 15: † ΚΥΡΗΕ ΒΟΗΗ ΤΟΝ ΛΟΛΟΝ ΗΑΝΟ (ΚΥΡΗΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ 

ΔΛΟΛΟΝ [ΔΟΥΛΟΝ] ΗΑHΟ). 
258 Ждраков 2005: 85 – 86, 88 – 90. 



67 

 

свещено пространство на олтара край гроба Господен и светите мощи. Зидарят поставя 

втори кръст под Небесната сфера във връзка с възкресната формула: „Долу в гроба 

плътски, горе в Рая”, като по този начин омаловажава своя труд, което е характерно за 

автографската практика. 

Както се каза, във Византия строителите се делят на две основни групи: μηχανικοί 

– “архитекти” и Bρχιτέκτονες – “майстори зидари”. Майсторите зидари често 

свидетелстват за себе си във връзка с молитвите по време на работа – преди започване, 

по време и при завършване на начинанието. Бог води мистично техните ръце, за което те 

често се молят горещо259. Помените им са тайни, подобно на прошепнатите съкровени 

молитви за крепка ръка и спасение, предназначени за Бога, който знае „скритите неща” 

(молитва за оглашените, изпълнявана след Трисвятото)260. Графитите върху 

обмазващия хоросан на зидарите в несебърската катедрална църква са били скрити под 

декорацията в онази „запечатана книга, която никой не може да прочете” (Дан. 12:1,4; 

Ис. 29:11), богоугодно в олтара за вечен помен от освещаването на храма до края на 

времената. Те са интелектуална визия на тайните свещенически молитви, свидетелство 

за доброто познаване на автографската традиция, която е устойчива през вековете.  

В несебърската църква „Св. Йоан Предтеча” също е засвидетелствано авторско 

посвещение, но отправено като ектения към светеца, който е покровител на храма. То е 

нанесено върху мократа мазилка на североизточния пиластър, който разделя 

протезисното пространство от олтара. Преведен, надписът от гръцки гласи261 (№ 73): 

 Св. Йоане, спаси ме!  

Посвещението е във връзка с четенето на Поменика при подготовката на даровете 

в проскомидийната ниша и евхаристийното последование в олтарната апсида, когато се 

произнася Ходатайствената част на анафората (Интерсецио на Йоан Златоуст). 

Богословската начетеност на автора и маниерната прикритост на границата на 

„анонимността” при построяването на кръстокуполната църква с предолтарно 

пространство, характерно за константинополската традиция, насочват към придворните 

ателиета. Първата кръстокуполна църква, наречена „Нова“, е построена от Василий І 

Македонец (867 – 886) през 870 г., вероятно инспирирана от „Св. Текла до Влахерните” 

                                                 
259 Смядовски 1996: 21. 
260 Чифлянов 1976: 79. 
261 Велков 1972: 32. 
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(джамията „Атик Мустафа паша”) на император Теофил262. Новият архитектурен тип се 

утвърждава на територията на цялата Империя. Несебърската църква спада към ранните 

примери, за което свидетелстват високият барабан на купола и тухлената декорация с 

монограмен характер. Непоследователната употреба на тухлените редове и общото 

впечатление за неугледност отговарят на политическата и икономическата криза в 

Несебър, преодоляна едва след падането на Българското царство (1018 г.), когато в 

провинцията се строят изящни кръстокуполни църкви със смесен градеж или само с 

тухли или камък, каквито са Боянската църква и католикона на Земенския манастир. 

Процъфтяващото византийско пристанище на черноморския бряг е завладяно от хан 

Крум в края на 812 г. и е върнато на императора от княз Борис през 864 г., за да бъде 

отново завладяно от цар Симеон след 894 г. Два строителни надписа от Несебър 

свидетелстват, че „Василий в Христа василевс на ромеите” е обновил през 879 г. „този 

град, разрушен от езичниците”. Най-вероятно във връзка с построяването на крепостната 

стена набързо е построена и кръстокуполната църква „Св. Йоан Предтеча” със зазидани 

и тесни прозорци за ограничаване на божествената светлина на новопокръстените 

българи. 

По това време е известен един придворен архитект, на име Йоан, построил 

крепостта Зиновия на река Ефрат263. Майстор с име Йоан е изработил и споменатите 

глинени калъпи от Калатис в Добруджа. Може би същият е обновил стените на град 

Несебър и е изградил кръстокуполния храм, което би обяснило отликите от другите 

несебърски църковни сгради с подобен план от ХІІ – ХІV век. Майстор с име Йоан е 

построил през Х век и църквата „Св. Успение Богородично” (днес „Св. София”), заедно 

с крепостните стени на град Драма в Беломорска Тракия (Гърция). Неговият 

възпоменателен надпис на гръцки език е издълбан върху мраморна плоча, зазидана под 

покривния корниз върху източната стена на храма, южно от апсидата264 (№ 74, 74а, 74в):  

 A() (NNI). 

(Помени още) и Йоан Мармарски. 

                                                 
262 Mathews 1997: 28 – 29. 
263 Mango 1978: 14. 
264 Δράμα 1996: σελ. 141 – 142; ΒΑΣΛΗ  2002 

http://www.qsl.net/sz7drm/istoria%20dramas.pdf  Посетен на 07.05.2017 г. 
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Надписът е обърнат, което го оприличава на сполиа. Втори мраморен къс от север 

на апсидата с изрязани две латински букви подсилва това усещане. Върху тези места 

обаче зидът няма следи от поправки, което отхвърля възможността за късна употреба на 

сполии. Палеографските особености на византийския надпис отговарят на Х век. 

Обяснението за обърнатия надпис е символично, тъй като по-често майсторите се 

подписват дискретно върху обмазващата мазилка. Посвещението е в духа на 

бустрофедонните надписи и може да бъде четено от небето – вероятно намек, че Йоан е 

починал по време на работа и другите зидари са го възпоменали в отвъдното по различен 

начин от себе си „… и Йоан“. По подобен начин са разграничени двете колони с 

триумфални надписи в търновската църква „Св. 40 мъченици” – колоната с надписа на 

хан Омуртаг за преславната гробнична могила е обърната, за да бъде четен от небето, за 

разлика от колоната за победата на цар Иван ІІ Асен при Клокотница. Освен 

професионално обозначение, Мармарски може да означава от Мармара. Град с такова 

име е известен в района на прочутия със своите архитекти и строители Ефес в Мала Азия, 

но прозвището може да се отнася и за ателиетата край Мраморно море. 

Строителите на новата столица Преслав в края на ІХ и началото на Х век също се 

подписват дискретно върху обмазващата мазилка. Техни посвещения се откриват в 

Златната църква, издраскани на старобългарски език в южния гробничен параклис265. 

Единият посветителски надпис посочва името на хартофилакс Павел (№ 75): 

÷üðêĄ ñâ®òŕŕãî Èîŕíŕ äıëŕ¬íŕ  

Ïŕyëîìü õŕðòîôyëŕΏîìü. 

Църквата на Свети Йоан е направена от хартофилакс Павел. 

Спецификата на механиците била да съблюдават изпълнението на строителния 

обект по утвърдения план, без да участват пряко в изграждането. Поради тази причина 

те рядко се подписват, още повече, че след VІ век възпроизвеждат предимно утвърдени 

образци.266 Подписите им вероятно са били върху картоните с идейните проекти и 

макетите, но може да се очаква, че някъде са оставяли свой таен авторов знак или, че 

някой от зидарите ги е споменал. Най-вероятно такъв е случаят с хартофилакс Павел, 

възпоменат на старобългарски език над саркофага, приобщен към всеобщото 

                                                 
265 Медынцева, Попконстантинов 1984: 46 – 49. 
266 Mango 1978: 14. 
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възкресение на мъртвите в края на света. Поменалното място е във връзка с 

есхатологичната представа за земния творчески път и трансгресията на Христос през 

тленния свят с пробив в зида и раздирането на храмовата завеса, наречена кортина от 

зографа в Боянската църква (1259 г.). По подобен начин римският император влизал 

триумфално с пробив в кортината на завладения град. 

Издрасканият върху обмазващата мазилка на около един метър височина таен 

помен е бил покрит от храмовата декорация и не може да бъде сравняван с 

триумфиращите ктиторски надписи267. Патриаршеската дяконска длъжност хартофилакс 

(пазител на хартиите) има отношение към строителното дело268, тъй като в архива най-

вероятно се съхраняват архитектурните и художествените проекти на архитектите 

механици. Би могло да се допусне, че споменатият от българските зидари механик е 

идентичен с известния константинополски хартофилакс Павел, взел участие на VІІІ 

събор през 869 г. Това би обяснило преките паралели на Златната църква на цар Симеон 

с константинополските модели на Антемий от Тралес и Изидор от Милет за Великата 

църква и „Св. Сергий и Вакх”. Безспорна заслуга за това подражание имал и възпитаният 

в Магнаурската школа български владетел Симеон. За ролята на хартофилаксите в 

духовния живот през вековете свидетелстват и други примери. Така например, 

охридският архиепископ Лъв, който по-рано също бил хартофилакс в Константинопол, 

построил катедралната църква „Св. София” през ХІ век269 върху основите на 

Юстиниановата базилика, а зографът архивар (протонотариус) Яков изписал църквата 

„Св. Богородица Мавриотиса” в Костур през 1552 г.270 

Другото посвещение в Златната църква на Преслав е от майстора зидар Ян 

(Йоан)271 (№ 76):  

[İ]íü òâîðè/ëü êðüñ/òü. 

Ян е сътворил кръст. 

Край посветителския надпис е врязан кръст, който символично предава плана на 

Божия храм272. Графитът е разположен върху обмазващата мазилка над саркофага във 

връзка с очакваното Второ Пришествие. Най-вероятно същият майстор Ян е поместил 

                                                 
267 Георгиев 1993: 19. 
268 Медынцева, Попконстантинов 1985: 28 – 41; Георгиев 1993: 20. 
269 Медынцева, Попконстантинов 1985: 40. 
270 Πιομπινος 1984: 140. 
271 Медынцева, Попконстантинов 1985: 45 – 46. 
272 Медынцева, Попконстантинов 1985: 43 – 44. 
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свое посвещение и в една от кулите на крепостната стена на Вътрешния град в Преслав273 

(№ 77): 

İíú ãðıøúíú ïèñŕëú âú òúìúíè÷è ñıäЇ. 

Ян грешен е писал, (докато) седя в тъмница. 

От това време се датира и посвещението на презвитер Йоан и Тома върху каменен 

блок от село Избул край Плиска. За съжаление, не се знае къде точно се е намирало в 

храмовото пространство, тъй като камъкът е преупотребен. Неговото съдържание е 

следното274 (№ 78):  

[ĂЃè ïî]ìèëąè: ðŕáŕ ñâîåãî: Èîŕ/[íŕ] ïðåçâèòåðŕ: è ðŕáŕ ñâîåãî ‹î/ì©: 

ñúçäŕâúøŕı: õðŕìú: ñâŤ/òŕåãî: Âëŕñèı: ŕìèíú 

Господи, помилуй своя раб Йоан презвитер и своя раб Тома, създали храма на Свети 

Влас. Амин. 

Посвещението с ектения няма характера на монументалните ктиторски надписи и 

се свързва по-скоро с дискретните авторски помени на майсторите зидари. Най-вероятно 

то е поставено от строителите на църквата „Св. Влас” в село Избул. При това положение 

може да се допусне, че майстор Йоан е идентичен със строителя Ян и като презвитер 

ръководи зидарите, сред които пръв е Тома. 

Към групата на авторските посвещения със символичен план на храма като кръст 

от края на ІХ век се отнася и каменният надпис от крепостта при село Цар Асен 

(Силистренско), който на новобългарски език гласи275 (№ 79): 

Исус Христос. На Госпожин ден бе поставен кръст с Отрока от Византион. Господи, 

помилуй мен, Манаси инок с.... 

Както основателно отбелязва Казимир Попконстантинов276, надписът не е надгробен, а 

само съобщава, че е поставен Христовият кръст в деня на Успение Богородично (15 

август). Кръстът сакрализира построената сграда и авторското посвещение – срв. с 

кръста на майстор Ян в преславската Златна църква277. Най-вероятно монахът Манасий 

е изпратен от византийската столица във връзка със строителната мисия след приемането 

                                                 
273 Медынцева, Попконстантинов 1985: 45. 
274 Медынцева, Попконстантинов 1985: 34. 
275 Ангелов 1980: 38; Попконстантинов 1982: 46; Начев 1994: 7 – 8. 
276 Попконстантинов 1982: 46. 
277 Медынцева, Попконстантинов 1984: 46 – 49 
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на християнството в България и е свързан с интелектуалния кръг на учениците на светите 

братя Кирил и Методий. 

Триумфалното подписване на строителите е характерно за Изтока. Върху олтарната 

фасада на грузинската църква „Св. Цховели” от ХІ век, например, е поместено следното 

авторско посвещение278 (№ 80): 

Да благослови Господ Мелхиседек, католикос на Картли, амин. Тази света църква е 

сътворена от ръката на покорния архитект Кнехтес Арсукисдзе. Нека Господ да му 

даде мир на душата. 

Майсторът е вписал името си като послеслов в посветителския надпис след 

католикоса Мелхиседек, с което е спазил каноничната църковна йерархия. Мястото за 

подписване върху източната стена на Светая Светих напомня за евхаристийно-

поменалната функция на посвещенията – срв. автографите в олтарната част на църквата. 

Това сакрално място се определя от пророческата визия, че източните „врата ще са 

затворени, няма да се отворят, и човек няма да влезе през тях, защото Господ Бог 

Израилев влезе през тях, затова ще са затворени” (Йезек. 44: 1 – 3). Върху северната 

фасада на същия храм, която маркира първенствуващото място в топографията на 

църковния интериор (дясната страна на Бога), е изобразен и един символичен 

автопортрет – ръката на майстора с пергел с посвещението (№ 81): 

Ръката на Кнехтес Арсукисдзе. Посвещение. 

Визията на традиционната автографска формула δια χέιρος ‘от ръката’ е символичен 

пример за автопортретност. Майсторите често придружават надгробните посвещения с 

уредите за производство279, което насочва към поменално-заупокойния характер на 

подписа. Присъствието на ктиторските изображения върху фасадите на грузинските 

църкви мотивират автографските визии. В тази връзка е също автопортретът на майстор 

Авраам, изработил бронзовите врати от Плоцк, пренесени по-късно в църквата „Св. 

София” в Новгород280 (№ 82). 

Пример за колективно автопортретиране е засвидетелстван върху западната фасада 

на църквата „Св. Богородица Влахернска” в Корого от Х или началото на ХІ век, където 

е изобразено зидарското ателие с целия цикъл на храмовото строителство281 (№ 83). 

Фризът увековечава творческото усърдие на майсторите каменоделци, визуален помен 

                                                 
278 Mepisaschwili, Schrade, Zinzadse 1987: 264, 281 (423). 
279 Уваров 1908: 99. 
280 Анисимов 1928: 173 – 184. 
281 Mepisaschwili, Schrade, Zinzadse 1987: 344, 366 – 367 (536 – 538). 
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за осигуряване на спасението по време на Страшния съд. Автографите и автопортретите 

върху строителните каменни блокове са мистично въплътени в камъка, „който 

отхвърлиха зидарите... глава на ъгъла” (Пс. 118:22 – 23; Мат. 21:42) „Иисус Христос... 

и вие заедно се зазиждате за жилище Божие” (Ефес. 2:20 – 22) и ще пребъдат до 

Второто Пришествие, защото бог е казал: „кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с 

дялани камъни” (Ис. 9:10). Подписите на строителите по-често са помествани върху 

каменните блокове не при сакралния, запретен от Бога, източен вход на олтара, а върху 

западната фасада край портала, предназначен за богомолците. С това майсторите 

подчертават своето присъствие сред грешниците пред вратите и в притвора, както 

преписвачите на книги в послеслова на свещения текст. Сред ранните примери от този 

триумфален вид авторски посвещения се открояват тези от манастира „Помпоза” в 

Италия от ХІ век, където строително-декоративните похвати (керамични паници, 

фризове с растителни и животински мотиви и надписи) издават влиянието на Изтока282. 

Формулата на посвещението за построяване на църковния атрий издава комплексното 

формиране на майстора зидар в духа на книжовната традиция. Посвещението гласи283 

(№ 84): 

Аз, Майстор Мазуло, който направи тази работа, ви призовавам да молите за мене 

Господа и да казвате: „Всемогъщият Господ да бъде милостив към тебе”. 

Надписът е поместен върху бяла мраморна плоча на западната тухлена фасада, 

южно от входните три арки. Симетрично на него от север е разположена плочата с 

ктиторското посвещение. Съотношението на двата поменални надписа е йерархическо, 

според вътрешната гледна точка – ктиторът се намира от дясната страна на Бога 

(центъра), докато майсторът е от лявата, т.е. в системата на писане ляво-дясно той се 

явява послесловен. Същевременно посвещението на строителя е с размера на фриза с 

райската природа и като него притежава тухлена рамка, с която формално и 

композиционно се вписва в трансцендентното пространство на произведението.  

В подобно йерархично отношение е поставено и името на другия строител 

Деусдедит (Богопосветен) след имената на ктиторите в посветителския надпис за 

изграждането на камбанарията на манастира през 1063 г.284 (№ 85). Неговият надпис 

също така се намира върху западната фасада и е в близост до входа на кулата. Майстор 

Деусдедит е възприел строително-декоративните похвати на Мазуло (напр. керамичните 

                                                 
282 Ragghianti 1968: 620. 
283 Caselli 1996: 25. 
284 Caselli 1996: 26. 
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пана и панички), вдъхновени от ориенталската керамика. Гирлянди от зелени кръгли 

розети (панички) символизират луната върху балкон в Дома на Диана в Остия още през 

ІІ век285. Тази антична декоративна система не е характерна за римската практика и се 

среща рядко през Средновековието, предимно в романската архитектура, а на Изток по 

време на Латинската империя (ХІІІ век) – напр. на остров Хиос и в Епирското деспотство. 

В Солун и Константинопол такава църковна украса не е засвидетелствана. Необичайната 

за византийската архитектура глазирана зелена керамика отличава българските църкви, 

чиито ктитори се родеят с куманската аристокрация и са склонни към общение с 

Римокатолическата църква. 

Един от най-големите архитекти и скулптори от края на ХІ и началото на ХІІ век е 

Вилигелмо (Вилхелм) от Кампионе на брега на езерото Лугано в Северна Италия. Той е 

сред първите майстори, които подписват своите произведения. Един от неговите 

шедьоври е катедралата в Модена (1106 г.). Върху фасадата на храма е поместена 

каменна плоча с авторското му посвещение, което на италиански език гласи (№ 86): 

Quanto tra gli scultori/ tu sia degno di onore/ è chiaro ora, o Wiligelmo/ per le tue opere. 

Колко сред скулпторите ти си достоен за чест, е ясно сега, о, Вилигелмо, заради 

твоите творби. 

Посветителският надпис е изписан върху плоча в ръцете на пророците Илия и Енох, 

които се възнесли приживе на небесата и с това напомнят за безсмъртната душа на 

твореца. От същото време е и надписът на протомайстора Ланфранко върху абсидата на 

катедралата, който на италиански език гласи (№ 87): 

[...] Lanfranco, illustre per impegno, dotto e capace è il protomaestro e il direttore 

dell'edificio […] 

… Ланфранко, превъзходен в начинанието, учен и способен, (той) е протомайсторът и 

ръководителят на (изграждането на) сградата... 

За отбелязване е, че протомайстор Ланфранко и неговите зидари са изобразени в 

една миниатюра, добавена към преписа от ХІІІ век на Relatio de innovatione ecclesie Sancti 

Geminiani от 1106 г. (Ms.O.II.11, c.1v.)286. За разлика от обикновените строители, 

архитектът е представен с благороднически одежди и шапка с перо да държи 

измервателен уред с дясната ръка и дава указания с лявата (№ 88). 

                                                 
285 Ballardini 1964: 31, 52, 108. 
286 Rossi 1997 –  https://it.wikipedia.org/wiki/Lanfranco_(architetto)  Посетен на 05.09.2017. 
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Латинската империя в Константинопол е посредник в популяризирането не само на 

културните достижения на Ориента в Западна Европа през ХІІІ век, но допринася за 

разпространението на романско-готическите модели на Балканите. Сред прочутите 

далматински каменоделци от тази епоха е хърватинът Радован с помощниците му Иван 

Будиславич (Ivan Budislavić) и Григорий Видов (Gregorio Vidov). Приема се, че Радован 

е работил в катедралната църква „Св. Марко” във Венеция. През 1240 г. той поставя свое 

поменално посвещение и вероятно автопортрет върху западния готически портал на 

катедралата в Трогир (Далмация) край Благовещението на Богородица, от където започва 

християнският календарен цикъл287. Началото на надписа е в северния дял на арката под 

образа на Архангел Гавриил, а краят му е в южния дял при Божията майка. Надписът 

гласи288 (№ 89): 

FUNDATUR VALVE POST PARTUM VIRGINIS ALME PER/ RADUANUM 

CUNCTIS HAC ARTE PRECLARUM UT PATET EX IPSIS/ SCULPTURIS ET EX 

ANAGLIPHIS ANNO MILLENO DUCENO BISQUE/ VICENO PRESULE TUSCANO 

FLORIS EX URBE TREGUANO. 

Тази врата… издигна Радован, най-прославен от всички в това изкуство..., в годината 

1240... по време на епископството на тосканеца Трегуан от Флоренция. 

През тази епоха терминът preclarus и гръцкото му съответствие се срещат често в 

автографската практика на византийските и италианските майстори289. Творческото 

самочувствие съчетава по един оригинален начин антропоцентричната художествена 

традиция на Античността с християнския индивидуализъм. През управлението на 

епископ Трегуан далматинските майстори са могли да се запознаят с шедьоврите на 

романската архитектура и скулптура във Флоренция (срв. теламоните на „Св. Миниато 

ал Монте” от ХІ век290) и да я съчетаят с византийската традиция. За влиянието от 

Ферара свидетелства и цикълът на „Месеците“291.  

 За устойчивите връзки на далматинските майстори с Италия свидетелства 

посвещението от 1335 г. на монаха Вита от Котор в Дечанския манастир, поместен в 

                                                 
287 По този въпрос виж: https://it.wikipedia.org/wiki/Radovan_(scultore)  Посетен на 08.08.2017 г. 
288 Бабић 1988: 464. 
289 Караман 1986: 508. 
290 Pratesi 1995: 139 – 141. 
291 Tigler 2007: 82. https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Lorenzo_(Tra%C3%B9)  Посетен 

на 07.08.2017 г. 



76 

 

началото на ктиторския надпис на крал Стефан Урош над южния портал на църквата292 

(№ 90): 

Ôðŕäü Âèòŕ ìŕëè áðŕòü ïðîòîìŕèñòîðü èñ Ęî(òî)ðŕ ãðŕäŕ êðŕë(å)âŕ 

ñüçèäŕ wâąçè ö(å)ðâîâü... 

Монахът Вита, малък схимник, протомайстор от град Котор, построи тази кралска 

църква. 

Майстор Вита съчетава по един оригинален начин романския и византийския стил 

в духа на далматинската традиция от ХІІІ век293. Той е поместил своето посвещение под 

римокатолическата визия на Кръщението с трикратно обливане на Христос, вместо 

ортодоксалното потапяне. За католическото вероизповедание на протомайстора 

свидетелства и неговото име Вита (лат. vita „живот“, т.е. Живко) и употребата на 

латинското обозначение за монах (frate „брат“). Италиански термин в двуезична формула 

е засвидетелстван през ХІІІ век и в Боянската църква „Св. Пантелеймон”, където 

изписаната завеса на храма е наречена кортина (ит. cortina „завеса“). 

Западните майстори работят също във Византия и България. Църквата „Св. 

Апостоли” в Солун, построена от константинополския патриарх Нифон І (1310 – 1314), 

например, е построена вероятно от майстор на име Карл, подписал колонката от 

бифорния югоизточен прозорец на екзонартиката на храма. Името е грижливо изрязано 

в мрамора от вътрешната странична страна, което изключва възможността за случайно 

издраскване. Надписът е изработен преди поставянето на колонката с изящни лигирани 

букви на гръцки език (№ 91):  

. 

Карл. 

Авторското посвещение е ситуирано реално и символично в поменално-

богослужебното пространство пред олтара на храма. По този начин майсторът присъства 

тайно в триумфалната арка на прозореца, която напомня за символичния източен вход 

(Йезек. 44:1 – 2) на Божията светлина. Същевременно, той се оприличава на 

неподвижната колона на св. Йоан Климакс в своите дълбоки молитви към бога294. 

                                                 
292 Благоjевић, Петковић 1989: 156. 
293 Trifunovic`, Tasic` 1981: 363 (68 – 78). 
294 Лазарев 1971: бел. 43. 



77 

 

Келтското име Карел се среща в Империята още през VІ век, за което свидетелстват две 

надгробия от град Одесос (Варна)295. 

Майстор със сходен произход е оставил своя подпис и в Търново. От Царевец 

произхожда една тухла, подписана от майстор Отон296 (№ 92):  

. 

Поп Отон297. 

Изглежда той е участвал в изграждането на крепостната стена, а вероятно и на 

някои църковни сгради с високи звънарници (камбанарии) в западен стил – напр. на 

патриаршеската църква „Св. Спас“. Майстор с името Карба, което вероятно насочва към 

една Окситанска община в Южна Франция (окс. Carbas), е построил църквата „Св. 

Петка” на Брегалница298 (№ 93). 

На Царевец е работил и друг български майстор, на име Памфилий, за което 

свидетелства тухла с посветителски надпис299 (№ 94):  

[ïî]ìíú / [ð]àáà / Ïàìô[èëè˙]. 

Помен на раб Памфилий.  

Един от посредниците на италианските влияния в България е Солунското кралство 

на Бонифаций Монфератски, за което свидетелстват строителите и декораторите на 

Боянската църква през XIII век. За отбелязване е, че споменатият термин кортина 

означава не само завеса, но и стена – срв. куртината на крепостната стена. Вероятно като 

главен строител там се е подписал майстор Илия300, чието авторско посвещение е 

издълбано дълбоко върху каменен блок на южната външна стена на притвора на 

Калояновата църква, под гробничния храм „Св. Пантелеймон“301 (№ 95, 95, 95b): 

(+) Ïиса Èлия. 

Написа Илия. 

                                                 
295 Марков 1995: 65 – 66 (16, 17). 
296 Ангелов 1980: 121 – 122 (16, 104). Авторът допуска името Панайот. 
297 Вероятно името Ото е съкратена форма на Панайот – срв. също немското Otto, виж: 

http://imena.hit.bg/15O.htm   Посетен на 09.08.2017 г. 

298 Радоjчић 1955: 42. 
299 Ангелов 1980: 126 (21, 109). 
300 Пиесата „Ръка Илиева писа” (1943 г.) и романът „Празник в Бояна” (1950 г.) – срв. Лавренов 

1958: 20 – 23. 
301 Височината на буквите е ок. 0,8 см. 
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Посветителският надпис е от типа на авторските графити на строители върху 

каменни блокове, тухли и обмазваща мазилка, понякога придружени от символичен план 

на храма. Майстор Илия е издълбал върху камък над посвещението си символичен план 

на кръстокуполната Калоянова църква, с който е отбелязал своето зидарско дело302. Тази 

практика е устойчива сред строителите и декораторите, за което свидетелства планът на 

католикона на Рилския манастир от 1836 г. край имената на майсторите Коста, Христо и 

Кръстю, поправили през ХІХ век „Байракли джамия” в Самоков. 

Майстор Илия е избрал мястото за подписване в проходното външно пространство 

на южната аркада (срв. двете приземни арки на ктиторския модел), която някога е 

осъществявала подстъпа към входа на параклиса „Св. Пантелеймон” от двореца на 

севастократор Калоян и през нея са преминавали литийните шествия. По традиция 

авторските помени имат трансгресивен характер във връзка с идеята за спасението и най-

често се вписват на границата между две пространства в храма. Височината на графита 

от основите на църквата (около 1 м) свидетелства за коленопреклонната молебна позиция 

на писача Илия, подобно на византиеца Димитър в алегорията на зографа Димитър в 

притвора, както и на книжовника поп Добрейшо в неговия автопортрет. Подобен е и 

възпоменателният графит за майстор Никола върху каменния саркофаг, който прегражда 

западното от северното крило на външната П-образна галерия на Търновската 

катедрална църква303.  

Строителят Илия употребява сполии в декорацията, които поставя на знакови места 

– например античния фриз под северния аркосолий с „Кръщението на Христос”, където 

е подписът на първомайстор Васил, както и релефа в южния аркосолий на западната 

фасада на притвора. Един фрагмент от мраморна плоча на темплон с растителен мотив в 

арката на малкия южен прозорец на наоса би могъл да се възприеме като есхатологичен 

помен при Второто Пришествие край Божия вход, както и знак за колоната на 

Богородица, застъпница за греховете и стълб на Христовата лоза. Прозорецът 

символизира Богоявлението и Възкресението, което се вижда и в храмовата декорация в 

наоса на южната стена, където са изписани Рождеството и Кръщението на Христос и 

скритата под тях вотивна сцена „Успение на Богородица”. Авторското присъствие 

напомня, че „посред вас стои Един, Когото вие не познавате” (Йоан 1:26), „който може 

от тия камъни да въздигне чеда Аврааму” (Мат. 3:9) и да нарече първоапостола Симон 

                                                 
302 Хаджиев 2008: 14 – 17. 
303 Попконстантинов 2009: 229 – 235. 
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– Кифа, т.е. Петър „камък” (Йоан 1:42). Самият Господ Бог е казал: „Аз полагам на Сион 

в основата камък, – камък изпитан, крайъгълен, драгоценен, здраво утвърден” (Ис. 

28:16). „Иисус Христос е живият камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, 

глава на ъгъла, и като него, всички християни са живи камъни, които съграждат от 

себе си духовен дом” (1 Петр. 2:4 –5, 7), а мъдрият първостроител апостол Павел е 

„положил в основата на това Божие здание Исус Христос, върху която друг ще зида с 

внимание, защото само на тия, на които зидарията устои на огъня, ще се даде награда” 

(1 Кор. 3:9 – 14). Майстор Илия е подписал големия камък върху южната фасада на 

църквата като жив камък от Божието здание, зидано с надежда, че ще пребъде до края 

на света. 

Строителите на Калояновата църква са свързани с българската архитектурна 

традиция в Търново, за което свидетелстват конструктивно-декоративните глазирани 

зелени кръгли и Х-образни панички-фунии, каквито в района на Солун няма. 

Керамичната украса обаче не е така разнообразна и цветово нюансирана, както в 

Търново, Преслав и Несебър, където има и шестолъчни глазирани панички. Нещо повече, 

в Търново се срещат също глазирани декоративни керамични плочки, които търновските 

майстори подписват по аналогия с тухлите. Такива примери са засвидетелствани в 

построената от цар Калоян в началото на ХІІІ век патриаршеска църква „Св. Спас” на 

Царевец. Плочките, автографирани с буквата: Ŕ (№ 96), са били поставени в средата на 

псевдоконструктивните аркирани ниши (аркосолии) върху фасадите на храма като 

символични прозорци-процепи (амбразури)304. Преобладаващият зелен цвят на 

глазираната керамика върху фасадите на българските църкви напомня за светската 

култура на алтайските кумано-български управляващи родове Асен, Тертер и Шишман 

– не случайно в Константинопол няма църкви с подобна украса, а само един дворец със 

зелени Х-образни панички-фунии.  

Към групата на тайните авторски посвещения се отнася и графитът на майстор 

Димитър в църквата „Св. Никола” при село Калотина от 1332 г. Той се намира върху 

обмазващата мазилка на южната фасада на храма край входа305 (№ 97): 

+ I(èñó)ñ Õ(ðèñòî)ñü (Ä)èìèòðü ò[óê çè]æè)ò ïŤ · ¸z (äí)è. 

Иисус Христос. Димитър зида тук осемдесет и осем дни. 

                                                 
304 Ангелов 1980а: 37 – 42 (20, ІV). 
305 Андреев 2004: обр.1. 
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Неугледният и скромен вид на църквата свидетелства, че майстор Димитър е 

представител на провинциалните строители. 

От средновековно Търново са известни също подписи на майстори върху мраморни 

колони, които символизират тяхната дълбока молитва за спасение на душата306 – напр. 

Драго, Сергие, Кало. Майстор Драго е виден представител на българската царска 

канцелария от първата половина на ХІІІ век и неговият помен присъства дискретно 

между третия и четвъртия ред на триумфалния надпис на цар Иван ІІ Асен от 1230 г. в 

търновския манастир на армията Великата лавра „Св. 40 Севастийски мъченици”307 (№ 

98, 98a): 

Àçú Äðàãw ïèñà. 

Аз, Драго, написах. 

Авторското посвещение е издраскано в горната част на колоната след 

изработването на триумфалния надпис и е съобразено със съдържанието на текста. 

Височината му изключва случайното издраскване или нанасяне преди триумфалния 

надпис308, тъй като попада в полето между два реда. Подписът е ситуиран символично в 

богослужебното поменално пространство пред олтара на Господ, поместен под основния 

текст в надписа за обновлението и изписването на църквата: wò çа÷şла è ïèñàíèåì (3-

ти ред) и над възпоменатите свети 40 покровители от Севастия (4-ти ред)309. 

Триумфалният надпис на цар Йоан ІІ Асен съобщава, че църквата е изписана през 1230 

г. по време на войната с епирския деспот Теодор Комнин, завършила с бляскавата победа 

при Клокотница. Носещата купола колона свидетелства, че храмът е бил основно 

ремонтиран. Придворният калиграф Драго е изчукал триумфалния надпис със своя 

помен, за да свидетелства пред Божия престол за своето усърдие в обновлението на 

храма. Неговото дело би могло да бъде отнесено, както към строително-ремонтните 

работи, така и към изписването на църквата. Палеографският анализ показва връзки с 

най-ранния в православния свят стенописен календарен цикъл (миней) в притвора на 

храма310, а косвено вероятно и със стенописите на Боянската църква311, за което 

подсказват автографските връзки между двата художествени ансамбъла. Бъдещите 

                                                 
306 Лазарев 1971, бел. 43. 
307 Гълъбов 1975: 21. 
308 Иванова 1946: 117, 121; Маргос 1969: 6, обр 1.  
309 Попов 1984, обр. 5. 
310 Успенский 1901: 9 – 10;  Грабар 1924: 25. 
311 Schweinfurth 1943: 18. 
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проучвания ще установят възможната идентификация на майстор Драго с известния 

търновски книжовник, автор на Драгановия миней, още повече, че Ив. Гълъбов разкри 

под триумфалния надпис още един графит с името Δðŕã1 (№ 99) и в тази връзка направи 

идентификация с параклисиарха на Великата лавра Драгия, преписал Търновското 

евангелие през 1273 г. (№ 100)312. Двукратното подписване се среща при зографите във 

връзка с произнасяните от тях предначинателни и заключителни молитви. 

От района на Патриаршията на Царевец, построена от цар Калоян в началото на 

ХІІІ век, произхожда и един подписан от каменоделеца фрагмент от колона, която също 

някога е била с монументален надпис. Над запазената от първоначалния текст буква М е 

издраскано с тънко остсрие следното авторско посвещение313 (№ 101):  

Àçú ïîïú Ñýðãèå+ 

Ïèñàõú è ñòëúï  

(âú) Òðíâý. 

Аз, поп Сергие, написах и стълпа в Търново. 

На този етап не може да се потвърди дали този търновски калиграф е идентичен 

със св. Сергий, основал Къпиновския манастир през 1272 г.314 Известно е, че много 

строители са били и декоратори по подражание на Твореца, за което свидетелства делото 

на майстор Васил в Боянската църква315 и на протомайстор Никола в „Св. Богородица 

Лиевишка”316. 

Значим български епиграфски паметник на майстори стротели от ХV век е свързан 

с джамията на Феруз бей, син на Абдулах (т.е. приел исляма българин), на Царевец в 

Търновград от 1435/36 г. При разрушаването на сградата в основите е открита една тухла 

с посветителски надпис на майстор Коста, зет на Янаки. Посветителският надпис е с 

търновска редакция317 (№ 102): 

                                                 
312 Гълъбов 1975: 21; Цонев 1940: 178 – 179. 
313 Ангелов 1980а: 109 – 111 (93 – 95). 
314 За манастира и за неговия основател виж: Нестор 1962, № 10, 26 – 30. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%

D1%80  http://www.pravoslavieto.com/life/01.30_sv_Sergij_Kapinski.htm#2  Посетен на 06.09.2017 

г. 
315 Попконстантинов 2009а: 9 – 54. 
316 Радоjчић 1955: 19 (12). 
317 Гълъбов 1967: 32 – 35. 
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Ęîñòŕ ίíŕêwâ/ çò .z¶. õèëèŕò/ + ì(åñå)öŕ èþíèŕ âú .êç. äåíú/ 

ñúçäŕäîõ© ñ ñèà/ êŕðŕìèäĄ¨ . èˆ ñúçè/çäŕ ñ ìŕçãèò. ‹åðè/ç áýãîâú 

Коста, Янаков зет, 10 хиляди, месец юни, в 27 ден се създадоха тези керемиди и се 

построи джамията на Феруз бег. 

Авторското посвещение е с обигран почерк и издава високата грамотност на 

майсторите по това време и свидетелства за установяването на новобългарския език – 

напр. думите „хилиат” (= хиляда от гр. ÷ίëéα) и „създадоха се”318. В същото време са 

налице архаизми от Х век, засвидетелствани върху потирите на цар Петър от Новгород 

– напр. полегналата буква [ф] като „тета“. Датата 27 юни в посвещението вероятно не е 

случайна. На този ден се чества св. Сампсон Странноприимец (+ ок. 530), който построил 

болница в Константинопол. Османската традиция включва изграждането на джамиите в 

комплекс с обществени сгради – срв. джамиите на Христодулос Атик Синан и на Коджа 

Мимар Синан Ага от ХV – ХVІ век с болници, медицински училища и приюти с кухни 

за бедните в Константинопол. Тази дата предхожда с три дни празника на 

Митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел“ (29.VІ, Петровден), която също 

е обновена по това време. Необичайното изтъкване на тъста в поменалния надпис най-

вероятно е указание за неговия принос в строителното дело, което би означавало, че 

Янаки (Йоаникий) би могъл да бъде първомайсторът, строител на частната Ферузбеева 

джамия (меджит). За отбелязване е, че построената почти по същото време „Куршум 

джамия” в Търново е била украсена с характерната за българската строителна традиция 

глазирана керамика, което означава, че в бившата българска столица все още е имало 

златари (по сведението на Григорий Цамблак), строители и декоратори.  

Българинът мохамеданин Феруз бей бил написал върху заешка кожа 

собственоръчно вакъфската грамота на старобългарски език, заявявайки в един от двата 

надписа върху фасадата на джамията на Царевец, че е построил молитвения дом „на 

мястото на царската църква”319. Вакъфнамето и този надпис на джамията били отнесени 

в Русия от Найден Геров. Ферузбеевите потомци разказвали през ХІХ век, че пазят 

короната и скиптъра на бългаското царство под една икона с винаги запалено кандило, 

останала от техните деди. Най-вероятно това е иконата на св. Богородица с Младенеца в 

църквата „Св. Успение Богородично” в Асеновата махала, която местните хора почитали 

                                                 
318 Друмев 1976: 278. 
319 Баев 1990: 42 – 48. 
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като чудотворна. По всяка вероятност иконата е била създадена към края на ХІV век за 

отпаднал от лоното на Православието християнин от царската фамилия, за което 

свидетелства един уникален иконографски детайл с дидактична знаковост – шнурът на 

свитъка с Божието слово е обвит около ръката на Младенеца, за да не бъде изгубен. 

Ферузбеевата фамилия може да бъде изведена от Шишмановата династия чрез приелия 

исляма княз Асен, за когото свидетелства надгробният паметник от църквата „Св. 40 

Севастийски мъченици”, както и за Александър Шишманоглу. За княз Фрузин също има 

данни в Османската империя през втората половина на ХV век, което означава, че не е 

загинал на бойното поле в защита на Христовата вяра, както допускат някои историци320. 

По това време е известен един майстор, на име Коста, построил за генуезкия 

аристократ Паламеде Гаталузио Палеолог (1432/33 г.) крепостта на остров Самотраки 

във връзка с контрола на Дарданелите. Той е подписал мраморния релеф с 

посветителския надпис и емблемите на аристократичната фамилия край входа на 

крепостта, като е разположил името си в картуш (№ 103, 103а): 

. 

Коста майстор. 

Малко вероятно е съществуването на двама големи архитекти с едно и също име, 

по едно и също време, изградили стратегическата крепост на Самотраки и джамията на 

„мястото на царската църква“ на Царевец, а защо не и възстановяването на крепостната 

стена. Възможно е търновските строители да са записали посвещението на Коста върху 

тухлата на своя език, както грузинските писари отбелязват труда на Мануил Евгеник от 

Константинопол в ктиторския надпис, а руските книжовници споменават Теофан Грек. 

По това време са известни византийски архитекти, работили за османската власт – напр. 

споменатите Христодулос Атик Синан, изградил джамията „Фатих” в Истамбул (1470 

г.), Коджа Мимар Синан Ага, който също бил военен инженер. Строителят Коста 

възпоменава своя труд в молитвения дом пред Бог Отец (Аллах).  

Подобен автографски пример е засвидетелстван през ХІХ век в „Байракли 

джамия” (Самоков), където майсторите Йоан Образописов, Христо и Коста Вальов 

вписали своите имена тайно върху мазилката на свода, заедно с рисунка на плана на 

централната църква на Рилския манастир (№ 104, 104а): 

(Iî)ŕíú Õðèñòî Ęîñòî. 

                                                 
320 Божилов 1985: 242 – 245. 
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Йоан (Образописов), Христо, Коста (Вальов).  

Планът на християнския храм оправдава поменалното присъствие в джамията и 

напомня пред бог, че майсторите са християни по вероизповедание.  

Подобно авторско посвещение с арабско писмо е поставено върху фасадата на 

джамията в Силистра, построена през 1630 г. от учениците на прочутия архитект Синан. 

То е върху мраморна плоча, вградена в дясната външна стена в духа на православния 

автографски модел, също под три арки (трифора) и над голям кръгъл прозорец. Надписът 

е украсен с изящна ваза с цветя „ала франга”, която показва, че майсторите са добри 

декоратори (№ 105). 

Обикновено строителите и декораторите на джамиите не се подписват върху своите 

творби. Още по-рядко се откриват посвещения и строителни надписи върху светски 

сгради, какъвто е случаят с Кремъчна баня в село Лъджене (Велинград), построена от 

Хаджи Якуб през 1751 г. (№ 105а, 105b). Една година по-рано са били построени и 

хамамите в село Баня (Чепино) по сведенията на Хр. Попконстантинов и К. Иречек321. 

Посветителският надпис на Кремъчната баня е издълбан върху мраморна плоча, 

поставена над входа (днес се намира в експозицията на Историческия музей във 

Велинград). Надписът е на османотурски и в превод гласи (№ 105b): 

Дарил Доброто Хаджи Якуб, 1751 г. 

Вероятно Хаджи Якуб е идентичен с бея Якуб, който в края на 17 в. предложил на 

производителите на дървени въглища от селата в Източните Родопи (Ивайлоградско) да 

пренесат своя занаят на юг от Маняското езеро в Мала Азия и скоро те се прославили по 

всички тържища и големи пристанищни центрове322. През 1721 г. в района възниква село 

Коджа Бунар, основано от български преселници от селата Деве дере (днешно Камилски 

дол), Хухла и Юбрюирен (днешно Горно селци). Любопитно е, че там някой си Якуб от 

садския род Чу, от град Мацеста, основал селище на свое име – Хаджи Якуб Кейю323. По 

време на построяването на баните в Чепинското корито управлявал султан Махмуд I 

(1730 – 1754), известен с изграждането на джамии, медресета, библиотеки и културни 

учреждения. Авторският таен белег на майстора е на гръцки език, записан върху 

мраморния праг, през който се влиза в басейна на Кремъчна баня. При излизане от 

                                                 
321 Иречек 1899: 469. 
322 http://www.bulphoto.com/image.php?img=308571  
323 Бигуаа, В. А. Садзы в абхазском фольклоре и литературе - https://docplayer.ru/28066758-

Sadzy-v-abhazskom-folklore-i-literature.html  
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благодатната вода се разчитат две лигирани букви за производствена дейност и инициал 

на името (№ 105c, 105d): 

χιτεκτόνες αχαρίας. 

Строител Захари. 

Изключение от правилото да не се подписват османските сгради прави един късен 

майстор, на име Мустафа ибн Кадри от Омуртаг, подписал стенописите на джамиите в 

селата Врани кон, Величка и Плъстина към края на ХІХ век. Неговите авторски 

посвещения са изписани в рамки в десния ъгъл на свещената югоизточна стена с михраба 

и са във връзка с почитаните от шиитите персонажи и предмети – напр. две свещени 

дюли и три цвята невен, схващани като знак за разпознаване на единоверците324 (№ 106).  

По нашите земи са засвидетелствани подписи на каменоделци християни с 

триумфиращ характер предимно от ХVІІ век. Един от най-интересните примери е на 

майстор Никола от 1601 г., оставил своя помен като послеслов на посветителския надпис 

върху каменната маса на Бачковската трапезария. В превод от гръцки текстът гласи (№ 

107): 

Настоящата мраморна трапеза е от иждивенията и разходите на всесветейшия и 

словеснейши бивш /митрополит/ на Филипопол господин Дамаскин при игуменството 

на всесветейшия свети игумен йеромонах господин Матей в годината на спасителя 

Христос 1601, индикт 14, направена от майстор Никола.  

Би могло да се предполага, че Никола е протомайсторът, изградил през 1601 г. 

католикона на обновения манастир, както и трапезария с нейната мраморна маса325.  

Друг автографски пример е засвидетелстван във вкопаната църква „Св. Апостоли 

Петър и Павел“ от 1644 г. в Свищов, построена от майстор Кръстю Станков като Метох 

на Хилендарския манастир, по поръка на влашкия войвода Йоан Матей Басараб326. 

Майсторът е поместил своето възпоменание като послеслов в ктиторския надпис върху 

плочата в нишата над входа на наоса (№ 108):  

… ãðàäè(ë)ü. ìŕñòóð. Ęðñòî Ñòŕíêî çŕ (ñïàñ)ü. äøü. ìüñòî. 

Ïŕð(ñ)å.øåöðà 

                                                 
324 Миков 2014: 86, 90 – 93. 
325 Пенкова 2012: 135. 
326 Куюмджиева 2011: 289 – 290;  Геров 2012: 140. 
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Изградил майстор Кръстю Станков за спасение на душата му (от) мястото Парчовци 

(?)  

Изследователите съобщават за двама майстори в храма, но посвещението е в 

единствено число, така че по-скоро Кръстю е син на Станко. Възможно е също така 

идентификация на селището Парчовци край Габрово.  

Подобен триумфален пример на подписване има и в църквата „Св. Георги” в село 

Арбанаси от 1661 г.327, където посвещението на Никола Йоанов от Янина е поместено 

върху каменен архитрав, вторично употребен на две части в източните прозорци на 

северната фасада на екзонартекса. Посветителският надпис е на гръцки език с 

правописни грешки (№ 109): 

+1661  ΜΗΝ(Н)  ΗΟΥΝΙΟΥ 2 ΝΗΚΟΛΑΟΣ Η<I>ΟΑΝΟΥ  

ΠΑΝΤIΝ  ΠΕΡΗ  ΕΚ  ΠΟΛΕΟΣ   Η<I>ΟΑΝΗΝΟΝ 

1661, месец юни, 2. Никола, син на Йоан, все (от) околността на град Янина. 

Буквите ΝΤIΝ са лигирани в монограм. Арбанашката църква изглежда е 

съществувала преди 1661 г.328 Никола от Янина отбелязва своето лично и бащино име в 

посветителския надпис, с което свидетелства за основния му принос в построяването и 

обновлението на сградата. Може да се допусне, че бащата Йоан е първоначалният 

строител (ктитор) на храма. Църквата е била отново преустроена и фризът с надписа е 

разположен на две части над източните прозорци. 

Триумфиращи поменални надписи на строители от тази епоха се срещат също 

върху униатски църкви. Интересен автографски тип е засвидетелстван в Чипровския 

манастир (1829 г.), където двама майстори – Велко и Христо, се подписват заедно на две 

съседни, специално оформени, места върху северната фасада на католикона, с което 

отдават приоритет на лявото над дясното, според извършването на римокатолическия 

кръстен знак. Обикновено майсторите вписват своите имена върху южната фасада на 

православния храм, която отговаря на свещеното дясно при прекръстването. 

Автографите са поместени над източната певница в първата арка на псевдо бифората и в 

полето над нея, което като архитрав поддържа втория ред от три арки (№ 110). Имената 

в арката едва личат, тъй като са покрити със синя боя: 

Âåëw Ðè(ñ)òî. 

Велко, Христо. 

                                                 
327 Попгеоргиев 1904: 66. 
328 Вачев 2006: 73. 
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По-ясно се идентифицират имената над арката, тъй като са издраскани върху 

мазилка над червен камък: 

Âåëêî Ðèñò(î). 

Велко, Христо. 

Двукратното подписване на майсторите осигурява помен в различните 

пространства на две семантични нива – в земната и в небесната църва. Строителите са 

отбелязали имената си вътре и извън арковидната тектоника във връзка с изграждането 

и декорирането на храма. Розетата върху „архитрава”, например, напомня за релефните 

розети в интериора, които също се намират над арки. От друга страна, есхатологическото 

присъствие върху зазиданата триумфална арка (porta clausa) на Божията небесна църква 

е знак за присъствие след смъртта, когато зидарията ще бъде разрушена, за да премине 

Царят на царете при Второто Пришествие заедно с майсторите. Единият от майсторите 

би могъл да бъде идентичен с копривщенския зограф Христо Енчев, изписал иконите на 

иконостаса в църквата. 
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Ⅲ. АВТОРОВИ ЗНАЦИ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО 

ЦАРСТВО 

 

1. ПСЕВДОМАЙСТОР АВИТО 

 

В научната литература от края на 60-те години на ХХ век е известен майстор на 

име Авито, произвел сребърния позлатен шлем № 1 от Беркасово (Нови Сад), датиран 

през IV век. Идентификацията е съмнителна по различни съображения, поради което ще 

се спра накратко върху този автографския проблем. 

Шлемът е открит в номадска надгробна могила през 50-те години на ХХ век в 

местността „Ашман“ край град Беркасово във Войводина. Областта е част от римската 

провинция Панония с център град Сирмиум, която е под хуно-българско влияние от V 

до Х век. В съседната област Банат се намирал аулът на Атила (+ 453 г.) и там обитават 

столетия наред хуно-българите кутригури (тюрк. курт-огури „вълчи родове/стрели”) и 

сродните им авари, включени през 804 г. в етническия състав на Първото българско 

царство329. На север от река Дунав в Банат са се намирали хунските владетелски 

гробници, ограбени от епископа на град Маргус, поради което Атила предприел 

наказателна операция срещу крепостите по Дунавския лимес330. Надгробният комплекс 

принадлежи на номадите хуно-българи, заели територията на по-ранните сармати (язиги) 

между реките Дунав и Сава през V век, а при император Атанасий (491 – 518) и земите 

на юг от Дунав (според българското допълнение в Манасиевата летопис). Гробният 

инвентар се състои от: позлатен параден шлем – № 1 със стъклени камъни, параден шлем 

– № 2 без цветна украса, конски юзди и ръкохватка на бич331. Край бреговете на река 

Сава е открит сходен параден шлем при село Ярка, ритуално натрошен в глинен съд, 

което дава основание да се предполага, че римските изделия във варварски стил са били 

изработени в град Сирмиум. Шлемовете принадлежат към разпространения в римската 

армия „коринтски“ тип – с предпазител за носа и тила, набузници и носач за пера върху 

калотата, неизползван по предназначение. Позлатеният шлем № 1 е с пищна украса от 

имитации на скъпоценни камъни, инспирирана от императорския камилавкион, от който 

                                                 
329 Добрев 2005: 9 – 139. 
330 По този въпрос виж: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0  

Посетен последно на 23.11.2017 г. 
331 Manojlovic-Marijanski 1964: 5 – 38. 



89 

 

обаче се отличава със своята антропоморфност. Подобен е парадният шлем от музея в 

Будапеща332, но със стъклени пасти, без да оформят маската на владетеля. Приликата с 

камилавкиона свидетелства, че пищните шлемове с имитации на скъпоценни камъни са 

били специално изработени за номадски владетели с имперски претенции. Парадните 

шлемове на готите федерати, например, се отличават със своята скромност – срв. тези от 

Лейден, Пферсе и Кончешти333.  

Маската на харизматичния владетел от стъклени пасти върху парадния шлем № 1 

не е разглеждана от сръбските изследователи334, което буди недоумение. Тя е съставена 

от черни елипсовидни „оникси“ със синкав оттенък за очите, ромбовидни и правоъгълни 

„изумруди“ за късата коса, веждите и бакенбардите, овални „сапфири“ и „оникси“ за по-

дългата коса и брада, а също кристали за кожата на плешивото теме (тонзура) и вероятно 

между веждите. Стъклените сини и черни пасти оформят издължената и заострена брада 

върху набузниците на шлема, както и трите плитки, характерни за тюркските владетели, 

върху предпазителя за тила. Вместо перата на античния носач, върху калотата на шлема 

е вдигната централната плитка като перчем за покриване на плешивостта (тонзурата). 

Перчемът завършва на челото с бял овален „скъпоценен камък“, който напомня за 

третото око на Буда и визиите на Небесния хан Тангра в Тибет и Монголия – напр. 

Дайчин Тенгри („Тангра за хората“)335. Както е известно, хуните са познавали будизма, 

имали са писменост от типа на индийската и са почитали белия соларен нефрит и 

„еленовите камъни“ от бял пирофилит336. Върху косите на харизматичния номадски 

владетел имало наложено табу, тъй като изразяват неговия небесен произход – срв. 

прическата на кок (тюрк. gök ‘небе’), откъдето и името „Гок“ на Западния тюркски 

хаганат (Небесен, наричан още Оногурия „10 стрели-родове“), чийто хан обличал 

атлазен зелен кафтан или червен като небесната му кръв (тюрк. kan ‘кръв’). Синьо-

зелените коси от шлема изразяват тюркоазения цвят на Небето. Тонзурата се съгласува 

с известието в „Именника на българските ханове” за бръснатите глави на князете, 

управлявали 515 години отвъд река Дунав337. „Именникът” започва с Атила/Авитохол 

                                                 
332 Kaba 1991: 57, fig. 97. 
333 Manojlovic-Marijanski 1964: tabl. XIX 3 – 4, XX 1 – 3. 
334 Manojlovic-Marijanski 1964: 36 – 38; Mano-Zisi 1982: 117; Археолошко благо 1983: 93-94, № 

74 – с пълна библиография.
335 Мифы 1982: 500 – 501. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0 Посетен на 

5.12.2017 г. 

Гумилев 1993: 185.

Москов 1988: 355-356.
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(тюрк. „Прадядов син“) от рода Дуло и най-малкият му син Ернах/Ирник, орисан да 

продължи рода. Действително, Ернах изглежда е получил разрешение от император 

Зенон (474 – 491) да се засели като федерат със своя народ в Малка Скития (Добруджа) 

на юг от Дунав. Но допълнението от Ватиканския препис на Манасиева летопис 

съобщава, че българите са преминали реката при град Видин/Бъдин (срв. с хунския град 

Бодин-Инли в Алтай) по време на император Анастасий І (491 –518) и заели провинциите 

Мизия и Македония (Долната земя). 

Идентификацията на харизматичния владетел от маската и на неговия потомък и 

собственик на шлема е възможна, благодарение на триумфалния надпис на гръцки и 

хунски език, който безспорно е със символично съдържание338 (№ 111, 111а):  

<>). 

Диззон със здраве носи Авитовото дело (в годината) гок а(лем)  6012 = 519 г. от 

Хр.).  

Името Диззон записано с две „зета“ в надписа на парадния шлем-маска № 1 не е 

характерно за тракийската ономастична система, романизирана още през ІV век – срв. 

тракийската династия на император Лъв І Флавий Валерий Бес (457 – 474)339. Във 

византийската писмена традиция с буквата „дзета“ се предава негръцкият звук Ж в хуно-

българската с китайски произход титла „жупан“340, така, че нейното удвояване в Диззон 

насочва към звуци от типа Ч и ДЖ – срв. Диценг341, Ardizone при Алцековите българи в 

Италия342 и българското име Дичо. 

Второто име в посветителския надпис на шлема е предадено като Авито (лат. avito 

‘потомствен’), засвидетелствано с името на епископа на Панония в началото на VІ век343. 

То не може да бъде име на майстор344, тъй като няма практика производителите да 

подписват парадни шлемове и да пожелават на собствениците им да носят изделията със 

здраве. Обикновено произведенията носят имената на владетелите – напр. шлем на цар 

Севт. Владетелският триумф, за който е създаден шлемът-маска № 1, предполага 

                                                 
338 Ждраков, Делева 2000: 5 – 15. 
339 Manojlovic-Marijanski 1964: 36 – 38. 
340 Добрев 2005: 383 – 384. 
341 Златарски  2002. За хан Омуртаг виж също: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3 

Посетен на 19.10.2017 г. 
342 D’Amico 1933: 21, 35, 57.  
343 За св. Авито, епископ на Виена, виж: http://www.treccani.it/enciclopedia/avito-alcimo-ecdicio-

santo/  Посетен последно на 9.12.2017 г. 
344 Manojlovic-Marijanski  1964: 22, 34 – 36. 
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символичен прочит на посветителската формула в контекста на култа към предците, т.е. 

„делото на Авито“ трябва да се възприеме като възпоменание на политическия триумф 

на Авитохол (Атила)345. Идентификацията се подкрепя от билингвената година на хуно-

български и гръцки език в края на посветителския надпис. Буквите с цифрова стойност 

няма как да са маркери за количеството сребро, тъй като не е естествено да се дава 

сведение за сребърната подложка на параден шлем, който изглежда златен със 

скъпоценни камъни. По всяка вероятност това също е имал предвид гръцкият епиграф Г. 

Колиас, за да отнесе шлема към VІ век346. Всъщност разминаването на официалната 

датировка (нач. на ІV в.) с неговата се дължи на некоректния превод на надписа върху 

парадния шлем № 2: vicit [Li]ciniana като „Побеждавай Лициний“347, вместо 

„Побеждавай Лициниевите“ езичници, което е християнски топос във връзка с 

варварските нашествия през V – VI век. Двуезичното датиране е характерно за българите, 

които използват своя (китайски по произход) 12-годишен животински цикъл за коректив 

на византийските летобройни системи. Владетелското посвещение е датирано с 

тунгуско-монголското название за годината на свинята гог/гаг/ (срв. бълг. гуде, гуце, 

гъци, гага) вместо по-късното прабългарско дохсъ/доксъ (тур. dokuz, domuz ‘свиня’), 

което свидетелства за ранната алтайска езикова общност, реликти от която са запазени 

при чувашите. Следва обозначението А за първия месец алем, прилаган към високосните 

години във връзка с примициалните жертви. Последните три букви с цифрова стойност 

в надписа предават на гръцки език годината 6012 от Сътворението на света, която се 

приравнява на 519 от Рождество Христово по Александрийската (Анианова) ера, тъй 

като тази година е била на свинята и първият месец алем е от следващата високосна 

година. През 519 г. българите в Панония със заклинания и магии разгромили 

византийските войски, според Йоан Зонара. Най-вероятно по този повод са изработени 

триумфалният шлем-маска и споменатият параден шлем от Будапеща (неговият 

разрушен надпис също завършва с 12). Посвещението на владетеля Дичон е магическо 

пожелание да пребъде делото на Авито/Авитохол, т.е. политическото наследство на 

Атила. 

  

                                                 
345 Москов 1988: 144 – 175. 
346 Manojlovic-Marijanski  1964: 22. 
347 Manojlovic-Marijanski  1964: 13. 



92 

 

2. МАДАРСКИЯТ КОННИК 

 

Безспорен принос в европейската автографска традиция имат българските 

скулптори от епохата на езичеството, за което свидетелства четвъртият надпис (І D) на 

Мадарския конник от 705 г. Той е открит към края на 50-те години на ХХ век, но остава 

извън полезрението на изследователите, тъй като е предлагал недостатъчна информация. 

Според Веселин Бешевлиев, надписът се състои от четири букви, разположени в два реда 

под десния заден крак на коня, остатък от едно или две лични имена на скулптора, 

изработил релефа – напр. Δανίηλ, Δαμίανος, Δαμάσος”348. Магдалина Станчева споменава 

този подпис без коментар349. 

Мястото, формата и контекстът на четвъртия надпис действително дават основание 

да бъде отделен от останалите писания като авторов самоидентификационен знак за 

изработването на триумфалния релеф: 

1. Ситуиран е в изобразителното поле на конника извън трите монументални владетелски 

посвещения на Тервел, Кормисош и Омуртаг, т.е. в секретното йерархично пространство, 

заемано по правило от твореца. 

2. Буквите оформят колонка, обичайно за сигнирането на личните имена – срв. името на св. 

княз Борис в „Учителното евангелие” на Константин Преславски. 

3. Присъства на символично място в изобразителното поле под подковата на конското 

копито и пред лапите на кучето във връзка с шаманското придобиване на щастие и 

хтонична творческа сила. 

4. Насочва към владетеля-създател на идейния проект (идеограф) и към майстора-

изпълнител. 

Краткият надпис от четири букви дава възможност да се идентифицира прозвището 

на владетеля демиург и на неговия художник изпълнител (№ 112, 112а-c): 

ΔΑΜΓ(A).  

Дамга. 

Видният наш езиковед Антоанета Антонова-Гранберг направи следната справка за 

художествения термин дамга/тамга. Думата е засвидетелствана с архаичната си форма 

– дамга с първоначално значение на герб, печат на притежателя-владетел (известни са 

златен, червен и черен), гарант за истинността, а също и печат на производителя. Тя е 

                                                 
348 Бешевлиев 1956: 51, 64, фиг. 2, 19. 
349 Станчева 1996: 58. 
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запазена в българските говори с третото си значение на търговска марка и дамга по 

животните. Тюрките превеждат с дамга китайската идеограма печат за означаване на 

мистичните пози и жестове при будистите (санскр. Мудри). В същото време те означават 

с дамга и мистичните три печата в Манихейските текстове350. Всичко това безспорно 

свидетелства за важното място, което надписът заема край Мадарския конник.  

Изобразителният контекст на авторовия самоидентификационен знак подсказва за 

съществуването на прабългарска шаманска традиция в творенето. В подкрепа са и 

личните имена Тамган в Херсонес и Тонган в Мурфатлар, които проф. Казимир 

Попконстантинов идентифицира като производни от художествения термин дамга. 

Подписът би отговарял на авторската лична позиция на хан Тервел в края на неговия 

надпис: ... императорът с мене победи добре351, още повече, че българският владетел 

носи името на божествения демиург на езика на тюрките хакаси в Алтай Тер ‘Тангра’352 

– срв. с кумано-българския владетелски род Тертер („Тангра на тангрите“). Това 

определя вписването и на другите двама владетели край конника. Единият е Кормесий, 

споменат в „Именника” като Кормисош (срв. алтайското име Кормуста Тангра на 

зороастрийския бог Ахурамазда), който изменил на петте велики (вихтун) от родовия 

съюз Дуло. Той е от рода на „божествените князе” Бокил (срв. Бок~Бог~Бег от перс. Бага 

‘герой, божествен’, т.е. богатир/багатур и тюрк. – il ‘княз, държава’). Известно е, че 

прозвището богатир присъства в титулатурата на тюркските кагани и се носи от 

сродниците, сред които е Ураган/Органа, предводител на Дуловската партия по време на 

гражданската война през 630 г. Вторият хан, вписан край божествения конник Тервел, е 

Омуртаг (срв. Омур/Умор в „Именника” от тюрк. Юмер ‘Живко’ и таг ‘камък, 

планина’), чието име напомня за живата Небесна планина – Тангра таг (кит. Тиен шан). 

Заключителната част в надписа на хан Тервел изяснява визията с убития лъв, с който се 

свързва топографски. Императорът отмъстил на узурпатора Леонтий (Лъвче) с оръжието 

на Тервел – не случайно върху проболото дребния по размер лъв (лъвче) номадско късо 

копие е окачено българското знаме – конска опашка. 

Четвъртият надпис на Мадарския конник не само е свързан със съдържанието в 

надписа на Тервел, но и със сакралните визуални знаци в изображението. На първо място, 

това е конят и неговата пространствена трансгресия. Не случайно бащата на Тервел, 

обновил родовата държава край Дунав, носи харизматичното име Аспарух (перс. „Бял 

                                                 
350 По тези въпроси виж: Clauson 1972. 
351 Станчева 1996: 36. 
352 Мифы (2): 500. 
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кон“) – срв. възможната етимология на Атила (тюрк. At ‘кон’ и il ‘княз’). От дълбока 

древност конят се свързва с небесата, като символ на слънцето, и притежава хтонична 

сила, която му помага да преодолява пространствата – реално с плуване и мистично с 

летене (срв. Пегас). Неговата сила е сублимирана в непрестанно движената опашка, 

възприемана от тюрките за знаме-туг. Връзката на коня с горното и долното 

пространство буквално се интерпретира с жертване на животното и неговото погребване 

с владетеля, за да се осигури преминаването му в отвъдното. Тази практика е 

засвидетелствана при траките и скитите, откъдето е позната и на хуно-българите – срв. 

вградените конски костици в златните чаши от погребението на хан Кубрат в Малая 

Перешчепина. Скулпторът на Мадарския релеф поставя своята дамга под копитото на 

харизматичното животно, с което напомня, че при движение конят белязва земята с 

подкованите си копита. Не случайно лазуритеният печат на цар Симеон от Преслав, 

както и други български печати от това време, имат формата на конско копито353. До ден 

днешен съществува поверие, че намерената подкова носи щастие и късмет, и с нея се 

изпълнява шамански ритуал на заплюване и хвърляне на земята, като по този начин с 

късмета се утвърждава и териториалното пространство на рода. Връзката на четвъртия 

надпис с подкованото копито на коня идентифицира този който прави дамгата като 

шаман-демиург и в този смисъл не е логично да се свързва с лично име от гръцки и 

еврейски произход. Автографската практика да се представя делото с белег (инициал, 

лигататура, монограм, тайнопис) или прозвище, които заменят личното име, поради 

сакралната самодостатъчност, е характерна за ранната писмена фаза на българите. В 

Аспаруховото юбилейно съкровище от Банат (Над Сент Миклош), поръчано през 693 

високосна змия-година, българският владетел е вписан с иницала на името си в 

„Именника” – Есперерих върху тасовете № 9 и 10, чашите с високото столче и ритона354. 

Върху патерите той присъства само с титлата буил, а върху тас № 20 с буила-жупан355. 

Анонимността е привидна, тъй като бог вижда скритите неща, за което свидетелства 

надписът от Филипи на хан Персиан: „Който и да дири истината, Бог вижда, и който 

и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И 

християните ги забравиха, но Бог вижда”356. 

                                                 
353 Тотев 1993: 121 – 137. 
354 Ждраков, Делева 2000: 53 – 73. 
355 Добрев 2005: 273 – 414. 
356 Бешевлиев 1981: 80; Мавродинов 1938: 380 – 382. 
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Автографската интерпретация на четвъртия надпис на Мадарския конник се 

подкрепя също от неговото вписване пред лапите на кучето, зад което е поместен 

гръцкият термин Tποίησεν „направи” във връзка с делото на Тервел357. Българите 

почитали кучето и коня като жертвени животни. Разсичането на куче се практикувало 

при клетва, а по неговите вътрешности се гадаело. Сакрализирането е очевидно във 

връзка с древната представа за хтоничната природа на животното (срв. Анубис и 

Цербер), която традиционно мотивира неговото автографиране. Атила е наречен „куче” 

в „Песен на Нибелунгите” във връзка с родовия тотем и жертвата, още повече, че титлата 

хан/кан (тюрк. kan ‘кръв’) се асоциира в латински контекст с кучето (cane). Същото 

вероятно рефлектира при неговите потомци утигури (възможно от прабългарското етх 

‘куче’, срв. кирг. ит), които се самоопределят като верни на византийския император 

кучета, за разлика от опасните вълци кутригури/куртогури (тюрк. „вълчи род“). Известно 

е, че киргизите имат за прародител една червена ловджийска хрътка. Прави впечатление 

обаче, че кучето е сакато, и не участва в символичния ритуален лов. Най-вероятно 

скулпторът е имал предвид друг един тотемен прародител на тюрките – вълка, който е 

въплъщение на Тангра. Той би бил в генеалогична връзка с хан Тервел като негов дядо 

Курт (тюрк. kurt ‘вълк’), както е наречен Кубрат в „Именника”, т.е. Курт бат „Големият 

вълк” в памет на дядото на Атила Балабьор (ирано-тюрк. „Бял вълк”). Не случайно 

основателят на Велика стара България става предводител на въстаналите срещу аварите 

куртогури. За разлика от кучето, вълкът широко е застъпен в българската ономастика – 

срв. Курти, Борис (тюрк. bars ‘леопард’, мистично съчетал качества на вълк и тигър), 

Борил (тюрк. Bor il ‘вълчи княз’), Асен (монг. А-шоно ‘Благороден вълк’). Унгарска 

етиологична легенда споменава двамата братя Унгар и Булгар, които били деца на вълк 

и хунска принцеса, т.е. синове на небето и на Земята майка. 

Българската шаманска практика и запазените ритуали при Мадарските скали 

подкрепят идентификацията на вълка-прародител. Навремето Геза Фехер потърси 

следите на прародителския култ в една от пещерите край конника и действително и до 

днес местното население тачи Дядо Куртевата пещера над село Калугерица (Каспичан). 

На Еньовден добрият вълк там правел билките лековити. В българския фолклор 

главатарят на вълците от мръсната седмица се нарича Куцулан и тази древна 

индоевропейска традиция е запазена при еднокракия с едно око стар морски вълк-единак. 

Това обяснява защо задният крак на животното в Мадарския барелеф е отчупен, т.е. 

                                                 
357 Станчева 1996: 47, 51. 
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ритуално изразява върховния статут на Курт бат – ясно личи подчертаното и единствено 

вдълбаване на камъка при задния десен крак. В тази връзка може да се припомни 

практиката да се носят за късмет заешко краче и копитце на тревопасно животно.  

Връзката на предните лапи на вълка демиург с четвъртия надпис, както и със 

споменатия термин „направи”, а също и конската опашка върху главата на звяра, могат 

да бъдат обяснени с творческото шаманско действие на владетеля идеограф и на неговия 

изпълнител. Творчеството при тюрките се свързва по традиция с владетелския култ като 

част от шаманизма. Практиката да се „пише” в небето (т.е. върху камък) е елитарна и за 

това свидетелства погребението на каменоделец с длето в църквата „на каменаря” в 

местността „Селище” в Преслав358 (№ 113). Към това трябва да се отнесе и преданието, 

че един от синовете на цар Симеон се занимавал със скулптура359. Най-вероятно това е 

Боян (Вениамин) магьосникът, който не се отказал от българските езически одежди360. 

Кремонският епископ Лиутпранд пише, че през 949 г. Боян дотолкова бил изучил 

магията, че внезапно можел да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр. По 

всяка вероятност Боян с харизматичното си владетелско име не е останал безучастен към 

броженията срещу цар Петър. Би могло да се допусне, че той е влязъл във връзка с 

печенегите и руския княз Игор (Ингвар), който подготвял поход през 943 г. срещу 

Константинопол. Цар Петър предупредил императора и руската операция била 

осуетена361, а печенежката атака срещу България по това време насочва към пъкления 

замисъл на съзаклятниците. 

Творчеството на Боян магьосника е описано детайлно в руската „Повест за княз 

Игор”. Най-точен превод на този текст е направил Райко Жинзифов362 през 1863 г.: 

Акъ някому Боян Вещий 

Сакал да направит песня, 

Растеквал ся с мисл по дърво, 

Как вълк серы по земя, 

Как сив орел под облак (стих 2 – 3). 

                                                 
358 Тотев 1993a: 66 – 67. 
359 Божков 1984: 182. 
360 Петров, Гюзелев 1978, Т. 1: 205, 243, 257.  
361 По тези въпроси виж Пламен Павлов – http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/variagi.htm  

Посетен на 05.09.2017 г. 
362 Жинзифов 1863: 7 – 58. В другите преводи вместо мисъл, се превежда катерица. 
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Неговият превод се подкрепя от стих 14, според превода на Л. Стоянов от 1954 г., 

където се казва363: 

О, Бояне, славей на старото време! 

Тия битки ти да бе възпял –  

под облаци литнал с мисълта си, 

Славата на древни дни и днешни съчетал, 

В пътя на Трояна се въззел 

През поля към планини.... 

Текстът разкрива мистичното единение на шамана с Тангра, наречен Троян (от 

Тер), споменат също в старобългарския апокриф „Ходене на Богородица по мъките“ от 

Х век. Той представя мисловното сливане на преизподнята (пепелявия вълк) с небесата 

(сивия орел) по време на творческия акт, мистично сливане на време и пространство със 

сексуална енергия. Владетелят шаман е жупан (чобан, овчар), който мистично дамгосва 

своето притежание, като въплъщава себе си чрез творбата в отвъдното. По същия начин 

при инициация се предава личното име на сина, така че творбата е като жив организъм 

възпоменат с творческия белег в света на идеите от своя идеолог и изпълнител в духа на 

уйгурската „Наука за щастието”: „Чрез две неща човек не остарява: неговото добро 

дело, и второ, неговата добра дума. Човек се ражда и умира. Гледай: останали са 

неговите добри думи. Гледай: с неговите думи е останало неговото име”364. Подобни 

мъдри думи изрича и хан Омуртаг, също засвидетелствал себе си край Мадарския 

конник: „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като 

гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил”365. 

Високо в скалите четвъртият надпис-дамга свидетелства за небесния триумф на 

Тервел като цезар (кесар), достоен потомък на хунските императори. В същото време, 

дамгата изразява шаманското действие на скулптора изпълнител, за когото има запазено 

едно местно предание366. Според него, владетелят на Плиска извикал дюлгерин от 

Охрид, който да го обезсмърти върху скалите, но след приключването на работата 

майсторът бил убит, за да няма друго подобно изображение, а заплатените жълтици 

заповядал да бъдат заровени под конника. Разказът напомня за сакралните убийства, 

                                                 
363 Стоянов 1954 –  http://nevmenandr.net/slovo/trans.php?it=io   

Посетен на 07.07.2017 г. 
364 Бешевлиев 1981: 126. 
365 Бешевлиев 1981: 124. 
366 Красимир Митев от село Мадара ме информира за тази иманярска легенда през 2003 г. 
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характерни за тюрките. Съкровището в легендата също е част от шаманската практика, 

за което свидетелства един старобългарски апокриф, който предписва в седмия Божи ден 

да се направи съкровище, за да пребъде започнатото дело. Точно такова съкровище е 

направил ханът-жупан Есперерих (Аспарух) в харизматичната високосна 693 змия 

година, която била първият юбилей от създаването на Дунавска България през 681 г. – 

срв. тасове № 9 и 10 в Банатското съкровище от Нагь Сент Миклош367. Смътният спомен 

за охридския произход на майстора би бил в подкрепа на българския етно-културен 

контекст, за който свидетелства надписът на хан Тервел. В него българският цар 

споменава за своите чичовци в Солунско, единият от които със сигурност е Кубер в 

Керамисийското поле от планината Бабуна над Прилеп, през Битоля до Солун, а на Запад 

ги огражда планината Баба над Воден (Едеса). Контактната зона на търговския римски 

път Егнация между българи и ромеи би породила уникалното културно явление, 

наречено Мадарски конник, а по-късно и българската християнска култура в Солун. Не 

случайно край този път са открити съкровищата на хан Кубер от Врап и Ерзеке. 

Мадарският конник е интересен и поради факта, че по това време българите 

живеели в юрти и каменоделството не било характерно за тях. Строителството с дялани 

камъни (квадри) започва едва в края на управлението на хан Крум и най-вече по време 

на 30-годишния мир на хан Омуртаг. Главна заслуга за това вероятно имал арабският 

механик Евматий с кръщелно име Евтимий (?). Според Теофан368, император Никифор 

го наел за възстановяване на Адрианопол, но го възнаградил твърде пестеливо и, след 

като механикът се оплакал, наредил да го набият. Евматий поправил и други крепости, 

сред които и Сердика. През март 809 г. хан Крум с победоносно настъпление внезано се 

явил пред стените на Сердика. Укрепленията били твърде яки за него, но той успял да 

проникне с хитрост и гарнизонът от 6000 души, заедно с мнозина от гражданите, били 

избити, а стените – сринати. Две години по-късно (811 г.), Никифор потеглил с 

многобройна войска към България и на Великден плячкосал и опожарил Плиска, 

откъдето се отправил към Сердика, за да я възстанови. Първоначално войниците се 

възпротивили да работят като зидари, но след потушаването на бунта, крепостта била 

възстановена. Няколко военачалници от гарнизона успели да се спасят от Крумовото 

клане в Сердика, сега дошли при Никифор, но той не им обещал, че ще ги пощади и те 

избягали в двора на Крум. Сред тези бегълци бил и прочутият механик Евматий, който 

                                                 
367 Ждраков, Делева 2000: 53 – 73. 
368 Theophanes: 753 – 776. 
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работел в Сердика по време на Крумовото нападение и обидата му го подтикнала да 

избяга в Плиска369. За големите строежи с каменни квадри в Мадара свидетелства 

третият надпис на хан Омуртаг, издълбан върху скалата под кучето. 

  

                                                 
369 Runciman, St. A history of the First Bulgarian Empire. London, 1930: 53 – 55. 

http://www.promacedonia.org/en/sr/sr_2_1.htm  Посетен на 08.08.2017 г. 
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3. ПОЗЛАТЕНИ ПОТИРИ НА ЦАР ПЕТЪР 

 

Ценни паметници за българската културна история се съхраняват извън нашата 

страна: триумфалният шлем-маска от Ашман (Беркасово) е в музея на Нови Сад във 

Войводина, погребалното съкровище на хан Кубрат от Малая Перешчепина е в Ермитажа 

на Санкт Петербург, юбилейният сервиз на хан Аспарух от Банат (Нагь Сент Миклош) е 

в Музея на изкуствата във Виена и др.370 Много български ценности се озовават в Русия 

след разграбването на Преслав от Светослав Киевски, разкопките на Руския 

археологически институт в Константинопол или са пренесени от руските агенти в 

Османската империя371. Сред тях се открояват два позлатени сребърни потира на цар 

Петър, изработени от майсторите Коста и Братил и съхранявани в ризницата на 

Новгородската катедрала „Св. София“. Те са обявени от руските изследователи за първи 

път през 1914 г. като паметници на руското приложно изкуство от ХІІ век372. Тезата е 

поддържана и днес от руските изследователи – напр. в каталога на Метрополитен 

мюзеум за изложбата „Славата на Византия“ от 1997 г. При това въпреки снимката, на 

която се вижда необявената от автора година върху дъното на богослужебния съд на 

майстор Коста. Същата година е изписана и върху потира на майстор Братил.  

Потирите от Новгород са важни за българската историография, не само защото 

имат датирани ктиторски надписи, но и поради факта, че са подписани от техните 

майстори. Използвам случая специално да благодаря на историка Иван Лазаров от 

Великотърновския университет за любезно предоставените ми снимки. 

Потирите са сребърни, с позлата и ниело, придружени от три надписа: 

литургически, ктиторски и авторски – дело на майсторите Коста и Братил (№ 114, 114a, 

114b, 114e). Те са украсени с повлек и палмети, както някои кани в Аспаруховото 

съкровище от Банат. Двете изящни дръжки с флорални мотиви насочват към 

византийската столица – срв. с потирите на Сисиний от 960 г. и този от Х век в ризницата 

на катедралната църква на Венеция „Св. Марко”373. Ниелото замества разточителния 

емайл на константинополските изделия. Специфичната идейна програма и 

калиграфските кирилски надписи свидетелстват, че потирите са изработени от български 

придворни майстори, които претворяват първокласен византийски образец и имат 

                                                 
370 Ждраков, Делева 2000а: 5 – 15; 2000b: 53 – 73; Ждраков 2005: 84 – 94. 
371 Bank 1985, 315 (243, 244); Баев 1990: 42 – 48. 
372 Pevny 1997: 293 – 294 (197). 
373 Niero 1986: 53 (22), 54 (23). 
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самочувствието да оставят своите имена върху скъпоценните изделия. Сред флоралните 

мотиви на първия потир са изобразени в цял ръст: Иисус Христос със св. Петър от 

дясната страна и св. Анастасия от лявата, а срещуположно е представена св. Богородица. 

Върху втория потир са представени същите фигури, но със св. Варвара вместо Анастасия. 

За избора на образите принос има поръчителят, чийто посветителски надпис е изрязан 

върху основата на столчето на потира374. 

Литургически надпис. Изпълнен е с изящни кирилски букви върху лентата около 

отворите на двата потира, както повелява византийската традиция375. Мястото е 

първостепенно по значимост, тъй като се докосва от устните на свещеника по време на 

причастяване. Текстът се произнася по време на Евхаристийния чин (№ 114d, 114g): 

Ïèèòå îòú íåЇ âñ¶ ñå åñòü êðúâü ìîЇ íîâ(à)ãî çàâ(ý)òà ¶çë¶âàåìàÿ çà â¼ çà 

ìíîãĽ âú îñòŕâ¶<ë>åí¶å ãðýõîâú. 

Ï¶èòå îòú íå˙ âñ¶ ñå ¶åñòü êðúâü ìîЇ íîâŕãî çŕâıòŕ èçë¶âŕ¶åìŕ˙ çŕ âĽ çŕ ìíîãĽ 

âú îñòàâëåí¶¬ ãðýõîâú.  

Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [Новия] Завет, която за мнозина 

се пролива за опрощаване на греховете (Мат. 26:27 – 28). 

Палеографските особености на надписа насочват към една ранна за развоя на 

кирилицата епоха с глаголическо влияние и рунически навици на писане376 при майстор 

Коста: обърнат наклон на свързващата хаста на буквата [í] в íå, íîâŕãî, ìíîãĽ и 

ŕìèíú в авторското посвещение. Бустрофедонни навици са засвидетелствани в 

България след Покръстването:в надписа на седмолъчния печат от Плиска, в говорещия 

надгробен паметник от Мадара: ŕçú Δŕ÷/èí(ú) á(å)ë(å)ã(ú), в оловния печат на цар 

Петър със записан текст от долу нагоре, обърнати букви и др. Влияние от глаголицата377 

са: нейотувано „е“ в åñòü (Зографско и Мариинско евангелия) вместо йотувано (¬); 

малка носовка () в íå и в ìî (Мирославово четириевангелие) вместо йотувано „а” 

(ÿ) – срв. също ąìðŞ в Зографското и в Остромировото четириевангелие. Важно е да 

                                                 
374 Pevny 1997: 294. 
375 Niero 1986: 50 (15, 17). 
376 Бешевлиев 1981b: 25. 
377 Стоянов, Янакиев 1976: 9, бел. 2. 
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се отбележи, че майстор Коста не копира дословно византийския прототип, за което 

свидетелства сигнирането на св. Петър – î àã¶wñ Ïåòðú. 

Ктиторски надпис. Разположен е върху пръстена при основата на потирите, т.е. на 

второ място след литургическия текст, според утвърдената византийска практика – срв. 

с потира на Сисиний в ризницата на „Сан Марко”378. Посветителските надписи са сходни 

и при двата съда (№ 114d, 114g): 

+ ñü ñúñóäú Ïåòðîâú ¶ æåíû åãî Ěŕðüı. 

Този съд е на Петър и на неговата жена Мария.  

+ ñü ñúñóäú Ïåòðèëîâú è æåíúè åãî Âŕðâŕðû.  

Този съд е на Петрил и на неговата жена Варвара. 

Тези надписи също притежават архаични белези: представянето на инвокативния 

кръст с графемата на глаголическата буква азъ (същото и при авторските посвещения), 

необичайното записване на еврейското име Мариам като Ěŕðüı – срв. âüçëüý в 

Мариинското четириевангелие379. Подобен „глаголически“ кръст е засвидетелстван в 

преславската чаша на Великия жупан на България Севин с възпоменателен надпис на 

гръцки език380. Освен функцията на инвокацио, той би могъл да идентифицира и 

владетелското „аз“, с каквото започват много прабългарски надписи, като по този начин 

превръща чашата в „говореща творба“ в духа на древната поменална практика – срв. 

надгробното бустрофедонно посвещение от Мадара: „Азъ Дачин белег“381. Погребаният 

с чашата в Преслав би могъл да бъде бащата на княз Борис – хан Севинч Персиан (836 – 

852) 382, при положение, че се допусне вторично погребване във време след създаването 

на глаголицата и Покръстването. 

Годината в авторското посвещение дава основание да се приеме, че разкошните 

потири са принадлежали на българския цар Петър. Отсъствието на царската титулатура 

съответства на частния евхаристиен характер на ктиторския надпис и отразява 

благочестието и богобоязливостта на владетеля в навечерието на очакваното в Европа 

през 1000 година Второ Пришествие. Същевременно то отговаря на официалното 

обръщение на византийските историографи към българина Петър или дори само Петър. 

                                                 
378 Niero 1986: 54 (23). 
379 Стоянов, Янакиев 1976: 36. 
380 Бешевлиев 1981b: 160 – 162. 
381 Ждраков 2015: 415 – 426. 
382 Бешевлиев 1981b: 161. 
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Отсъствието на титлата е характерно за частната кореспонденция – срв. златните 

пръстени печати на Кубрат и Калоян383. Странното за византийската владетелска 

ономастика име на цар Петър (гр. πέτρα ‘камък’) напомня за харизматичното име на 

неговия прадядо Омуртаг, което възхвалява Тангра като Жив небесен камък – срв. тюр. 

ömür dağ „жива планина, камък“ и Тангра-таг (= кит. Тиен-шан „Небесна планина”). 

Косвена информация за титлата дава окончанието –ил в името Петър при потир № 103, 

което изразява понятието за свещено отечество, т.е. напомня, че потирът е на държавния 

Петър – срв. тюрк. el/il ‘ръка, род, народ, отечество, държава’384. На Тангра е посветено 

и владетелското име Борил с вариант в Западния тюркски хаганат Ил-бьор „Вълк на 

отечеството”. Името Петрил не е характерно за руско-варяжката езикова среда, но се 

среща често в България (напр. войводата Петрило от ХІ век), Братил, Станил, Момчил, а 

също селищата Б(в)рат... край Призрен385 и Батил-Бояна край София. В конкретния 

случай името Братил може да се възприеме като творчески епоним и указание, че 

майсторът е „брат” на Коста (брат-ил „ръката на брата”), а също и монах. 

Върху първия потир е записано името на съпругата на цар Петър Мария-Ирина, 

която е българска царица от 8 октомври 927 г. до нейната смърт през 963 г. Тя е дъщеря 

на цезаря Христофор и внучка на византийския император Роман Лакапин, узурпирал 

властта на багренородния Константин VІІІ от 920 до 944 г.386 Върху втория потир Петър 

е представен с друга съпруга, на име Варвара, което може да означава, че двуженството 

се е запазило и след забраната на римския папа (срв. отговор 51 на допитванията на княз 

Борис) или, че царят се е оженил веднага след смъртта на Мария. Царската иконография 

е отразена в изображенията на потирите – покровителят на българския цар и 

първоапостол на Римската църква св. Петър е представен с императорски лабарум, 

Божията майка и св. Варвара покровителстват респективно Мария-Ирина и Варвара. 

Нещо повече, образът на св. Анастасия върху потира на Коста би могъл да бъде възприет 

като алегория на възкресението на Мария-Ирина във връзка с наближаващата нейна 

смърт през 963 г., т.е. потирът е създаден за нейното последно причастие387. 

Византийският писател Георги Амартол, чиято „Хроника” е преведена на български език 

по същото време, съобщава, че Мария Лакапина отнесла със себе си в България 

                                                 
383 Ждраков 2005: 84 – 94. 
384 Димитрова 2002: 51, 71. 
385 Петров, Гюзелев 1978, Т.1: 145. 
386 Златарски 2002: 534 – 535, 569. 
387 Андреев 1994: 75. 
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безчислени богатства.388 Вероятно сред тях са били и образците на майсторите Коста и 

Братил, изработили двата Новгородски потира от сребро с позлата и не по-малко 

трудната за изпълнение техника „ниело“. 

Авторско посвещение. Подписването на потирите не е характерно за 

византийската традиция (не ми е известен друг такъв пример). В повечето случаи у нас 

майсторите не се подписват или отбелязват своето присъствие групово. Такъв пример с 

кирилица е засвидетелстван от средата на Х век върху една амфора от руското село 

Гньоздово край Смоленск (№ 115), където групата е отбелязана с персийския термин 

горух (گروه goruh ‘група, тълпа’)389: 

Ăîðóõü ЃŔ 

Група първа. 

Авторските посвещения върху потирите се намират върху дъното от външната 

страна, т.е. на трето място в йерархията след литургическия надпис и този на 

собственика. Те напомнят за послесловното подписване в ктиторските надписи и имат 

поменално-дискретен характер, символично присъстващи по време на произнесените от 

свещеника богослужебни слова при въздигането на потира над главата преди 

преподаването на Св. Причастие. Авторските посвещения върху двата потира гласят (№ 

114c, 114f): 

+ Ă(îñïîä)è ïîìîçè/ ðŕáó ñâîñ<å>ìą/ Ęî<í>ñòíüòèíó. Ęîñòŕ äıëŕëú/ 

ŕì<è>íú + S‹íY. 

Господи, помогни на своя раб Константин. Коста изработи, амин. (В годината) 6459 

(от Сътворението на света), която отговаря на 962 от Рождество Христово, според 

Амартоловата ера (6459 – 5497 = 962).  

+ Ăîñïîäè ïîìîçè ðŕáą ñâîåìą ‹úëîðîâè <  Бðŕòèë îäıëŕëú & S ‹ í 

Y. 

Господи, помогни на своя раб Флор. Братил изработи (в годината) 6459. 

Авторските посвещения се състоят от три части: молба за спасението на майстора, 

автограф и година. И тук са налице архаични белези на писане: бустрофедонни са 

                                                 
388 Стара българска литература 1983: 182, 389. 
389 Михайлов 1986: 68. https://en.wiktionary.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87  

Посетен на 06.08.2017 г. 
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буквите [í] в ŕìèíú и в годината, както и полегналата буква [ô] и окончанието за 

дателен падеж -îâè в името Флор, срещано в глаголическия ръкопис на Константин 

Преславски в Новгород390. Архаичен белег е също така буквата алфа в Ęîñòíüòèíó, 

която напомня малката носовка в кирилското писмо. Тя е заимствана от гръцката 

архаична писмена система и е засвидетелствана във Византия до ІХ век, както и в 

българското рунографическо писмо – срв. с надписа от Длъжко и със седмолъчния печат 

от Плиска391. Правописната грешка в надписа (напр. ñ в ñâîñ<å>ìΉ) и пропускането на 

буквата [í] в името Константин и в амин издават колебания в правописа, както и 

народен изговор. Художественият термин äıëŕëú/îäıëŕëú (направи) отбелязва 

изработването на резбования потир от златаря по подобие на термина писа при 

зографите.  

Майсторите Коста и Братил проявили творческо въображение, като необичайно 

записали буквата с цифрова стойност [í] надредно, и по този начин са вписали годината 

в контекста на хилиаристичната есхатология като знак за наближаващото Второ 

Пришествие на Божия Спасител през 6000 г. от Сътворението: + ŤS Ť‹Y = Σ(ό)τ(ηρ) 

Θ(ε)ού. Римокaтолическият хилиаристичен контекст мотивира вероятно и избора на 

необичайното за византийската имперска традиция име на цар Петър в навечерието на 

1000-та година. Разкритата година 962 свидетелства, че потирите не са руски 

произведения, тъй като по това време варягите не са покръстени, а датата отхвърля по-

късно отнасяне към изкуството на Новгород392. След Покръстването българските 

майстори пишат все още с недобре усвоени понятия от новия официален език и не са се 

отърсили от бустрофедонната практика на писане. Полегналата буква [ф] от потирите, 

например, се среща дори при керемидата на майстор Коста Янаков от джамията на Феруз 

бей на Царевец в Търново от 1435 г. 

Интересен пример за живата традиция е една дръжка на кана от Плиска, датирана 

от началото на Х век393. Върху нея грънчарят е издраскал преди изпичането надпис, 

                                                 
390 Тази информация дължа на проф. д-р Мария Спасова от Великотърновския университет. 

Използвам случая най-горещо да й благодаря. 
391 Бешевлиев 1981а: 44 (25); Ждраков, Бояджиев, Александров 2002: 38, 40. 
392 Pevny 1997: 293 – 294 (197). 
393 Попконстантинов, Кронщайнер 1996. 



106 

 

който съдържа една славянска дума, смятана за лично име на майстора или собственика, 

както и две прабългарски културни лексеми394 (№ 116): 

I×I / ÏΞĘŔ/ΗΞÂΪ Ę/ÐÈΧÈŔĂ Α. 

Добре показан (показал се, изработен) кърчаг, един (литър). 

Думата показовъ би трябвало да е производна от старобългарския глагол показати, 

но повлияна от автографската традиция приема наставка –ов за притежание, поради 

което се приема за име на майстора. От глагола показати е образувана формата показ 

чрез отсичане на глаголното окончание (срв. „излязъл на показ“ и приказ от израза за 

„чудо и приказ”). На по-късен етап от показ с помощта на наставката –ов се е стигнало 

до формата показов, която означава ‘образцов, идеален, красив за показване’395.  

Подобна практика за означавене на съдове със знака IYI е засвидетелствана в 

дворцовите ателиета на Плиска. В колекцията от кани, открити във водопровода, няколко 

са маркирани със знака IYI за „добре излязъл съд“ и с мерната единица за вместимост – 

архаизирана „алфа“, както е при кърчага (№ 117, 118, 119, 120). Без съмнение, грънчарят-

кърчагчия е прабългарин, както повечето майстори по това време – напр. шарчията на 

миниатюрата на св. Борис Победител с допълнение Борисъ Глябъ (от тюрк. galip 

‘победител’), дамгчията в четвъртия надпис-подпис на Мадарския конник. Той смесва 

прабългарските думи ийи (добре) и кръчаг (глинен съд) със славянската форма 

показовъ в смисъл образцов, образувана с наставката за притежание –ов. Същата 

наставка присъства и в собственото име на книжовника Теодор Черноризец Дохсов, 

производно от прабългарската нарицателна форма дохсъ („глиган“) – срв. годината на 

глигана, девети месец, дохсъ твиремъ в „Именника на българските ханове”.  

  

                                                 
394 Четенето е на доц. д-р Антоанета Делева-Гранберг. 
395 Благодаря на колегата гл. ас. д-р Анета Тихова за езиковедската справка. 



107 

 

4. ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ 

 

Въз основа на наблюденията върху химнографски творби през последните 

десетилетия се установява, че книжовниците от епохата на Първото българско царство 

оставят свои криптирани в текстовете автографи – напр. Методий, Еразъм, Леон, Яков, 

Боян396. Последният би могъл да се отъждестви със сина на цар Симеон – Вениамин, 

известен още като певеца Боян Мага, за когото се споменава в „Повест за княз Игор”. 

Сред многобройните подписи на книжовници се открояват тези на Тодор Черноризец 

Дохсов. Той се подписва, както триумфално в колофон в „Четири слова против 

арианите” на Атанасий Александрийски, така и с акростих в „Каноните на св. Димитър 

Солунски”, където е отбелязан презвитер Дохс край името на вероятния автор на „Канон 

на св. Константин-Кирил Философ”, подписан съкратено с буквите К Р397. Тодор 

Черноризец Дохсов се подписва с акростих не само в химническата поезия, но и в 

летописни текстове, а вероятно и в други литературни жанрове, което свидетелства за 

универсалността на автографския метод. Негов акростишен подпис се идентифицира и в 

„Именник на българските ханове”, вмъкнат в хронографската компилация „Летописец 

елински и римски” (I редакция) от Х век (по Московския препис от ХVІ в.)398. 

Тодор Черноризец Дохсов се подписва в края „Четири слова против арианите” в 

триумфален колофон с формата на победния над смъртта Христов кръст („гръцки“ тип), 

в който е поместена летописна бележка за Покръстването на българите и за смъртта на 

княз Борис-Михаил (№ 121). Автографът е ситуиран след името на автора – Атанас 

(Атанасий Александрийски), след поръчителя на превода (княз Симеон) и след 

преводача от гръцки език на славянски – епископ Константин Преславски, (ученик на 

Моравския епископ Методий): Òîyäwð ÷åðíîðèçå(ö) ΔîΏîâ±. Тодор Черноризец Дохсов 

отбелязва, че е написал по повеление на княз Симеон на устието на река Тича в 907 г. в 

построената от него златна нова църква (срв. Новата църква на Василий І Велики в 

Константинопол), идентифицирана от изследователите с Кръглата църква. 

Съдържанието на колофона според Погодиновия препис е следното:  

                                                 
396 Панайотов 2006: 201 – 210; Панайотов 2010: 81– 92; Панайотов 2014: 390 –425. 

397 Панайотов 2008: 97, 103, 105. 

398 Ждраков, Тихова 2018 – предадена за печат. Използвам случая да благодаря на гл. ас. д-р 

Анета Тихова за неоценимата помощ, която ми оказа при проучването на старобългарските 

текстове. 
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{ Си8 книг! благочьстн!8 наричем!8 А4анасъ, повелэнием кн8з8 нашего 

блъгарьска именем Сумеона прэложи 8 епскпъ Константин въ словэньск! 

8з!къ отъ грьчьска въ лэто Ђ начала мир2 |0(.у(.д(.й(. индк .й(. оученикъ с! 

Ме4одевъ арх3пскпа Морав!. напса же 8 Т9доръ чьрноризець Дохьсовъ 

тэмьжде кьн8земь повелэнъ на 2стии Т!ч8 въ лэто 0(.у.ей. инд .а(й. 

идеже св8та8 и ч iтн88 злата8 црьк! нова8 сътворена есть тэмьжде 

к(нземъ± в се же 2бо лэто 2сьпе раб божий сего к(нз8 о(ць вь блазэ вэрэ 

жив! и в добрэ исповэданйи г(а наше h й(у х(а великьи и чь cтн!и и б(лговэрнъи 

г(ь наш кн8з блъгарск! именем Бориi  кръ iтьяное же им8 ему Михаи > мчc8 

май8 въ в( д(нь с2ботн! ве 'рь сь же Бори i болгаръ крiти> еi въ лэт етхь бехти. 

во им8 О(ца и С(на и С(тго Д(ха. Аминъ: 

Тия благочестиви книги, наречени Атанасий, преведе по поръка на нашия български 

княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, 

архиепископ на Моравия, в годината от Сътворението на света 6414 (906), индикт 10. 

По поръка на същия княз ги преписа черноризец Тодор Доксов на устието на Тича в 

годината 6415 (907), индикт 14, където е съградена от същия княз светата златна 

нова църква. В същата година почина на 2 май, в събота вечерта, божият раб, бащата 

на този княз, живеещ с чиста вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Иисус 

Христос. Това бе великият, честният и благоверният наш господар български княз, на 

име Борис, чието християнско име бе Михаил. Този Борис покръсти българите в 

годината етх бехти. В името на Отца и Сина, и на Светия Дух. Амин.  

Смята се, че най-близо до протографа е Московският препис от ХV век (Москва, 

ГИМ, Син. 111, XV в., л. 212б)399. Неразбирането на прабългарското календарно понятие 

за годината на свинята дохсъ, засвидетелствано в „Именника на българските ханове”, е 

довело до интерпретирането (контаминиране) на Дохсовъ като Славен/Прославен (от гр. 

δόξα ‘слава’). Възможно е тази инерпретация да е настъпила още на българска почва, при 

това да е съзнателна, тъй като Йоан Екзарх в „Проглас” към „Небеса” разказва, че бил 

подтикнат към превода на съчинението от „честния човек Дукс черноризец“, 

идентифициран с Докс400. В този случай символичната контаминация е с титлата дук 

                                                 
399 http://scripta-bulgarica.eu/bg/articles/pripiska-na-tudor-chernorizec-doksov   

Посетен на 08.08.2017 г. 

400 Златарски 1927. 
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(äîyΏ от лат. dux, ‘вожд’), която е подчинена на принца (архонта)401 и е носена от генерал-

стратега на византийската тема, както и от василевсите Дука. 

В „Именника” се откри акростих на авторът и на преводачът с незначителни 

отклонения в трите му преписа от ХV и ХVІ век (виж Приложения № 1, 2). Родовата 

летопис е поместена като Паралипоменон след текста за асирийските владетели в края 

на „Четвърта книга на царете”. Акростихът на Теодор Черноризец Дохсов е маркиран 

с инициали, които в Московския препис са изписани с киновар – три се намират в 

„Именника”, а един е в следващия текст за Навуходоносор на Георги Амартол, където е 

вписан без маркиране с киновар и краят на посвещението (№ 122): 

АЗЬ ЕСМЪ ТЕОДОР ПОП ДОХСОВЪ. 

Аз съм Теодор поп Дохсов. 

 Първата червена буква е инициалът в името Авитохол (Атила) в началото на 

„Именника”, с която започва личното местоимение АЗЬ с буквите –зь от титлата кн(е)зъ. 

Вторият червен инициал е за името на Есперерих (Аспарух), създал Българската държава 

на юг от Дунав. Той маркира глагола ЕСМЪ (съм) заедно със следващата черна буква –

с и –мъ в прабългарското понятие алемъ „първи“, с който завършва текстът за Аспарух. 

Третият киноварен инициал маркира името на Аспаруховия син Тервел, който със 

следващата черна буква –е и с буквите от думата род, прочетена в системата 

„бустрофедон“ (от дясно на ляво) с двойно четене на –о (срв. монограма „Хубрату“ в 

пръстена печат на хан Кубрат), съставят личното гръцко име ТЕОДОР, което в превод 

на български означава „Божидар“. Четвъртият черен инициал в израза по прэжде 

маркира началото на текста за Навуходоносор на Георги Амартол от средата на Х век и 

обозначава статута ПОП йеромонах на книжовника Тодор Черноризец Дохсов след 

презвитерския му сан – срв. Доксъ прэсвитер в „Канона за св. Димитър”. Краят на 

авторското посвещение се съдържа в съществителното нарицателно въсход няколко реда 

по-надолу в текста, което може да бъде прочетено също в бустрофедон като ДОХСОВЪ 

– „дох“ от дясно на ляво и „совъ“ от ляво на дясно. Прави впечатление, че преводачът е 

записал два пъти въсход и въсходъ вместо вовходъ и исходъ, както е в текста на 

Георги Амартол в илюстрирания Тверски препис на хрониката. По този начин той е 

означил своя авторов знак специално в текста. Прабългарската година на свинята дохсъ, 

която носи в името си братът на княз Борис (срв. барс за годината на тигъра), се явява 

                                                 
401 https://it.wikipedia.org/wiki/Duca Посетен на 08.08.2017 г. 
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асоциирано в текста с гръцкото δόξα ‘слава’ и с наставката –ов става прилагателно, т.е. 

Теодор черноризец славен (прославен, възхвален), преосмислено от нарицателно в 

собствено име.  

Преводачът и съставител Теодор поп Дохсов се идентифицира в акростиха с 

думите: княз, първи, род и възход, с което изтъква своето българско благородническо 

потекло, преимущество при превеждането на родовия „Именник” на новия Кирило-

Методиев свещен език. Изборът на специалните места за подписване е в духа на 

автографската традиция и осветява високия ранг на монаха Теодор Дохсов (превод от 

гръцкото εοδώρος το‡ Δόξου). Преводът на „Именника” и възхвалата на цар Симеон със 

сведение за смъртта на княз Борис в „Четири слова против арианите”402 свидетелства 

за неговия висок ранг в българското родово управление. Вероятно книжовникът е превел 

в средата на Х век и „Хрониката” на Георги Амартол, приключила със смъртта на 

император Роман Лакапин през 948 г., от която е взел текста за Навуходоносор при 

компилацията на „Летописец елински и римски”. Това е станало може би по поръка на 

цар Петър (+ 969) по образеца на Юдейския хронограф от времето на цар Симеон, след 

който има списък на руските царе (вместо „Именника”) преди Симеоновия сборник403. 

Изборът на този текст не е случаен, като се има предвид, че прочутият Навуходоносор е 

завладял Йерусалим и е построил Новия Вавилон. Също като него, цар Симеон се опитва 

да овладее Новия Йерусалим – Константинопол, и строи Преславната столица на 

българското царство с керамо-пластична украса, срещана в константинополския 

манастир на Константин Липс (покръстен либиец). По този начин е засвидетелствана 

традицията на дедите на цар Петър, разпространили „сарацинските книги“ в държавата. 

За отбелязване е, че подобно вмъкване на текстове във връзка с политическата идеология 

на цар Симеон е засвидетелствано в Юдейския хронограф404, където презвитер монах 

Григорий е поместил своя послеслов/заглавка като преводач на „Книгите Царства” в 

духа на Дохсовото посвещение в „Четири слова против арианите”. Заглавката е 

вмъкната преди петата книга за Троянската война в „Хрониката” на Йоан Малала, 

където е направена връзка между българите и мирмидонците на Ахил. 

                                                 
402 Попконстантинов, Константинова 1985: с. 106 – 118.  
403 Пеев 2008: 104, 114 – 

https://www.academia.edu/6._The_Archivski_Chronograph_and_Elinskij_Letopisets_I_recension_  
Посетен на 10.11.2017 г. 
404 Пеев 2008: 105 – 106, 123. 
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Теодор поп Дохсов е превел не само „Именника”, но и „Хрониката” на Георги 

Амартол, засвидетелствано в Тверския препис от края на ХІІІ – ХІV век, направен по 

поръка на тверския княз Михаил Ярославич (днес в Московската духовна академия), 

чиито 127 миниатюри носят белезите на по-ранен протограф (№ 123). В началото на 

текста за царуването на Навуходоносор е кодирано името на Тодор (виж Приложение № 

3) в црствию навходоносоровоу, поп в По прежде и Дохс в думата исходъ в 

бустрофедон от дясно наляво. За превода на Теодор Дохсов свидетелства също и едно 

прелюбопитно косвено сведение преди текста за Навуходоносор в Тверската Летопис. 

Това е името на град Самария в Палестина, което по традиция се свързва с планината 

Самара, но преводачът я е записал като Соморовъ гора във връзка с годината на мишката 

соморъ на хан Телец в „Именника”. Компилацията на „Елински и римски летописец” с 

хуно-българския родов „Именник” справедливо може да бъде наречен Български 

хронограф405, а Теодор поп Дохсов – съставител и преводач на летописи. 

Оригиналното съчинение „За буквите“ на Черноризец Храбър също крие акростих 

на Дохс в края на първата страница (№ 124), където в бустрофедон се разчита в думата 

двогласнЄхь, при което Дох е записано от ляво надясно, а –сов е от дясно на ляво 

(виж Приложение № 4). По този начин се изяснява, че прилагателното име Храбър не се 

отнася към черноризеца, още повече, че не е логично един монах да се нарича Храбър, а 

към скритото име на автора. Братът на княз Борис е черноризецът Храбър Дохсов, т.е. 

Храбрият Дохс е един от реформаторите на българската писменост при нейното 

нагласяне от глаголица към кирилица и защитник в нейното утвърждаване на събора в 

Плиска през 893 г. 

„Именникът” съдържа информация не само за преводача и съставителя на „Елински 

и римски летописец” (I редакция), но и за автора на родовата летопис, по същия начин, 

както в „Канона на св. Димитър” презвитер Докс се подписва вероятно край авторовия 

знак на св. Константин-Кирил Философ. Всъщност авторът е изобретил киноварния 

автограф, а преводачът Теодор поп Дохсов го използва, за да обозначи и себе си. Авторът 

на „Именника” е записал своето име с първите срички на тримата най-важни за ранната 

българска история владетели, с които родът Дуло триумфира – това са Прадядовият син 

Авитохол/Абет-охол (Атила), създателят на България на юг от Дунав Есперерих 

(Аспарух) и коронясаният в Константинопол за кесар Тервел. Посвещението гласи: 

                                                 
405 Каймакамова 1997: 38. 



112 

 

АВЕСТЕ.  

На Авеста. 

Името Авеста (перс. Абеста) носи свещената книга на зороастризма, позната на 

тюрките още в Алтай. За това учение при прабългарите свидетелстват храмовете 

(капища) на огъня и водата. Името-прозвище „Авеста“ напомня за юдейско-

християнското „библеист“ и би се схващало като име-прякор, подобно на епонима 

Авитохол. Тюркската притежателна форма със суфикс –е (вместо i) в името подражава 

на надписите с родителен падеж на византийските оловни печати, засвидетелствана при 

cane в златопечатника на хан Омуртаг406, а също Хубрате в третия златен пръстен печат 

на хан Кубрат407. Най-вероятно този суфикс е означаван с „ят“ в кирилските надписи – 

напр. на ичергубоила Мостич. Най-вероятно Авеста е написал „Именника” на гръцки 

език408 в архаизираната му форма на употреба при Сасанидите в Персийската империя 

до ислямизацията. Сакралната архаичност при буквите „бета“ и „ета“, които не са 

придобили средновизантийското звучене, е запазена от преводача Теодор Дохсов – срв. 

Авитохол – Абетохол, Ирник – Ерник, вихтун – бехтун. Подобно звучене има и титлата 

виги-беги в златопечатника на Омуртаг, което свидетелства, че през ІХ век тази писмена 

традиция все още е жива. Не случайно бащата на св. княз Борис-Михаил носи 

прозвището Персиан. 

„Именникът” се свързва с разпространените в България „сарацински книги“ и 

вероятно отразява практиката на сакралните цареубийства при тюрките. Той завършва в 

духа на Христовото Възнесение с 40-дневното управление на хан Умор (тюрк. ömür 

‘живот’), вероятно за да напомня за поръчителя на тази родова летопис – хан Омуртаг 

(Омур-таг „жив камък/планина със значение и за закачане на живота“, срв. тюрк. ömür 

dağ). В контекста на политическата идеология, свързана с онаследяването, в „Именника” 

може да се допусне, че Омуртаг е трети син на хан Крум, заел престола след 

краткотрайното управление на Диценг и Цок-Докум, което хвърля светлина върху една 

непроучена страница от българската история. Основното послание в „Именника” е, че 

единственият, помазан да управлява българите, е родът Дуло (над 600 години), докато 

другите родове, взети заедно, събират едва 29 години и 40 дни. Същевременно 

„Именникът” свидетелства косвено, че третите синове в харизматичния род са призвани 

да управляват дълго, за разлика от своите братя. В основата стои легендата за най-малкия 

                                                 
406 Бешевлиев 1981: 234. 
407 Ждраков 2005: 84 – 94. 
408 Москов 1988:  47. 
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трети син на Атила Ернак (Ирник), който бил орисан от съдбата да обнови рода и 

управлявал 150 години, докато неговите братя Елак и Денгизих са убити. По негов 

образец отсам Дунав родът е управляван от третия син на Кубрат, след Бат Баян (Безмер) 

и Котраг – хан Аспарух (Есперерих). Освен хан Омуртаг, който би могъл да поръча на 

Авеста съставянето на родовата летопис, също такъв поръчител би могъл да бъде и 

неговият трети син Маламир, който отстранил първородния Енравота поради 

християнските му убеждения, но на третата година от управлението се споминал – срв. 

тридневното престояване на Христос в гроба. Като се има предвид, че цар Симеон също 

така е трети син на св. княз Борис-Михаил, след Владимир Расате и Гавриил, може да се 

приеме, че синът му цар Петър е поръчал на Теодор Доксов превеждането на „Именника” 

и „Хрониката” на Георги Амартол на новия свещен език с цел да изтъкне своята 

харизматична родова власт пред тази на император Христофор, син на узурпиралия 

римската корона Роман Лакапин от законния багренороден император Константин VІІ 

Порфирогенет. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Московски препис 

АЗЬ ЕСМЪ ТЕОДОР ПОП ДОХСОВЪ 

 Авитохолъ ж!тъ лэтъ .(т. родъ емоу доуло. а лэтъ диломъ твиремъ. 

ирникъ. житъ лэт .р(. и лэт род емоу доуло. а лэтъ емоу диломъ твиремъ. 

гостоунъ намэстникъ с! .в(. лэт род емоу ерми а лэт емоу дохсъ. твиремъ. 

коуртъ .6(. лэтъ дръжа род емоу доуло. а лэт емоу шегоръ вечемь. безмеръ 

.г(. лэт а родъ семоу д2ло. а лэт емоу шегоръ вечемь. сии .е(. кън8зь 

дрьжаше кн8жение на страноу доуная. лэт .ф(. и .е(й. µстриженами 

главами. и потомъ приде на страноу д2ная есперих кн(зь тожде и до селэ. 

Есперерих кн(0ь .6(. и едно лэто. рµд емоу доуло. а лэтъ емоу верени 

алемъ.  

Тервель .к(. и .а(. лэт род емоу доуло а лэт текоучитемь. твиремь 

.к(. и .и(. лэт рµд емоу доуло. а лэт емоу дваншехтемь. Севаръ род ем2 

д2ло. а лэт емоу тохалтомъ. кормисошь .з(й. лэт. родъ емоу вокиль. а лэт 

емоу шегоръ твиримь. сии же кн(зь измэни род д2ло рекше вихт2нь винехъ 

.з(. лэт а род емоу оукиль. а лэтъ емоу им8 шегоралемь. телець .г(. лэт 
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род емоу оугаинъ. а лэт емоу соморъ. алтемь. и сии иного радъ оуморъ 

.м(. д(ни и рµд емоу оукиль. а емоу диломь тоутомъ. 

По прэжде реченн!х ц(рь асоуриискъ. црстова якоже прежде рченно б!с 

и навходносоръ .к(д. лтэ. тъ. иерлсмомъ облада. и град велик!и вав]лонъ 

създавъ Ђ плитъ съжжден!х и Ђ камениа тесанаго кождо камен!и им!и. 

лакотъ .г(. вь шириноу. а в долготоу лакотъ .0(. мэроу же градноую сътвори 

ста д(ни .м(. б!ваем!хъ поприщь .0(. и полъ. в!сот2 же градскоу стэнъ. 

лакотъ .п(. а в толъстотоу лакотъ .л(. а стлъп! его постави µба полъ 

воротъ. в в!сотоу лакотъ .р(. а в ширин2 лакотъ .з(. и сътвори емоу ворота 

мэд8на. възведе на в!сот2 .н(. лакотъ. и .к(. въсход. и въсходъ людемъ 

своимъ. сътвори. искръ же города ископа µзеро. и създа стэноу µкр2гъ его 

достославно. и мэсто его им8ше ста д(ни и .м(. глоубина же его саженъ .м(. 

такоже оустрои и µно дэло славное и достославное и създа тверди каменн!8 

и прев!сок!8 0эло и вс8ческ!х древесъ в!спрь насади плодовит!х. яко 

подобна гоуст!х лэсъ вис8щи и раи нарече. в нем же жена его ход8щи. и 

всю землю тоу вид8щи весел8шет с8. никим же видима777 

АЗЬ ЕСМЪ ТЕОДОР ПОП ДОХСОВЪ7   

Аз съм Теодор поп Дохсов.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Уваров препис 

АЗ ЕСМ ТЕµДµР ПµП ДОХСОВ 

Авитохолъ житъ лэт .т(. рµдъ ем2 д2ло. а лэт ем2 дилом твирем. 

ирникъ житъ лэт .р(и. рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 дилом тверимь. гµст2нъ 

намэстникь с! два лэта рµд ем2 ерми. а лэт ем2 дохсъ втиремь. к2рт 

.6(. лэт дръжа рµд ем2. д2ло. а лэт ем2 шегоръ вечемь. безмэръ .г(. 

лэт. а рµд сем2. д2ло. а лэт ем2 шегоръ вчемь. си .е(. кн8з дръжаше 

кн8женйе об он2 стран2 д2на8. лэтъ .ф(.ей(. остриженами главами. и потом 

прйиде на стран2 д2наа. исперих кн8з тожде и до селэ.  

Есперерих кн8з .6(а. лэт рµд д2ло. а лэт ем2 верени алем  

Тервень к(а. лэт рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 тек2читем. твирем .к(и. 

лэт рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 дваншехтем севаръ. е(й. лэт. рµд ем2 д2ло. 

а лэт ем2. тохалтом. кормисошь. з(й. лэт. рµд ем2 вокиль. а лэт ем2 

шегоръ. твиримь.  

Сйи же кн8з измэни рµд д2ло. рекше вихт2нь винех .з(. лэт. а рµд 

ем2 оукиль. а лэтъ ем2 има шегоралемь. телець .г(. лэта. рµд ем2 
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оугаинъ. а лэт ем2 соморъ. алтемь и сйи иного рад 2мµръ .м(. д(нйи. рµд 

ем2 оукиль. а ем2 дилом т@тµм.   

Пµ прежде реченн!х ц(рь ас@рйискь црствова якоже прежде реченно б!с. 

и навходнµсоръ .к(д. лэт. т! ерслимµмь облада. и град велик!и вав@лµн 

създавъ Ђ плитъ съжжен!х. и Ђ каменйа тесана. камень им!и. лакот .г(. 

в ширин2. а в долгот2. 0(. мэр2 же градн2ю сътвори стадйи .м(. б!ваем!х 

пµприщь .0(. и пµлъ в!сот2 же градн2ю стэн!. лакот .п(. а в толстот2 

лакот .л(. а стлъп! е8 пµстави µба пол вратъ в в!сµт2 лакот .р(. а в 

ширин2 .6(. и створи ем2 врата мэд8на възведена на в!сµт2 .н(. лакот и 

.к(. всход. и всхµд людмь своимъ сътвори. искръ же града озерµ ископано. 

и създа стэн2 окрт2 его достославно. и мэсто еи м8ше стадйи м(. гл2бина 

же его саженъ .м(. такоже 2строи и µно дэло славное. и достµславное. и 

създа тверди каменн!а и прев!сµк!а 0элµ777  

АЗ ЕСМ ТЕ¶Д¶Р П¶П ДОХС(О)В7   

Аз съм Теодор поп Дохсов.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ХРОНИКА НА ГЕОРГИ АМАРТОЛ 

Тверски препис 

начало црствию 
навходоносоровоу црствовашемоу въ вавилонэ  

 

 

  

ТОДОР 

По преже нарчен1хъ ц(рь асоурииск1х цр(ь. црстова якоже рченно б!с  

навходоносоръ лэт .(д. то иерлсмомь µблада лэт .з(. и градъ велии въ 

вавилонэ создавъ Ђ плифъ жьжен1х и Ђ камения тесана кождо каменъ  

им1и. локотъ .г(. вь шириню. а в долготоу локотъ .0(. мэроу же градскоую 

створи стадии .м(. б!ва3м1х поприщь .0(. и полъ. в1сотоу же стэн1 

градьск1я. локотъ .п(. а в толъстотоу локотъ .л(. а столп1 3го постави 

µба пол1 вратъ. въ в1сотоу локотъ .р(. а въ толшэ локотъ .6(. и створи  

врата 3моу мэд8на. възведе на в1соко по .н(. локотъ. а въ шириноу локотъ 

.к(. и вовход. исходъ и людемъ своимъ. искрь же града и ископа 3зеро. и 

созда стэноу µколо 3го достославно. и мэра же 3го им8ше ста д(ни .м(. 
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глоубина же 3го с8женъ .м(. такоже оустрои и ино дэло достославно3 възда 

бо тверди каменн!я прев1сок1 зэло777 

ПОП ДОХС 
 

ТОДОР ПОП ДОХС7 

Тодор поп Дохс. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

„ЗА БУКВИТЕ“ НА 

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ДОХСОВ 

Лаврентиев препис, 1348 г. 

 О писменехь чръноризца Храбра 
 Прэжде оубw словэне не имэх9 книгъ. н9 чрътами и рэзами чьтэх9 

и гатаах9 погани с9ште. кръстивше же с8. римьсками и гръчьскыими 

писмены н9ждаах9 с8 словэн±скы рэчь безь оустроениа. н9 како можеть с8. 

писати добрэ грьчьскыими писмены. б(гъ. или живwтъ. или ³элw. или 

цр(ковь. или чаание. или ширwта. или ядь. или 9доу. или юность. или 

9зыкъ и инаа по
д

обьнаа симь. и тако бэш9 многа лэта.  

Потом же чл(вэколюбецъ б(гъ. стро9и всэ и не wставля9 чл(ча рода 

безь разоума. н9 в±с8 къ разоумоу привод8 и с(пасенью. помиловавь родъ 

чл(чь. посла имь ст(го кwстантина философа. нарицаемаго кирила. м9жа 

праведна и истинна. и сътвори имъ л(. писмена и осмь. wва ¹бw по чиноу 

грьчьскыхь писменъ. wва же по словэн±стэи рэчи. Ђ пръваго же наченъ по 

грьчьскоу. wни оубо алфа. а съ азь. Ђ аза нач8ть wбое. и якоже wни 

подобльше с8 жидовьскымь писменемь сътвориш9. тако и съ гръчьскыимъ. 

жидове бw пръвое писм8 им8ть алефь. еже с8 сказаеть оучинение 

съврьша9ще. въводимоу дэтищю и гл(щю. ¹чи с8. еже есть алефь. и гръци 

подоб8ще с8 томоу алфа рэш9. и сподоби с8 речение сказаниа жидовьска 

гръчьск¹ 9зыкоу. да речеть дэтищю вь оучениа мэсто ищи. алфа бо ищи 

с8 речеть гръчьскомь 9з1комъ. тэм± бо по
д

б8 с8 с(тыи кирилъ створи пръвое 

писм8 азь. н9 яко пръвомоу с9щоу писмени азь. и Ђ б(а даноу родоу 

словэнскомоу на Ђврьстие оустъ. въ разоумъ оуч8щим с8 б¹квамъ. великомь 

раздвижениемь оустъ въз±гласитъ с8. а wна писмена маломь раз
д

вижениемь 

оустъ възглас8т с8 и исповэда9т с8. Се же с9ть писмена словэньскаа сице. 

а по
д

обаеть писати и г(лати. а. б. в. г. Дроу³ии же гл(8тъ. почто есть л(и. 

писменъ створилъ. а можеть с8 и мен±шимь того писати. якоже и гръци 

.к(д. пиш9ть. и не вэд8ть колицэмь пиш9ть гръци. есть бо ¹бо .к(д. 

писменъ. н9 не напльня9т± с8 тэми книгы. н9 приложили с9тъ 
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двогласьныхъ а(й. и въ / чисменех же г(. s(.е и 4( дес8тьное и 4 сътьное. и 

събира9т с8 ихь л(и. тэм же по томоу по
д

но и въ ть
ж

де wбра
з

ъ створи с(тыи 

кирилъ л(и. писменъ777 

ЧРЪНОРИЗЦА ХРАБРА ÄОХСОВ7 

Черноризец Храбър Дохсов. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а 

Московски препис 

АВЕСТЕ 

 Авитохолъ ж!тъ лэтъ .(т. родъ емоу доуло. а лэтъ диломъ твиремъ. 

ирникъ. житъ лэт .р(. и лэт род емоу доуло. а лэтъ емоу диломъ твиремъ. 

гостоунъ намэстникъ с! .в(. лэт род емоу ерми а лэт емоу дохсъ. твиремъ. 

коуртъ .6(. лэтъ дръжа род емоу доуло. а лэт емоу шегоръ вечемь. безмеръ 

.г(. лэт а родъ семоу д2ло. а лэт емоу шегоръ вечемь. сии .е(. кън8зь 

дрьжаше кн8жение на страноу доуная. лэт .ф(. и .е(й. µстриженами 

главами. и потомъ приде на страноу д2ная есперих кн(зь тожде и до селэ.  

Есперерих кн(0ь .6(. и едно лэто. рµд емоу доуло. а лэтъ емоу верени 

алемъ.  

Тервель .к(. и .а(. лэт род емоу доуло а лэт текоучитемь. твиремь 

.к(. и .и(. лэт рµд емоу доуло. а лэт емоу дваншехтемь. Севаръ род ем2 

д2ло. а лэт емоу тохалтомъ. кормисошь .з(й. лэт. родъ емоу вокиль. а лэт 

емоу шегоръ твиримь. сии же кн(зь измэни род д2ло рекше вихт2нь винехъ 

.з(. лэт а род емоу оукиль. а лэтъ емоу им8 шегоралемь. телець .г(. лэт 

род емоу оугаинъ. а лэт емоу соморъ. алтемь. и сии иного радъ оуморъ 

.м(. д(ни и рµд емоу оукиль. а емоу диломь тоутомъ.  

По прэжде реченн!х ц(рь асоуриискъ. црстова якоже прежде реченно б!с 

и навходносоръ .к(д. лэт. тъ. иерлсмомъ облада. и град велик!и вав]лонъ 

създавъ Ђ плитъ съжжден!х и Ђ камениа тесанаго кождо камен!и им!и. 

лакотъ .г(. вь шириноу. а в долготоу лакотъ .0(. мэроу же градноую сътвори 

ста д(ни .м(. б!ваем!хъ поприщь .0(. и полъ. в!сот2 же градскоу стэнъ. 

лакотъ .п(. а в толъстотоу лакотъ .л(. а стлъп! его постави µба полъ 

воротъ. в в!сотоу лакотъ .р(. а в ширин2 лакотъ .з(. и сътвори емоу ворота 

мэд8на. възведе на в!сот2 .н(. лакотъ. и .к(. въсход. и въсходъ людемъ 

своимъ. сътвори. искръ же города ископа µзеро. и създа стэноу µкр2гъ его 

достославно. и мэсто его им8ше ста д(ни и .м(. глоубина же его саженъ .м(. 

такоже оустрои и µно дэло славное и достославное и създа тверди каменн!8 

и прев!сок!8 0эло и вс8ческ!х древесъ в!спрь насад плодовит!х. яко 
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подобна гоуст!х лэсъ вис8щи и раи нарче. в нем же жена его ход8щи. и 

всю землю тоу вид8щи весел8шет с8. никим же видима777 

АВЕСТЕ7 

На Авеста. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а 

Уваров препис 

АВЕСТЕ 

Авитохолъ житъ лэт .т(. рµдъ ем2 д2ло. а лэт ем2 дилом твирем. 

ирникъ житъ лэт .р(и. рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 дилом тверимь. гµст2нъ 

намэстникь с! два лэта рµд ем2 ерми. а лэт ем2 дохсъ втиремь. к2рт 

.6(. лэт дръжа рµд ем2. д2ло. а лэт ем2 шегоръ вечемь. безмэръ .г(. 

лэт. а рµд сем2. д2ло. а лэт ем2 шегоръ вчемь. си .е(. кн8з дръжаше 

кн8женйе об он2 стран2 д2на8. лэтъ .ф(.ей(. остриженами главами. и потом 

прйиде на стран2 д2наа. исперих кн8з тожде и до селэ.  

Есперерих кн8з .6(а. лэт рµд д2ло. а лэт ем2 верени алем.  

Тервень к(а. лэт рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 тек2читем. твирем .к(и. 

лэт рµд ем2 д2ло. а лэт ем2 дваншехтем севаръ. е(й. лэт. рµд ем2 д2ло. 

а лэт ем2. тохалтом. кормисошь. з(й. лэт. рµд ем2 вокиль. а лэт ем2 

шегоръ. твиримь.   

Сйи же кн8з измэни рµд д2ло. рекше вихт2нь винех .з(. лэт. а рµд 

ем2 оукиль. а лэтъ ем2 има шегоралемь. телець .г(. лэта. рµд ем2 

оугаинъ. а лэт ем2 соморъ. алтемь и сйи иного рад 2мµръ .м(. д(нйи . рµд 

ем2 оукиль. а ем2 дилом т@тµм.  

Пµ прежде реченн!х ц(рь ас@рйискь црствова якоже прежде реченно б!с. 

и навходнµсоръ .к(д. лэт. т! ерслимµмь облада. и град велик!и вав@лµн 

създавъ Ђ плитъ съжжен!х. и Ђ каменйа тесана. камень им!и. лакот .г(. 

в ширин2. а в долгот2. 0(. мэр2 же градн2ю сътвори стадйи .м(. б!ваем!х 

пµприщь .0(. и пµлъ в!сот2 же градн2ю стэн!. лакот .п(. а в толстот2 

лакот .л(. а стлъп! е8 пµстави µба пол вратъ в в!сµт2 лакот .р(. а в 

ширин2 .6(. и створи ем2 врата мэд8на възведена на в!сµт2 .н(. лакот и 

.к(. всход. и всхµд людмь своимъ сътвори. искръ же града озерµ ископано. 

и създа стэн2 окрт2 его достославно. и мэсто еи м8ше стадйи м(. гл2бина 

же его саженъ .м(. також 2строи и µно дэло славное. и достµславное. и 

създа тверди каменн!а и прев!сµк!а 0элµ777  

АВЕСТЕ7 

На Авеста. 
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Ⅳ. АВТОРОВИ САМОИДЕНТИФИКАЦИОННИ ЗНАЦИ НА 

ЗОГРАФИ 
 

В медиевистиката е утвърдено схващането, че след VI век византийските строители 

по правило не оставят своите имена, тъй като възпроизвеждат сакрализирани 

архетипи409, но същото важи и за зографите на канонични образи, чиито подписи често 

са скрити за богомолците. Творците предпочитат да омаловажат своето дело пред Бог, 

като присъстват в храмовото пространство с изрисуван или врязан графит, подобно на 

строителите, инициал или монограм от лигирани букви, или чрез други системи за 

тайнопис, характерни за книжовниците. Дори триумфиращите подписи в ктиторските 

надписи са предназначени по-скоро за посветените, маниерно скрити с гръцката цифрова 

система, простата и сложната литорея, бустрофедон, псевдокуфическо лигирано писмо 

и др.  

Не липсват, обаче, и триумфиращи авторски посвещения, с които художниците 

парадират. В ръкописната книга това са най-често авторови знаци, разположени извън 

миниатюрата, а в храмовото пространство се явяват като отделен послеслов със звездица 

(астериск) в ктиторските или в специални поменални надписи на зографите с 

литургически характер. Подписите често изразяват социалния статус на художниците. 

Придворните зографи, например, не пропускат да се подпишат, както свидетелства 

„Менологият” на Василий ІІ (ок. 1020 г.)410, илюстриран от групата зографи: 

Пантолеонтос (№ 125, 126), Георги (№ 127, 128), Нестор (№ 129, 130), Мина (№ 131, 

132), Михаил Микру (№ 133, 134) и Михаил Микс (№ 135, 136), Симеон (№ 137, 138, 

139, 140, 141) и Михаил (№ 142, 143) от Влахерните. Зографите са центрирали своите 

авторови знаци в полето извън миниатюрите във външния край на листовете, като по 

този начин инициират и завършват художественото си дело върху разтворената книга – 

срв. първите две миниатюри към началото на индикта (месец септември) в „Менология” 

от зографа Пантолеонтос. Присъствието на автора в маргиналното поле извън 

миниатюрата е гранично спрямо свещената визия и богомолците. Прави впечатление, че 

първото споменаване на авторовото име е придружено с обозначението „зограф“, което 

се явява периодично, а в някои случаи, вместо името се казва „от същия“, като се има 

предвид подписаната предходна миниатюра (№ 136). При Нестор, обаче, липсва 

                                                 
409 Mango 1978: 14 – 15. 
410 Frolow 1960: 21 – 41. 
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понятието „зограф“, което показва, че авторът може да се идентифицира и без него. Най-

много автографски варианти има придворният художник Симеон от Влахернския 

манастир „Св. Богородица“ до двореца и стените на Константинопол, където се пазели 

чудотворните икони на Божията майка. 

Един от най-ранните примери за авторско присътвие в храмовото пространство е 

кръговият ктиторски надпис на зографа Саламан от подовите мозайки на базиликата в 

Мадаба (Йордания) от 578 г.411 (№ 144): 





Господи, Боже, сътворил небето и земята, дай живот 

на Анастасий и Тома, и Теодора, и Саламан мозаист. 

Подписът на художника е разположен в края на дарителското посвещение, 

инспирирано от първата Паримия на вечернята412 на Богоявление (Бит. 1:1). В тази 

връзка в медальона с кръговия надпис, сред риби и други водни обитатели, е представена 

персонификацията на морето в образа на Небесната богиня на любовта – Афродита 

Урания, като алегория и префигурация на новозаветната Божия любов. Древната 

Небесна богиня майка държи скиптър в лявата ръка и е възседнала чудовище-кит с уши 

на вълк, чиято глава се вижда от дясната й страна. В някои по-късни иконографски 

варианти на темата върху гърба на кита се изобразява и мидата, на която като върху ладия 

морската богиня се носи към своя остров Кипър. Гълъбите около медальона са свещените 

птици на Афродита, както и символи на Светия Дух и на християнската душа. Майсторът 

е поставил своя автограф като послеслов в посвещението след бога и ктиторите. Вейката 

в кръговия надпис е визия от райската природа и напомня за творческия акт като възхвала 

на Божието творение. Тя изпълнява ролята на invocatio symbolica в началото и в края на 

посвещението, граница, край която авторовият самоидентификационен знак изразява 

надеждата за спасение на душата. 

Край своето възпоменато име и термина сътвори върху външния кръг на медальона 

Саламан е изобразил полегнал гълъб в покой, за разлика от другите две птици в 

движение. Гълъбът на Афродита е трансгресивен образ, подобно на персонификацията 

на морето, и може да бъде възприет като символ на Саламановата душа. В богослужебен 

контекст, родената във водите Афродита е интерпретирана като алегория на уплашеното 

                                                 
411 Greece 1987: XXIV, 66 – 67. 
412 Цветослов: 456. 
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море, което побегнало, когато Христос осветил водите по време на кръщението (Пс. 

113:3 – 5): „небесните сили се ужасиха като видяха преславното Твое тайнство, 

морето видя и побегна, Йордан видя и се възвърна”. Морето е образът на водите, над 

които се стеле духът Господен (Стихири на Великия водосвет, глас 8, както и Песен 7 на 

Утренята на Богоявление), символизиран с гълъбите около медальона413. Темата за 

осветените води се представя в сцената „Кръщение Христово” с алегориите на морето и 

река Йордан, за което свидетелства развитието на иконографския тип. В ранната 

християнска епоха освещаването на водите се свързва с кръщението на оглашените и е 

обичайна дидактична тема в храмовата декорация – напр. равенските интерпретации на 

Йордан в евхаристийния контекст на православния баптистерий и като персонификация 

на проповедничеството в баптистерия на арианите. 

С преминаване от подова към стенна декорация кръговото посвещение се помества 

в купола и вероятно в тази връзка трябва да се интерпретират инициалите върху 

одеждите на апостолите в „Баптистерия на арианите“ в Равена от началото на VІ век, 

освен в контекста на христологичната символика414 (№ 145). По-късно ктиторският 

надпис с посвещение на зографа се помества като лента под купола с функцията на 

небесната граница корниз, какъвто е примерът със стенописите на катедралната църква 

„Св. Георги” в София от ХІІ век415 (№ 146, 147). Там инвокативният кръст в началото на 

посветителския надпис е центриран над зенита на апсидната арка и от двете му страни е 

разположена сцената „Благовещение на Богородица”. Като се има предвид 

традиционното послесловно място на подписите, може да се допусне, че името на 

зографа е стояло край буквените фрагменти с цифровото обозначение за година/индикт, 

във връзка с благовестното освещаване на храма. Подобен триумфиращ автографски 

пример е засвидетелстван в църквата „Св. Никола” на Спилиа Пендели край Атина, 

където е запазен краят на стенописната подкуполна лента с отбелязана 1233/34 г.416 (№ 

148). Подписването в купола ще се запази и през следващите столетия. 

Триумфът на иконопочитателите възражда хероизирания авторски подпис в 

художественото пространство на творбата. В мозайките на църквата „Св. София” в 

                                                 
413 Цветослов: 456, 464, 466; Стара българска литература: 29. 
414 Quacquarelli 1977: 232 – 244. 
415 Филов 1933: 60. 
416 Affreschi 1986: 52 (14). 
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Никея от ІХ век, например, авторското посвещение е поместено върху златния фон на 

свода между царските лабаруми в ръцете на Ангелските Начала и Сили417 (№ 149): 



Божественият образ (на) стълбовете (от) Навкратий. 

Хероизираното посвещение за създаването на мозайките е помен пред Бог, в 

съпричастие с молитвите на свещенослужителите и богомолците. Поменът се възприема 

в богослужебния контекст на дяконите с рипиди, чийто праобраз са ангелите, а неговата 

вертикална форма напомня за неподвижната колона на Йоан Климакс, на която се 

уподобяват богомолците по време на дълбока молитва418. През ХІІ век придворният 

(сирийски по произход) художник-мозаист Васил се подписва двуезично – на латински 

и на своя роден език, върху терена край нозете на ангелите в мозайките на църквата във 

Витлеем419, с което напомня за своята коленопреклонна молитва (№ 150). През първата 

половина на ХІІІ век по подобен начин в нозете на Богородица с Младенеца и светци 

върху една икона от Синай се подписва зограф Петър от Атина420 (№ 151). 

Авторовите самоидентификационни знаци могат да бъдат разглеждани по групи 

във връзка с личната творческа нагласа, което дава основание да бъдат анализирани 

някои представителни ансамбли в широк автографски контекст. Следващите страници 

са посветени на няколко подписани паметници на придворното византийско изкуство, 

във връзка с които са анализирани и други примери. 

  

                                                 
417 Лазарев 1986: 23. 
418 Лазарев 1971: бел. 43. 
419 За тези мозайки виж: https://hcef.org/790797785-the-basilica-of-the-nativity-restoration-reveals-

beautiful-works-of-art/   

Посетен на 15.11.2017 г. 
420 Mouriki 1988: 329 – 347. 
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1. БАЧКОВСКАТА КОСТНИЦА В КОНТЕКСТА НА АВТОГРАФСКАТА 

ТРАДИЦИЯ 

 

Посветителските надписи имат трансгресивен характер и най-често се поместват в 

проходните пространства на храма, където имат сотириологично-пропагандна функция 

за широк кръг посветени. Възпоменанието е във връзка с предназначението на 

пространството и с изобразителния контекст. Показателен пример за триумфално 

авторско присъствие в прохода между две пространства на крипта е посвещението на 

придворния (грузинец по произход) зограф Йоан Иверопулос в Бачковската костница от 

ХІІ век421 (№ 152, 153):  

ΑΝΙΣΤΟΡΙΘΙ Ο ΠΑΝΣΕ[ΠΤΟΣ] ΝΑ[ΟΣ] ΤΟ ΑΝΟ Κ(ΑΙ) ΚΑΤΟ/ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΙΣΤΟΡΙΟΓ[ΡΑΦΟΥ] ΙΒΗΡΟΠΟΥΛΟΥ/ Κ(ΑΙ) <Ο>Ι 

ΑΝΑΓΙΝΟΣΚΟΝΤΕ[Σ ΕΥΧΕ]ΣΘΕ ΔΙΑ <ΜΕ> Τ(ΟΝ) Κ(ΥΡΙΟ)Ν. 

Изобрази се този всечестен храм горе и долу  

чрез ръката на Йоан историограф Иверски.  

И вие, които четете, молете се на Господа за мене. 

Авторското посвещение за изписването на двуетажната костница е с подчертан 

поменален характер, тъй като е ситуирано над гробовете на монасите в криптата сред 

флоралния мотив на райската природа в проходната арка и в нозете на Христос от 

Страшния съд. Триредовият посветителски надпис в зенита на арката над нишата с 

Богородица в Рая е разположен на границата с отвъдното, където художникът се моли за 

спасение след смъртта, както монасите – за своите мъртви събратя, към което той ги 

призовава. Посвещението свидетелства, че декорацията на костницата е дело на 

протомайстора, към което насочва и за първи път употребеното и рядко срещано понятие 

за възвишено художествено дело – историограф („историописец”) на божествената 

история. 

В Бачковската костница има данни и за втория зограф, работил в криптата. 

Неговото дискретно присъствие в изображението на Рая от „Страшния съд“ противоречи 

на ктиторската пропаганда към клира при входа на храма с надпис и портрет, вписани 

като молители или починали край правите светци в долния регистър на стенописите в 

притвора, а по-рядко и в наоса. Дръзкото представяне в Райските селения приживе е 

изключително рядко явление – срв. цар Йван Александър в Лондонското евангелие. 

                                                 
421 Гошев 1931: 348 – 351 (6); Бакалова 1977: 128 (103, 104), 133. 
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Йеромонах Неофит е изписал своята молитва с малки бели букви под нозете на Авраам 

също сред цветята на Райската градина422 (№ 154): 

ΔΕΗ(ΣΙΣ) ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΝΕΟΦΗΤΟΥ ΗΕΡΟΜΟΝΑ(ΧΟΥ). 

Моление на божия раб Неофит йеромонах. 

Неговата коленопреклонна молитва (проскинезис) е за опрощение на греховете и 

спасение след смъртта по време на Второто пришествие, както е при историографа Йоан 

Иверски. Присъствието на монаха в нозете на праотеца Авраам в Рая насочва към 

символичния евангелски текст: „Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното 

Авраамово” (Лука 16:22). Лоното Авраамово символизира пребиваването на Сина в Бог 

Отец и в тази връзка са представени душите на новопокръстените неофити, сред които е 

и йеромонах Неофит. Подобен автографски пример в Лоното на Авраам е 

засвидетелстван върху западния дял на южната стена на трапезарията в Светогорския 

манастир „Ксенофонт” през 1475 г.423 Есхатологическият контекст на Бачковската 

костница мотивира разработването на визията за разцъфналата райска градина с 

праведните души в бели одеяния с евхаристийния мотив от покрова на светата трапеза. 

Райската природа се открива необичайно и зад образа на Богородица в апсидата на 

грузинската църква във Вардзия, което дава основание да се приеме, че зографите 

ползват едни и същи столични образци. Същият декоративен мотив с евхаристийна 

символика е засвидетелстван и в една от синайските менологийни икони на грузинския 

зограф и монах Йоан с двуезични надписи, подобно на празничните му икони424. 

Иконографският и палеографският анализ на стенописите подкрепят 

идентификацията на Йоан Иверопулос с едноименния грузинец в Синай. Освен образа 

на св. Герман Цариградски, към това насочва и кръстът с пъпки в края на раменете във 

фреската „Причастяване на апостолите” в апсидата, сходен на този върху обратната 

страна на синайската икона, край който е поместен посветителският надпис на зографа 

(№ 155). Многословните авторски посвещения също са в полза на отъждествяването на 

двамата зографи, за което свидетелстват и палеографските особености – напр. „омикрон” 

с по-малки размери от останалите букви (срв. 4 и 5 ред на иконата и посвещението в 

костницата, сигнирането на апостолския лик и на св. Козма); маниерното изнасяне на 

долната лигираща хаста в καί под „капа” и подчертаването на „юпсилон” (срв. с 1, 2 и 3 

                                                 
422 Грабар 1924: 54; Бакалова 1977: 127 (102). 
423 Tsigaridas 1988: 55. Авторът датира стенописите от 1496/97 г., но в ктиторския надпис на 

източната стена е посочена годината 1475 от Сътворението и от Рождество Христово.  
424 Sotiriou 1956 – 1958: 115 – 130 (136 – 143, 146 – 150). 



125 

 

ред на иконата и посвещението в костницата, сигнирането на св. Евтимий и с текста 

върху свитъка на св. Йоан Златоуст). Синайските икони с Менология, послужили за 

наръчници на поколения художници, показват, че грузинският зограф и монах Йоан би 

могъл да бъде и отличен миниатюрист и на неговата ръка би могъл да се припише 

близкият на бачковските стенописи ръкопис с миниатюри и грузинска номерация на 

свезките – Codex Ebnerianus (Oxf. Bodl. Libr. Ms. Auct. T. infra 1. 10)425.  

По-малко информация има за подписалия стенописите на костницата Неофит, 

който вероятно е бил йеромонах в Бачковския манастир към средата на ХІІ век426. През 

същото столетие работи негов съименник – канонизираният за светец зограф и монах 

Неофит (до колкото знам негови произведения не са идентифицирани). Историята на 

православната живопис познава още един случай на канонизиран зограф и това е св. 

Пимен Софийски, работил през ХVІ – ХVІІ век. Кипърските стенописи на придворния 

художник Теодор Апсевдес в постническата килия на светеца-зограф в Пафос (1183 г.) и 

в църквата „Св. Богородица” в Аракос (1192 г.) биха хвърлили светлина върху 

възможната идентификация на неговото ателие в Бачковската костница, изписана от 

няколко души427. Прави впечатление, че св. Неофит зограф там е представен с тонзура, 

характерна за римо-католическата църква (Фиг. 34). Неговата канонизация, както и тази 

на св. Пимен Софийски, изразява върховенството на Църквата и нейната святост, 

граничеща с непогрешимост, според папското разбиране. 

Етнонимът „Иверски“ би могъл да свидетелства, както за етническия произход на 

зографа Йоан, така и за връзките му с грузинския манастир „Иверон” на Света гора. 

Известно е, че ктиторите Бакуриани изградили в Бачково църкви на Богородица, Йоан 

Предтеча и на мъченика Георги, каквито има също в „Иверон”, и дарили имоти на своя 

манастир в Серския край, населени с българи, край езерото Тахиьос (Αχινός) и под 

планината Кушница (Пангей), където са селищата Радоливо, Здравикий (Зиляховско-

Зъхненско) и крепостта Кесаропол428. Бакуриани са ктитори и на манастира „Иверон”, 

втори в йерархията след „Великата Лавра”, който притежава свързания с българите 

манастир „Йерисо” на Халкидическия полуостров, подарен от цар Иван ІІ Асен429, както 

и църквата „Св. Леонтий” в Солун. Грузинската Светогорска обител също притежавала 

                                                 
425 Мавродинова 1989: 247, бел. 36, 249; Mavrodinova 1991: 1129, 1135. 
426 Бакалова 1977: 130 – 133.  
427 Mango, Hawkins 1966: 119 – 207; Papanikola-Bakirrtzi, Papageorgiou 1998: 87 – 95, 121 – 122; 

Бакалова 1977: 131. 
428 Кънчов 1970: 34, 70, 79; Златарски 1927: 341, 730; Петров, Гюзелев 1978 (1): 390. 
429 Зографски 1943: 185 – 189, 187. 
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много имоти край Струма – напр. споменатото село Радоливо, подарено от наследниците 

на Бакуриани, собственици също на селата Судага, Велемисда и Мущениана. Не 

случайно зограф Йоан Иверски изписва грузински светци монаси, подвизавали се в 

Солун и в Света гора на Атон430. Такъв светец е Иларион Иверски, който през ІХ век 

разрушил мраморния идол на българите в Ливадиа край Кукуш (Килкис) и се подвизавал 

в Солун, където имало храм с неговите мощи. Йоан Иверопулос е изписал също светците 

Евтимий (основател и пръв игумен на манастира „Иверон”) и неговия приемник Георги. 

Историографът Йоан Иверски е свързан с художествената традиция на Солун, към което 

насочват някои иконографски сходства на сцената „Кръщение Господне”431 със 

стенописите от манастира „Христос Спасител в Латом“ („Хосиос Давид“) от средата на 

ХІІ век – напр. позата на Иисус със свит в коляното и изнесен назад ляв крак, позицията 

на благославящата десница и отпуснатата край тялото лява ръка (Фиг. 35). Някои 

особености на сцената я сродяват също със стенописите на Джурджеви Стубови в 

Сърбия, отнасяни към 1170 г.432 Многословното авторово посвещение върху ретрото на 

синайската икона с апотропейния кръст е визуален послеслов и е граница с отвъдното, 

каквато е надписът в Бачковската костница. Подписите изразяват самочувствието на 

големия придворен зограф Йоан Грузинец, овладял техниката на изящното живописване 

в Константинопол и станал съпричастен в поменалната служба на свещнослужителелите 

край гробовете на монасите в Костницата. 

Посветителските надписи върху ретрото на иконостасните икони кореспондират 

топографски с олтарния поменик, четен по време на служба. Авторското посвещение 

върху обратна страна на иконата е достъпно за свещенослужителите, които го четат за 

вечен помен. Подобно посвещение е засвидетелствано върху ретрото на иконата на св. 

Георги от Струга, подписана от дякона зограф Йоан през 1266/67 г.433 (№ 156) 

Многословното посвещение се дължи на обстоятелството, че зографът е 

свещенослужител. Майсторът е представител на архаическото направление в 

провинциалната византийска живопис, към което принадлежат и стенописите на 

църквата „Св. Йоан Канео” в Охрид от последните десетилетия на ХІІІ век.  

                                                 
430 Бакалова 1977: 101 – 110, 114 – 118 – и по-надолу. 
431 Бакалова 1977: 79 (55), 83 (59). 
432 Бакалова 1977: 139. 
433 Babic 1988: 9; Balabanov 1983: 75 – 76. 
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Подписване край апотропеен разцъфнал кръст е засвидетелствано и в стенописите 

на катедралната църква „Св. София” в Охрид от ХІV век434. Край него се подписват 

двама зографи – баща и син, които работят в палеологовски стил и най-вероятно са 

свързани с придворните ателиета на Константинопол. Посвещението на бащата 

Константин е композирано край средата на кръста (№ 157): 

ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΕ  ΣΤ(ΑΥ)ΡΕ  ΜΟΥ  ΦΥΛΑΚΤΗΡ  ΜΟΥ  ΑΡΡΗΚΤΕ/ ΔΕ(ΗΣΙΣ)  ΤΟΥ  

ΔΟΥΛΟΥ  ΤΟΥ  Θ(ΕΟ)Υ   ΚΩΝΣΤΑ<Ν>Τ<Ι>ΝΟΥ. 

Христоносне кръсте мой, хранителю мой несъкрушим. Молба на раб Божи 

Константин. 

Посвещението на сина на име Йоан, хиподякон и предводител на църковния хор, е 

вписано с йерархическо принизяване сред разцъфналите вейки в основата на кръста: 

ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο ΑΜΑΡΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΙΚΟΠΡΟΦΟΡΟ(Σ)./  

ΣΤΙΡΙ(ΞΟΝ)  Μ<Ο>Ι   ΚΥΡΙΕ  ΤΟΝ  ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΝ / ΥΙΟΣ  ΤΟΥ  

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΥ. 

Йоан, грешник и предводител на хора. 

Подкрепи ме, Господи, хиподякона, сина на историографа. 

Авторовите посвещения са поместени дискретно край Голготския разцъфнал кръст 

на Възкресението в северния проход към параклиса „Св. Йоан Предтеча” на 

катедралната църква в Охрид, като по този начин влизащите свещенослужители и 

богомолци са имали възможност да го прочетат. Подписаните кръстове върху 

страниците на вратите на храма се свързват с евхаристийната поменалност, както 

криптограмите с червена боя, символ на Христовата изкупителна кръв435. Зограф с името 

Константин автографира шевица върху дрехата на един мъченик войн в манастирската 

църква при село Раваница към 1387 г. (№ 158) Зограф на име Йоан се подписва втори 

път дискретно в галерията на притвора на параклиса „Св. Йоан Предтеча” в охридската 

църква „Св. София” (сред. на ХIV в.) с поетичното художествено прозвище на 

съзерцател (теорианос) върху меча на душеспасителя (психопомп) архангел Михаил в 

сцената „Покаянието на цар Давид”436 (№ 159):

. 

Йоан, който е съзерцател. 

                                                 
434 Грозданов 1980: 65. 
435 Кирин 1989: 95. 
436 Радоjчић 1955: 42 (25); Грозданов 1980: 74 (49). 
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Мястото за подписване има евхаристийно-поменален характер и изразява 

покаянието на зографа. 

Придворните художници често са били певци в императорския хор, а някои гордо 

носят прозвищата „Влахернски“ като споменатите Михаил и Симеон в „Менология” на 

Василий ІІ Македонец от началото на ХІ век. Предводители на императорския хор са 

споменатият зограф Йоан в Охрид, подписалият се в ктиторски надпис историограф 

анагност Никола през ХІІІ век.437 (№ 160) и първопевецът (протопсалт) Ангелос 

Акотантос, работил през първата половина на ХV век на остров Крит438, където подписва 

много икони върху рамката или в терена край нозете на Христос, Богородица и светци 

като алегория на проскинезиса (№ 161, 162).  

  

                                                 
437 Kalopissi 1992: 92 – 93 (43). 
438 -Chatzidakis 1983. 



129 

 

2. АВТОРОВИ ЗНАЦИ ОТ НЕСЕБЪР 

 

Сред придворните художници изпъква със своята творческа инвенция за 

триумфално вписване в изобразителното поле певецът Козма, подписал през месец юни 

1242 г. една икона на Христос Пантократор439 (№ 163). Вероятно тя е храмовата икона 

на църквата „Христос Пантократор” в Несебър440, което би обяснило посочването на 

месеца без конкретизиране на датата. Керамопластичната украса на храма с глазирани 

панички, четирилистници и шестлистници са характерни за ранната търновска 

архитектура, засвидетелствани в една преславска църква, най-вероятно построена от цар 

Теодор Петър (1185 – 1197 г.). В духа на книжовната традиция зографът е поместил 

своето посвещение с тайнопис върху разтворената книга на Христос като послеслов на 

евангелския текст: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в 

тъмнината, но ще има светлината на живота” (Йоан 8:12). Авторското посвещение 

на три реда е с лигирано писмо в „бустрофедон“, така че една от лигатурите може да бъде 

двупосочно прочетена с различно съдържание (№ 163a-с): 

      . 

Юни 6750 господин Козма певец. 

Изборът на мястото за подписване свидетелства за свързването на зографа по време 

на работа с божествената светлина на познанието – гносеологически топос за истинното 

свидетелство (Йоан 8:13 – 14). В сакралното пространство на изобразителното поле най-

често авторовата информация е скрита или оскъдна – например, вписва се малкото име 

или инициал от него, а липсва дата441. Певецът Козма триумфално присъства в своята 

творба, като прикрива трансгресията на своя „бустрофедонен“ помен в отвъдното със 

сложно лигирани букви, които напомнят свещеното куфическо писмо. Посвещението на 

певеца Козма има приписков характер, което би могло да означава, че иконописецът е 

преписвач и декоратор на книги. В същото време, куфикообразните знаци и маниерно 

извитите пръсти на благославящата десница на Христос напомнят за музикалните невми 

и хирономичните жестикулации на певците442. 

Иконата на придворния зограф и певец Козма от 1242 г. е безспорен шедьовър на 

живописния къснокомниновски стил. Изящният безплътен образ на Христос 

                                                 
439 Матакиева 1994: 32 (7); Ждраков 1996: 26 – 30. 
440 Ванев 2015. 
441 Радоjчић 1955: 20. 
442 Бакалова 1981: 172. 
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Пантократор, изграден с прозирни цветни велатури за зелените сенки и руменината по 

лицето, създава усещането за емайли и кристална визия, което е изключително радко 

постижение на придворното византийско изкуство. От дясната страна на Бог е изобразен 

архангел Михаил в кръгло огнено-червено сияние като символ на Новия Завет, докато от 

лявата страна е архангел Гавриил в атлазено-зелено сияние във връзка с Ветхия Завет. 

Трите червени лъча върху кръстатия нимб на Христос са рядък иконографски мотив за 

троичния Бог и могат да се възприемат като визия на мистичното сияние в 

Преображението на Таворската планина, префигурация на очакваното Второ 

пришествие. Тези лъчи се появяват върху нимба на алегорията на Премъдростта Божия 

в Хрельовата кула от 1335 г. и формират триъгълното/ромбовидно сияние на Христос и 

Бог Отец – напр. в „Св. Богородица Перивлепта” в Охрид от 1295 г. и Лесновския 

манастир от 1349 г. След норманската и латинската окупация на Солун есхатологичното 

визионерство на атонските монаси-отшелници се засилва в Епирското деспотство и 

Българското царство, приютило св. Димитър – срв. скалните църкви „Св. Еразъм” в 

Охрид и „Св. Архангели” в Иваново от ХIII век. По-късно солунският митрополит и 

исихаст Григорий Палама официално ще затвърди доктрината на съзерцанието и 

безмълвието в Константинопол. Троичното огнено сияние върху кръстатия нимб на 

Христос би могло да се интерпретира също като визия на догмата за произхождението 

на Св. Дух от Сина – filioqve и това би обяснило изключително рядката употреба на 

мотива. През 1242 година празникът на Св. Дух се чествал на 8 юни (според Юлианския 

календар), един ден след Съшествието на св. Дух. Иконата на „Христос Пантократор“ е 

била посветена на тези две дати, което обяснява защо не е посочен ден от месец юни, 

още повече, че храмовата икона отразява също освещаването на едноименния храм в 

Несебър. 

Палеографският анализ на иконата насочва към придворната византийска традиция 

от ХІІ век, но записването на името Козма със „зета”, вместо „сигма”, издава контактна 

зона с българската етно-културна среда. Тази зона най-вероятно е Солунският край, 

свързан с българската християнска традиция в столицата още от времето на св. братя 

Кирил и Методий и техните ученици. Връзките се запазват и през Второто българско 

царство, за което свидетелстват зографите от района на Сяр (Серес) в Боянската църква. 

Може да се предполага, че придворният певец и зограф Козма също е работил в Търново, 

към което насочва сходният живописен стил в декорацията на гробничната църква „Св. 

първоапостоли Петър и Павел”, чийто ктитор е съпругата на цар Йоан ІІ Асен и унгарска 

принцеса Ана Мария. Обновлението на този храм е станало вероятно във връзка с 
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царската сватба през 1221 г. Във всеки случай изписването предхожда възстановяването 

на православната патриаршия през 1235 г., за което свидетелства тонзурата на мъченика 

дякон Авив. Както е известно, западни влияния има и в стенописите на Боянската църква. 

Обикновено зографите изписват псевдокуфически надписи върху старозаветните 

одежди на пророците. Един от най-красивите примери на авторов 

самоидентификационен знак от този тип е засвидетелстван върху иконата на пророк 

Даниил сред Архангели от църквата „Св. Йоан Алитургетос” (Неосветени) в Несебър, 

изработена в духа на палеологовата живопис. Посвещението е извезано върху 

златотъканата шевица на шапката (№ 164, 164а):  

IW(AN)Ü Ç(WÃÐÀÔ) ÊÎÇ(ĚÈĚŔÒ)WÑÜ. 

Йоан, зограф украсител. 

Богато орнаментираният нимб на пророка насочва към кръстоносните икони443, а 

също и към някои декоративни мотиви от каменната украса на несебърския храм (Фиг. 

36), обновен през 1367 г. от Амадей Савойски444. Образът на пророк Даниил се среща 

изключително рядко в реда на царските иконостасни икони. Специалното внимание към 

Даниил сред Архангелите към края на ХIV век, може да бъде обяснено с неговото 

пророчество за загиването на Четирите царства (Дан. 7) и настъпването на 7-то 

хилядолетие (Дан. 8), очаквано през 1491 г. Медальоните с Архангели напомнят на тези 

от иконата на Христос Пантократор от 1242 г, а употребата на малък ер в гръцкия надпис 

също насочва към културната контактна зона, към която принадлежи и Козма Певец. На 

църквата „Св. Йоан Неосветени“ вероятно принадлежи и една икона „Разпятие 

Христово“, при която западното влияние е изразено със синия фон на небето, вместо 

традиционния златен (Фиг. 37). 

Църквата „Св. Йоан Алитургетос” е украсена с глазирана керамика в духа на 

живописния стил на търновската архитектура от ХІІІ – ХІV век с изобилие от ломбардски 

арки, конзоли и релефи в романски стил (Фиг. 38 – 40). Фасадите са разработени по 

различен начин и маниер, което важи за едни и същи конструктивни елементи (напр. 

засводяването на слепите арки). Декоративните мотиви са разположени диференцирано 

и неравномерно, дори върху една и съща фасада, каквато е северната. Тази липса на 

хомогенност е забелязана от изследователите и се дължи на различните строителни етапи 

                                                 
443 Carratu`1997;  

444 Ждраков, Ториджани 2015: 819 – 826. 
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на църквата445. Западните елементи в декорацията се отнасят предимно към 

преустройството на притвора и свода на сградата, което може да бъде отнесено към ХІV 

век. Сред тях са конзоли с изящни барелефи, като орела на св. Йоан Богослов от абсидата 

(Фиг. 41), лилията върху северната стена на олтара (Фиг. 42), Иисус Христос над 

северния вход на притвора (Фиг. 43), и разглеждания от нас портрет на мъж върху 

западната фасада на храма. 

Мраморната конзола с ктиторския портрет е ключов камък на северната арка на 

притвора и се състои от две части (Фиг. 44, 45). Върху горния дял е скулптирана полу-

фигура на мъж с дълга коса и силно повредено от човешка намеса лице, чиито ръце са 

свити пред корема и държат двата края на шнур. Мъжът е без нимб, което изключва 

възможността да е светец. Разпуснати дълги коси носят аристократите на Запад и тази 

мода не е характерна за Византия. Изображението върху долната част на конзолата също 

е подложено на ерозия, както и на манипулация, видно от дупката в средата. Тя представя 

лъвска глава с грива и уши, оформени с жлебове и отверстия. Двете симетрично 

разположени изображения (човешкото и животинското) са в семантична връзка. 

Тематична връзка те имат и със споменатия образ на Спасителя върху северната стена на 

притвора. Топографията дава основание визиите да бъдат отнесени към ктиторската 

дейност, което би обяснило присъствието на Христос над входа на храм, посветен на св. 

Йоан Богослов. По традиция храмовата декорация на притвора се свързва с ктиторския 

портрет, включително и в екстериор, както е при някои арменски и грузински църкви446.  

Разглежданите каменни релефи в църквата „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър, 

обаче, не са характерни за византийската архитектура, а носят хералдическия привкус на 

западната традиция. Тяхната поява през ХІV век би трябвало да се свърже с окупацията 

на града от правнука на Андроник ІІ Палеолог – Амадей VI Савойски (1334 – 1383 г.)447, 

наречен Зеления граф, чийто герб, както и графити на негови кораби, Иван Гълъбов448 

идентифицира върху западната стена на храма. Основанията за тази идентификация са 

няколко. Гербът на Амадей, се открива върху западната стена на църквата под 

изображението на човешкия торс и лъвската глава (Фиг. 46). Той представя щит с широк 

                                                 
445 Рашенов 1932: 50 – 55; Bojadžiev 1981: 352 – 354; Stančeva 1988: 597. 
446 Искусство ІV – ХІІІ в. 1973: 142; Mepisaschwili, Schrade, Zinzadse 1986: 136,  

137, 216. 
447 Bollati 1900: 4 – 10; Горина 1970; Gjuzelev 1981: 11 – 24; Norwich 1996:  

330 – 331; Oliva 1998: 122. 
448 Гълъбов 1957: 19; Nessèbre 1969: 25; Vilain-Gandossi 1981: 406 – 407. 
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разцъфнал кръст, запълнен с плетеничния мотив от „савойски възли на любовта“, 

какъвто има върху печата и монетите на графа (Фиг. 47, 48). Над кръста се чете инициал 

от името А(madeus), а до него вляво се виждат два правоъгълника с плетеници, които 

вероятно са свидетелствали за възстановената църква и крепост от Зеления граф.  

Шнурът в ръцете на дългокосия мъж с повредено лице над герба може да бъде 

идентифициран с позлатената сребърна огърлица, символ на рицарския Орден на 

огърлицата, създаден от Амадей VІ във връзка със сватбата на неговата сестра Бианка за 

Галеацо ІІ Висконти през 1362 г.449 По време на един рицарски турнир в Шамбери 

Зеленият граф носел огърлица, (такива слагали на ловните хрътки), на която имало 

надпис със златни букви: FERT (лат. fere ‘носи’), вероятно във връзка с латинската фраза 

за отвлечените сабинянки: „нося с мене нейните руси кичури“450. Огърлицата се 

затваряла с халка от три „савойски възела на любовта“ (nodi sabaudi) – знак на 

благородните 15 войни от Ордена (Milites Collaris Sabaudiae), които възпоменават 15-те 

Богородични радости от химна „О тебе Радует се“. Братската дружина от рицари била 

създадена за омиротворяване на враждуващите могъщи фамилии и се превърнала в 

главния Савойски рицарски орден. Амадей VІ създал, преди да отпътува на Изток, по 

образеца на Рицарския орден на Огърлицата и един религиозен орден с петнадесет 

монаси, на които поверил молитвите си за успешен поход451.  

Лъвската глава под торса на мъжа напомня за полегналия лъв в герба на Амадей VІ 

Савойски, инспириран от фигурата на крилатия лъв върху печата на неговия баща – срв. 

зооморфния символ на св. Марко като емблема на Венеция. Под лъва в емблемата се 

чете: „J’atand mon astre” („Аз очаквам моята звезда“)452. Зеленият граф носел по време 

на турнири и походи като емблема върху шлема си крилата лъвска глава, с каквато било 

украсено и челото на неговия кон, видно от печата. Лъвът е траен елемент в гербовата 

символика на Савойската благородническа фамилия до края на XIX век453. По всяка 

вероятност лъвският шлем е бил отличителен знак за Амадей VІ, както и зеленият цвят 

на неговите одежди454. Като такъв знак е била възприета и лъвската глава в Несебър, 

което довело до нейното увреждане, заедно с лицето на мъжа.  

                                                 
449 http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_supremo_della_Santissima_Annunziata  
Посетен на 5.10.2017 г. 
450 Fumagalli 1989: 390 – 391. 
451 Bianchi 2007: 139; Oliva 1998: 102. 

452 http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_VI_di_Savoia Посетен на 5.10.2017 г. 
453 Gentile 2007: LIV, fig. 1 – 19. 
454 Oliva 1998: 100 – 103. 
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През месец октомври 1366 г. Амадей VІ Савойски завладява Несебър във връзка с 

наказателната акция срещу цар Йоан Александър, завършила с освобождаването на 

неговия братовчед Йоан V Палеолог, пленен по време на униатската му мисия в Унгария 

за организиране на кръстоносен поход455. Вероятно църквата "Св. Йоан Алитургетос" е 

пострадала при обстрелването на пристанището на града от флота на кръстоносците. 

Нейното възстановяване от Амадей VІ, който е в града до 23 април 1367 г., би могло да 

е предизвикано от посещението на император Йоан V в Несебър от 20 януари до края на 

месец февруари, още повече, че св. Йоан е покровител на престола на римския папа в 

катедралната църква на Латерана (“S. Giovanni in Laterano”), както и на рицарските 

ордени на Хоспиталиерите и на Йоанитите. В същото време, Зеленият граф искал да 

благовести на Запад новината за връщането на Византия към католицизма, което било 

обещано от Елена Кантакузина в замяна на освобождението на нейния мъж Йоан V 

Палеолог456. Латеранската базилика, посветена на Спасителя и на светите Йоан 

Кръстител и Йоан Богослов, мотивира поставянето на релефния образ на Иисус Христос 

над северния официален вход на притвора, както и на символа на Йоан Богослов – орела 

върху конзолата на апсидата, още повече, че името Amadeus означава Боголюб.  

Върху два каменни блока, високо на западната стена между торса на мъжа и герба, 

е старателно изработен надпис, вероятно от повредилия изображенията недоброжелател. 

Началото на надписа е центрирано по вертикалната ос спрямо торса. Разчита се следният 

текст на гръцки език (Фиг. 49, 49а): 

()  () 

Лош (безбожен) гал 

Известно е, че през Средновековието гърците наричали гали чужденците от 

Западна Европа. Враждебността към Амадей VІ се дължи, както на многобройните 

прояви на произвол и насилие срещу населението на черноморските градове и 

наложените жестоки санкции457, така и на неговото неканонично вероизповедание за 

православните и за Римската църква, тъй като подкрепил антипапа Климент VІІ от Савоя. 

Високо край северната ниша с конха е изрязан върху каменен блок кръстоносен кораб от 

типа Cocca (Фиг. 50), който също би могъл да бъде елемент от визуалния разказ на 

Амадей VІ.  

                                                 
455 Gjuzelev1988: 202 – 234. 
456 Oliva 1998: 121, 123. 
457 Gjuzelev 1981: 21. 
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Всичкото това дава основание да се приеме, че ктиторът на църквата „Св. Йоан 

Алитургетос” през ХІV век е бил католикът Амадей VІ Савойски, което обяснява 

нейния епитет и поругаването на релефа. Известно е, че униатските храмове по време на 

управлението на прадядото на Зеления граф Михаил VІІІ Палеолог били отново 

освещавани, а гробът на отлъчения от Църквата император е поруган и костите му са 

хвърлени на кучетата. Подобна участ има и гробът на венецианския дож Енрико Дандоло 

в „Св. София” в Константинопол, за което свидетелства счупеният кръст на надгробния 

камък. Отнасянето на преустройството на храма към пролетта на 1367 г., когато в града 

се намират император Йоан V Палеолог и граф Амедей VІ Савойски, хвърля светлина 

върху проблема за датирането на несебърската архитектура в живописен стил от ХІІІ – 

ХІV век. По време на ремонта на храма строителите не са разполагали с глазирана 

керамика, която не е характерна за столицата и големите градове на Византия. Тази 

украса се е появила в Несебър вероятно след ХІІ век, тъй като църквите „Св. Йоан 

Кръстител” (Х в.) и „Св. Теодор” (ХІІ в.) са без глазирана керамика, а след похода на 

Зеления граф тя вече не се употребява, за което свидетелства църквата „Св. Спас” с 

живописен слой от късната Палеологова епоха (ХV в.) под стенописите на зограф Никола 

от ХVІI век. Иконите „Пророк Даниил с архангели“ и „Разпятието“ също би трябвало да 

са изписани през 1367 г. от придворния зограф Йоан с поетично име Украсител. 

Много рядко „псевдокуфическите“ писмена се откриват в посветителски надписи 

на църкви – напр. зографите Варлаам край апсидата на църквата в Грачаница от 1319/20 

г., Никола в апсидата на търновската катедрална църква „Св. апостоли Петър и Павел“ 

от 1442 г. и Никола ди Пиетро Джерини от Флоренция, подписал се през 1400 г. в края 

на надписа над сцената „Убийството на св. Матей“ в Капела Милиорати на църквата „Св. 

Франциск” в Прато (Италия). По-често те са скрити във визуалното пространство.  
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3. БОЯНСКАТА ЦЪРКВА 

 

В Боянската църква са засвидетелствани едни от най-забележителните авторови 

самоидентификационни знаци на строители (срв. Илия) и декоратори. Към тях може да 

бъде отнесен също белегът върху иконата на Христос Пантократор от 1262/63 г., 

поръчана от охридския архиепископ Константин Кавасила. Тя би могла да бъде 

атрибутирана на зографа Васил от Сяр, починал по време на работа в Боянската църква 

през 1263/64 г., според уточнената от Георги Веленис458 дата на стенописите на храма 

във връзка с индикта от ктиторския надпис. Подписът на майстора с иницал В е оспорен 

от някои изследователи459, тъй като върху златния фон са нанесени с червена боя като 

графит („дипинт“) три едва забележими вертикално лигирани буквени знаци460 (№ 165): 

+  

От ръката на Васил. 

Автографът е вписан в небесното пространство от дясната страна на Христос като 

изпратен в отвъдното опоетизиран куфически текст, записан с цвета на изкупителната 

жертва. Зографът маниерно и скорописно прикрива своето присъствие в Божията 

светлина на иконата (златния фон), имитирайки графитите на зидарите, като зографа на 

охридската икона на св. евангелист Матей, издраскал своето посвещение също върху 

златен фон. Като зидар се подписва и боянският майстор Васил върху прясната 

обмазваща мазилка с въглен. Мястото и формата на монограмния подпис на иконописеца 

Васил свидетелстват за съвършената хармония между хероизирания творчески акт и 

християнското смирение в духа на източната тайнописна практика461. Трансгресията в 

мистичното пространство се осъществява най-често с белега-помен пред Бог, който знае 

скритите неща (молитва за оглашените след трисагиона)462 и авторското посвещение 

остава скрито в онази запечатана книга, която никой не може да прочете (Дан. 12; Ис. 

29: 11 – срв. Богородица-Църква). Тази богоугодна секретност на автографа, като тихо 

произнасяния от свещеника помен край олтара, би обяснила привидно анонимния му 

характер. 

                                                 
458 Velenis 2011. 
459 Balabanov 1983: 75. Авторът не е склонен да приеме тази „драсканица“ за автограф. 
460 Đurić 1961: 17; Babic 1988: 8. 
461 Уваров 1908: 74. 
462 Чифлянов 1976: 79. 



137 

 

По стилови и палеографски белези иконата се свързва с боянските стенописи. Така 

например, моделировката на хитона е сходна с тази на Христос Евергет, а орнаментът на 

релефния нимб в западен стил е идентичен с декорацията на ложето в сцената „Успение 

Богородично“ и на хоризонталната греда в олтара. Нещо повече, зографът на иконата е 

изписал буквата О в кръста на нимба с украса от две петлици по вертикалната ос, 

характерни за глаголическите и раннокирилските паметници – напр. Асеманиевото 

евангелие и керамичната плочка от Преслав. Същата буква с вертикални чертици се 

среща в ктиторския надпис на Боянската църква, което означава, че зографите от 

Солунския край съхраняват Кирило-Методиевата писмена традиция. Идентификацията 

на иконописеца с инициал В със зографа Васил от Боянската църква е възможна, особено 

при сравнението на двата автографа. Буквата В от иконата, например, има характерно 

начертание с раздалечени една от друга издължени овални петлици, като горната е по-

дълга от долната. По подобен начин зограф Васил записва своя инициал в Боянската 

църква, както и в името на св. Василий Велики в апсидата. 

Авторското посвещение на зограф Васил е нанесено с въглен върху обмазващата 

мокра мазилка на западната фасада на храма, северно от входа, в духа на зидарската 

традиция (№ 166, 166а): 

Ŕçú Âŕñèëèå ïèñŕ. 

Аз, Василий, изписах. 

Над посвещението Васил е нарисувал змия, лъв и магаре (№ 166b, 166с), които са 

християнски алегории – срв. Добрата змия Христос, лъвът – Цар на Юдея и Недреманное 

око на Живия бог, оселът в „Рождество Христово“ и „Влизане в Ерусалим“. От другата 

страна на входа той е изобразил лицата на пророците Давид, Соломон и Давидовия тъст 

Саул от сцената „Слизане в Ада“ (№ 166d) като алегория на тримата майстори във връзка 

с изграждането и украсяването на Соломоновия храм. Върху челото на цар Давид вместо 

короната са отбелязани неговото име и титла като кичур коса, което подчертава 

алегоричната връзка на царските образи с името на протомайстор Васил463. Това 

уникално сигниране може да бъде интерпретирано като авторова алегория на Васил, 

както „Чудото с Васил Агриков” и „Чудото с византиеца Димитър”, сътворени от зограф 

Димитър. Поразителна е приликата на голобрадия цар Соломон с младия молебник 

Димитър, например, чиято шапка е нарисувана също при едно схематично лице с въглен 

                                                 
463 Попконстантинов 2009а: 43 – 53. 
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върху обмазващата мазилка на северния аркосолий в притвора върху хастара на 

подписаната от зограф Димитър сцена „Въведение Богородично”. Автографската 

алегория с тримата царе би могла да свидетелства за семейната връзка в ателието – напр. 

зографите Васил и Димитър могат да бъдат баща и син, подобно на Давид и Соломон. 

Множеството двойки авторски помени в църквата насочват към подобна възможност: 

графитите върху хастара на „Христос сред книжниците” (южен аркосолий) и на Димитър 

върху хастара на подписаната от него сцена „Въведение Богородично” (сeверен 

аркосолий), двете рисунки във връзка с предначинателните молитви в северния и южния 

край на апсидата, сцените „Възкресение Христово” с есхатологичен богоявленски текст 

(северна стена) и „Кръщение Христово” с алегоричния „плувец” и тайното вотивно 

„Успение Богородично” под него (южна стена), подписаните мечове на светците Теодор 

и Димитър върху северната стена на наоса. 

Рисунките с въглен представят Васил като зограф, както е записан в Боянския 

поменик. Подписът впоследствие е бил покрит/погребан със сцената „Кръщение 

Господне” (№ 166е, 166f), която специално по този повод е сигнирана с текста: „Този е 

Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Мат. 3:17). Върху авторското 

посвещение би трябвало да съответства композиционно алегорията на спасяващия се 

плувец в нозете на Христос от сцената на „Кръщението” в наоса (№ 166g) – срв. с 

авторската алегория в Орбелския триод от ХІІІ век: „Плувай, плувецо, пиши, грешни поп 

Петре”. В сцената „Кръщение Господне” в христологичния цикъл е изобразена 

автографска алегория за живописeца като плувец към Спасението, както апостол Петър 

е възван от Христос. Алегоричното плуване към Спасителя е антипод на 

персонификациите на ужасените бягащи морски води и възвърнатата в извора река 

Йордан от Паримиите на Богоявление. Подобен плувец е засвидетелстван през ХІІІ век 

в „Кръщението на Христос” в костурската църква „Панагиа Мавриотиса“ и в критската 

църква „Св. Богородица Кера“ в Крица, но там той е свързан с морализираната представа 

за река Йордан като беглец, в първия случай с извърната към Христос глава464. 

Есхатологическата връзка на Христовото „Кръщение” с „Възкресението” се установява, 

както на фасадата с тайния подпис и рисунките на царете, така и в наоса, където двете 

теми са представени срещуположно на южната и северната стена. Нещо повече, в сцената 

„Възкресение Христово” върху свитъка на Йоан Предтеча са вписани слова, произнесени 

на брега на река Йордан по време на Кръщението (Иоан 1:29). 

                                                 
464 Χατζηδάκης 1984: 79 (13); Borboudakis: 19. 
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Майстор Васил е подписал обмазващата мазилка на големия камък върху западната 

фасада на църквата като жив камък от Божието здание, зидано с надежда, че ще пребъде 

до края на света и без живописната украса, както Божието кръщаване с огън следва 

Йоановото с вода. Той алегорично се вписва сред доброплодните християни, които няма 

да бъдат отсечени с брадвата, представяна в сцената, доплувал до Спасителя след 

кръщелното отричане от Сатаната. Монументалното „Кръщение Христово” е изнесено 

извън църквата, за да „погребе“ подписа на зографа Васил. Може да се предполага, че 

отдолу в земята се намира и неговият гроб, за което символично насочва вградената 

сполиа на античен саркофаг. Същевременно, сцената „Кръщение Христово“ би 

свидетелствала, че храмът е имал още един притвор, в който е извършвано тайнството 

кръщение – срв. притворите на църквите в Кремиковския манастир и „Варлаам“ в 

Метеора. Изнасянето на ритуала пред вътрешния притвор би могло да се дължи на 

покръстваните езичници в крепостта Батил-Бояна, потомци на печенежкия хаган Тирах 

и неговото обкръжение, т. нар. шопи. 

В автографски контекст могат да бъдат обяснени и двойката графити върху по-

стария живописен слой от ХІІ век в северния и в южния край на апсидата. От там започва 

изписването на долния регистър в наоса, след като старата живопис е начукана от 

майсторите, за да се захване мазилката, или е свалена до каменната основа. И в двата 

случая стенописите са погребани под новия живописен слой или в изкопна яма. 

Авторовите самоидентификационни знаци под мазилката на новата живопис са в духа на 

литургичното съпогребване на свещеника под покрова-въздух върху олтара и на 

миряните под масата на Разпети петък. Те са изписани на един метър от пода във връзка 

с коленопреклонната молитва. Открояват се благославящи ръце с червено багрило, които 

маркират началото и края на изписването на апсидата в посока към наоса. С тях 

зографите благославят художественото начинание. В северния край на апсидата до св. 

Василий Велики от XIII век (под св. Григорий Богослов) е изписана с червен контур 

благославяща десница, обърната на север във връзка с началото на изписването на наоса 

(№ 167, 167a). В южния дял на апсидата върху образа на св. Василий Велики от стария 

живописен слой са били изобразени двама мъже с черен контур с протегнати леви ръце 

за благословия с червен контур, обърнати към юг (№ 167b). Обикновено синопиите се 

приемат за скици, но подобно лице с шапка с перо, каквато носи единият мъж, няма в 

стенописите, а черно-червеният цвят насочва към поменалния характер на рисунките. 

Широкополата шапка с перо отличава македонските царе върху античните монети и 

напомня на западните шлемове с широка периферия, засвидетелствани във френската 
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миниатюра от ХІІІ век и в критската църква „Панагиа Гуверниотиса” в Потамиес от ХІV 

век465. Подобни островърхи шапки без перо носят придворните певци във Византия466, 

които често са и зографи. Двамата майстори коленопреклонно са измолили сили за борба 

с изкушенията, както преди богослужението свещеникът се моли в олтара за 

символичния меч-епигонатий по време на Чина на обличането. Изглежда в тази връзка 

графитите са на височината на скрития под фелона меч-набедреник на св. отци, т.е. 

зографите са представени в олтара като Божи поборници, измолващи сили срещу козните 

на дявола преди изписването на храма. 

Василиевата смърт е настъпила вероятно преди да бъде поставена мазилката на 

живописния слой върху южната стена на наоса, за което свидетелства тайната сцена 

„Успение Богородично”, изписана върху тънка мазилка, преди христологичните 

празнични визии на „Рождеството“ и „Кръщението“ да я скрият (№ 168). Към вотивния 

характер на сцената насочва червената благославяща лява ръка с дълги пръсти върху 

тънка мазилка под сиянието на Христос (№ 168а). За смъртта на зограф Васил би 

свидетелствало и нехарактерното иконографско решение на композицията, при което 

един от апостолите при нозете на Богородица е със запалена свещ в протегнатите си ръце. 

В създаденото по-късно „Успение“ върху западната стена на наоса467 запалената свещ 

стои пред апостолите. Най-вероятно вотивната сцена е изписана от зографа Димитър, 

подписал меча на своя покровител – св. Димитър Солунски, и шевицата с ресните на 

Богородичния мафорий в сцената „Въведение в храма”. Изборът за помен е замислен 

тематично, във връзка с иконографската програма – напр. миниатюрната сцена е 

изписана над плувеца в „Кръщението“ и срещу „Възкресението” на Христос върху 

северната стена, в която са представени тримата пророци – Саул, Давид и Соломон. 

Подобно вотивно изображение е засвидетелствано в църквата „Св. Йоан 

Предтеча” в Потамос на остров Китира от края на ХІІ до средата на ХІІІ век, където 

върху полето на цокъла под нозете на трима прави светци е изписана малка рисунка на 

„Възнесение Господне” с посветителски надписи468 (№ 169, 169а). Вотивна композиция 

с червена боя е засвидетелствана у нас и в софийската църква „Св. Петка 

Самарджийска” от ХVІ век, поместена под сцените „Изгонването на търговците от 

храма” и „Сватбата в Кана Галилейска” от „Господските чудеса“ (№ 170). В нея е 

                                                 
465 Мокрецова, Романова 1984: 208; Kalokyris 1973: BW 57. 
466 По този въпрос виж: Бакалова 1981. 
467 Арнаудова 1995: 44. 
468 The Glory of Byzantium 1997: 52 – 54 (19).   



141 

 

изобразено голобрадо лице пред надпис на гръцки език за св. Никола, което вероятно е 

на зограф на име Никола, отправил своята предначинателна молитва към светеца 

покровител. В приблизително подобен стил работи зограф Никола, подписал 

послесловно с цифрова система за тайнопис ктиторския надпис на църквата „Св. Спас” 

в Несебър през 1609 г. Подобна вотивна сцена с цвета на евхаристийната жертва, 

вероятно дело на софийския зограф Тома, е засвидетелствана също в Елешнишкия 

манастир от XVI век под сцената на „Сретението“ в „Богородичния Акатист“, където на 

старобългарски може да се прочете (№ 171): 

Ä(óõ)à ïîê(àÿ)í·ıìü ñ(ïàñ)è 

Дух на покаянието спаси…  

Майсторите в Боянската църква са оставили свои алегорични портрети и в сцени от 

житийния цикъл на св. Никола в притвора, северно от входа. Едната алегория е рядко 

изобразяваното „Чудно спасяване на византиеца Димитър от корабокрушение”, 

центрирано над ктиторския надпис като визуален подпис на зографа Димитър към него 

(№ 172) и срещуположно на повлияната от западното изкуство сцена „Св. Никола 

укротява бурята“. В композицията отсъства обичайният образ на светеца, уловил ръката 

на удавника, а в замяна на това Димитър е изобразен в коленопреклонна молитва пред 

входа на отеческия дом, символизиращ Рая. Паоло Венециано познава тази автографска 

традиция, свързана с художника плувец към пристана на Спасението. Това е 

засвидетелствано в Празничния олтар (Pala Feriale) от 1345 г., където в морската бездна 

по време на пренасянето на мощите на св. Марко469 е записано неговото име и това на 

синовете му Лука и Йоан (№ 173): 

Magister Paulus cum Luca et Joanne filiis suis pinxerunt hoc opus/ MCCCXLV mensis 

aprilis die XXII 

Майстор Паоло със синовете Лука и Йоан изписаха тази творба (в годината) 1345 

месец април 22 ден 

В тази сцена на морска буря, както и в Бояна, моряците носят бели шапки на 

главите, според френската мода, засвидетелствана в Богородичното чудо „Как бил 

спасен от морските дълбини един човек на път за Божи гроб“ в илюстрирания ръкопис 

от началото на XIII век на Готие де Куенси „Живот и чудеса на Богородица“ (ГПБ. Фр. 

                                                 
469 Urbani: 43, f.23. 
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F.v. XIV, л. 217 об.)470. Подобна бяла шапка носи и ктиторът Георги Мазизанис на 

църквата „Панагиа Кера“ в Критса (Крит) от ХІV век471. 

Зографите се представят също и като молещи се дарители, какъвто е случаят с поп 

Добрейшо. Свещеникът носи същата бяла шапка и е представен в коленопреклонна 

молитва към св. Йоан Богослов, на когото поднася преписаното през ХІІІ век 

евангелие472 (№ 174). Такива бели шапки носят зографите през Средновековието, което 

е засвидетелствано в една миниатюра на „Иконописец“ в ръкопис от библиотеката на 

Атонския манастир „Дионисий” от ХІ век (№ 175). Подобни шапки носят и персонажите 

в алегоричната сцена на Димитър, което може да е указание за статуса на майсторите от 

ателието. Втората алегория представя „Чудото с момчето Васил, Агриков син”, в която 

душеспасителят св. Никола въвежда праведната душа на младежа в неговия бащин дом, 

където родителите му го посрещат със запалени свещи – отново алегория на Рая (№ 176). 

Най-вероятно изображението е създадено след смъртта на зографа Васил, тъй като 

момчето държи покров и потир с червено вино за причастие, а преминаването му от 

смъртта към вечния живот е символизирано с черния прозорец на дома зад гърба му и 

червения пред него. Момчето Васил носи островърха шапка, която вероятно също 

насочва към византийските певци-зографи.  

Посвещенията на майсторите зидари и декоратори Илия, Васил и Димитър в 

Боянската църква свидетелстват за връзките на Солунския край с Търновския двор през 

ХІІІ век. Сведението за произхода на ателието получаваме от Боянския поменик473, 

където наред с имената на българските царе и патриарси, в началото на лист 50 е 

записано и името на зограф Васил от град Сяр (Серес), родом от селото Субоношо (№ 

177):  

ç(î)ãðŕôŕ âŕñ·ëüå ãðŕ(ä) ñåðú ñåëî ñóáîíîøî 

Зограф Васил, град Сяр, село Субоношо 

На това сведение не беше обръщано достатъчно внимание, въпреки че българските 

говори в Серско се намират на ятовата граница, за която свидетелства епиграфският 

материал на Боянските стенописи474. Казимир Попконстантинов475 идентифицира 

                                                 
470 Мокрецова, Романова 1984: 106 
471 Urbani: 43; Borboudakis: 56. 
472 Цонев 1906: 5 – 12. 
473 Станчева, Станчев 1963: 67 (50), ред 2; Ждраков 2009: 223 – 231. 
474 Гълъбов 1963: 15 – 16, 22. 
475 Попконстантинов 2009а: 11 – 12. 
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посвещението на майстора зидар и декоратор Васил върху обмазващата мазилка на 

западната фасада на Боянската църква, което свърза с личността на поменатия зограф, 

уточнявайки времето на неговото творчество. Той идентифицира селището Субоношо с 

по-късно известното Субаш-кьой (Νέο Σούλι „Ново Сули”) край град Сяр. Старинната 

тюркска форма на името разкрива присъствието на българите в Солунския край още от 

Куберовата епоха – срв. су „войска, вода” и боношь като вариант на бан-ош/аш (Банат, 

Карпош, Витоша) с преход на о в а (срв. Боян/Баян). Информацията в Боянския поменик 

за сярското художествено ателие от ХІІІ век попълва една празнота във 

византологията476. 

Вписването на художника в църковен поменик е изключително рядко, въпреки 

представата за творчеството като богоугодно и свято дело. Сведението за родното място 

би било необходимо при внезапна смърт далече от отечеството, така че записването най-

вероятно се дължи на смъртта на майстора по време на работа, за което има податки в 

иконографската програма на Боянската църква. Вписването осигурява редовно 

припомняне на името по време на службите за вечен помен на починалия, чиито тленни 

останки би трябвало да се намират в района на църквата, възможно под сполиата върху 

западната стена на храма. По повод смъртта на зограф Васил от село Субоношо неговите 

колеги са платили вписването и на имената на починалите роднини за осигуряване на 

редовни служби за упокой на душите им477. За ежегодната заупокойна служба на 

Вселенския патриарх Йосиф ІІ във Флоренция през 1439 г., например, са били платени 

50 дуката от неговия роднина Георги Филантропин478. Така от Поменика научаваме и за 

съседните на Субоношо села Везен (Везник, #Αγιον Πνεύμα „Свети Дух”) и Тахсинила, 

което може да се идентифицира с Тахталикьой (Оряхово, Мармара)479 или Тахинос 

(Тахиьос, Αχινός) край съществувалото едноименно езеро в устието на Струма под 

планината Кушница (Пангей). Районът е населен с българи (срв. селата Сърпа, Негослав, 

Горно и Долно Крушево, Ежово, Стара Баня) и е бил предоставен още от Григорий 

Бакуриани на Бачковския манастир480. Протографът на Боянския поменик е преписван 

многократно във връзка с периодичното похабяване на неговите листове, поради което 

са налице различни почерци. Преписвачът на помена за зографа (ръка 17) не е 

                                                 
476 До този момент в района не са регистрирани зографи (срв. ΠΙΟΜΠΙΝΟΣ 1984: 449 – 450).  
477 Попконстантинов 2009: 20 – 21, 23 – с цитираната литература. 
478 Gill 1967: 321. 
479 Попконстантинов 2009а: 18 – 20. 
480 Кънчов 1970: 34, 70, 79; Златарски 1927: 341, 730; Петров, Гюзелев 1978 (1): 390. 
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идентифицирал повредените надредни знаци в протографа и е пропуснал буквите о в 

з(о)графа и д в гра(д). Неговият почерк е неугледен, поради което текстът се чете трудно. 

Независимо от късния препис и допуснатите грешки, Боянският поменик е безспорен 

източник за българската средновековна история. 

На българските зографи принадлежи един тип авторско посвещение върху 

изписана завеса на храм, който не е характерен за византийската монументална 

традиция. Подобен авторов самоидентификационен знак се открива върху завесата на 

походната палатка на император Теофил в една миниатюра от Мадридския препис на 

Йоан Скилица от XIII век (№ 178): 

 . 

Подписа К. 

Авторът е отбелязал своето име с инициал, а двете букви от глагола „подписа“ е 

лигирал по обичайния за епиграфската традиция начин – срв. подписите на зографите с 

името Никола от църквата в Етолокарнания и от Търново. Зографът се е вписал във 

визуалното пространство, за разлика от миниатюристите на „Менология” на Василий 

Македонец, идентифицирайки се като производител на скъпоценната завеса, 

подписвайки с инициал нейната златотъкана шевица. 

Авторовото посвещение върху изписаната църковна завеса присъства поменално 

като значимо триумфално събитие по време на службите. В Боянската гробнична църква 

„Св. Пантелеймон“ завесата е изписана в северния аркосолий във връзка със 

заупокойната служба край ковчега на ктитора. По този начин посвещението визуално 

съответства на поменалното вписване на зограф Васил в Боянския поменик, като 

прославя неговия художествен подвиг – срв. употребата на понятието зограф в 

Поменика. Изборът на мястото не е случаен, тъй като храмовата завеса е надгробен 

символ, и нейното раздиране съпътства въкресението на мъртвите (Лук. 23:44 – 45; Ам. 

8:9). Трансгресията отразява също така зидарската практика, за което свидетелства 

двуезичната употреба на понятието кортина за завеса и стена на гробния аркосолий (ит. 

cortina ‘завеса на храм, параван, преграда, зид на църковно гробно пространство и на 

крепост’481). Посвещението се намира в нозете на покровителя лечител св. Пантелеймон 

и на ктитора – севастократор Калоян, както и под ктиторския надпис за обновяването на 

                                                 
481 Vocabolario: 244; Enciclopedia Treccani –  

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/cortina/  

Посетен на 10.10.2017 г. 
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параклиса през ХІV век. Надписът е с монументални кирилски букви, записани с черна 

боя. Той започва с инвокативен кръст върху западната страница на аркосолия и завършва 

с името на зографа в края на завесата, източно от аркосолия (№ 179, 179a, 179b, 179c), 

от което е запазен хоризонталният край на долната извита греда на буквата å482 (№ 179d): 

+ Êîðòéíà ðåê(øå) çàâýñ ïèñ(à) [Василé]å. 

Кортината, наречена завеса, изписа Васил. 

Авторското посвещение с черни букви отговаря на завършителния етап в 

творческия процес, разбиран екзистенциално като край на земния път на художника. То 

свидетелства за връзките на зографа Васил със столичните ателиета от ХІІІ век. В 

дяконикона на търновската военна гробищна църква „Св. 40 Севастийски мъченици“, 

например, е запазен краят на подобен монументален посветителски надпис върху завеса, 

изписан с изящни червени кирилски букви (№ 180, 180a, 180b):  

#SÊ¾ Ë(Ε)ÒÎ  

6720 година (= 1211/12 г. сл. Хр.) 

По всяка вероятност той е създаден във връзка с обновяването на храма след събора 

срещу богомилите през 1210 г.483, когато е било поставено началото на Бориловия 

синодик. Според „Житието на св. Иларион Мъгленски”, мощите на бореца срещу 

богомилството били пренесени в столицата от цар Калоян и по-късно са се намирали в 

църквата „Св. 40 Севастийски мъченици“484, а от Синодика научаваме, че цар Борил 

провел събора в една от големите търновски църкви.485 Податки за това, че мястото на 

събитието би могло да бъде храмът на Севастийските мъченици, са:  

1. Обновяването на храма на бореца срещу богомилите и епископа на Мъглен св. 

Иларион през 1211 г.  

2. Сведението, че съборът е приключил на празника на Севастийския епископ св. 

Власий (11 февруари), след което е бил ежегодно честван заедно с Вселенските 

                                                 
482 Изказвам благодарност на проф. Казимир Попконстантинов, който идентифицира фрагмента 

от буквата. Разстоянието между буквите дава възможност да се помести името на протомайстора 

Васил: … писа Василие. 
483 Съборът в Търново е бил проведен през 1210 г., а не през 1211, както е посочено в някои 

изследвания (Божилов, Кожухаров 1987: 112). Това проличава от посочения месец февруари, 

индикт 14-ти. 
484 Божилов, Кожухаров 1987: 55, 211 – 212. 
485 Божилов, Кожухаров 1987: 111. 
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събори486. Най-вероятно църквата е била изписана за първото юбилейно честване на 

Търновския събор. 

Монументалните посветителски надписи върху изписани завеси хвърлят светлина 

върху средновековната автография, която не винаги е била възприемана с подчертано 

християнско смирение. Двата български паметника от ХIII век свидетелстват, че 

зографът избира пред интимния характер на авторовия самоидентификационен знак, 

тържествено възпоменателно заявление с големи букви край олтара на църквата, където 

се чете поменикът по време на служба487. Присъствието на художника на това 

символично място напомня, че творчеството е сред величавите богоугодни дела и в 

момента на раздирането на завесата при Второто пришествие посвещението ще бъде 

прочетено от Бог. След раздирането на завесата на храма при Христовото Разпятие 

възкръснали мъртвите от гробовете. Интересът на зографа към темата за "Разпятието" е 

засвидетелстван с означаването на Христовите рани на български език – ðàíѧ. В този 

смисъл, подписаната храмова завеса се явява крайната фаза на художественото 

произведение, преди действието на художника да се прекрати. Този богословски 

хуманизъм рефлектира в индивидуализма на предренесансова Европа, след като 

византийските съглашатели със Запада трябвало да напуснат пределите на Латинската 

империя през 1261 г.488 

Мариологичната символика на стенописната завеса489 в олтара на наоса край гроба 

Господен и в аркосолия на гробничния параклис подсилва трансгресивното 

възпоменаване на майсторите, които се отъждествяват с производителите на скъп 

текстил с извезани надписи. Закачената завеса върху каменните цокли на богатите 

византийски църкви означава гробното пространство490 и прехода в отвъдното, подобно 

на зазидания вход (porta clausa) на аркосолия, където се намират тялото на мъртвия и 

неговото надгробно изображение. Изписаната завеса също отделя земната от небесната 

църква на триумфа и във връзка с употребата на двете понятия кортина и завеса има 

двойна преградна функция, а надписите върху нея са с поменален характер. Едната 

преградна функция се свързва с есхатологичната символика на пурпурната многоценна 

                                                 
486 Божилов, Кожухаров 1987: 111 – 112. 
487 Кирин 1989: 95. 
488 Острогорски 1998: 571 – 572. 
489 Пенкова 1995: 34, 38 – 39. 
490 Габелић 1987: 25. 
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завеса491 в Соломоновия храм, изпредена от Богородица и раздрана при смъртта на 

Иисус: „Беше вече около шестия час, и настана мрак по цялата земя до деветия час; и 

потъмня слънцето, и храмовата завеса се раздра през средата (Лук. 23:44 – 45; Ам. 8:9) 

и земята се потресе; и скалите се разпукаха; и гробовете се разтвориха; и много тела 

на починали светии възкръснаха; и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, 

влязоха в светия град и се явиха на мнозина” (Мат. 27:51 – 53). Свещеният текст е 

образец за последователността на богослужението преди литургията, когато се 

изпълняват старозаветни и евангелски четива (6-ти и 9-ти час). В литургичен контекст 

завесата притежава символика, подобна на покрова, тъй като нейното спускане в 

интерколумните на темплона (иконостаса) цели прикриване на мистичното 

пресъществяване на светите дарове, като охранява тайнството от непосветените. 

Подобна знаковост има също мафорият на Богородица, която символизира Църквата в 

заключителния Пасхален канон. Втората преградна функция на кортината-завеса е във 

връзка със стената, на която е закачена – срв. с пробива в крепостната стена (куртина) 

при императорския триумф. В християнски контекст зидът, както вече беше казано, е 

алегория на вечния живот: „В оня ден Аз ще възстановя падналата скиния Давидова, ще 

запълня нейните пукнатини, срутеното ще въздигна и ще уредя, както в стародавни 

дни” (Ам. 9:11). В този смисъл есхатологичното посвещение върху кортината-завеса е в 

унисон със зидарските автографски похвати на протомайстора Васил.  

Италианско-латинското понятие кортина е изписано с кирилски букви, както по 

традиция се постъпва с гръцкото İ(Лука 23:45) в средновековните 

български ръкописи492. Боянският майстор е употребил и една двуезична форма на 

български и гръцки език във визията на празника Петдесетница, сигнирана съшествие 

на Светия Дух и пеньдикости под влиянието на славяноезичната писмена практика в 

Сярско-Солунския край, характерна за Българското царство. Подобна двуезичност е 

засвидетелствана през ХІІІ век и в Добрейшовото евангелие, където понятието рай е 

пояснено с парадис493. Употребата на италиано-латински понятия, някои от които 

преминали през средногръцки език в българския, разкрива една малко проучена форма 

на западно влияние у нас494. Тя свидетелства за контактите със столичната латинска 

култура в Солун и Константинопол по време на Калояновата уния, както и с Епирското 

                                                 
491 Иванов 1931: 437. 
492 Стоянов, Янакиев 1965: 134. 
493 Джурова 1981: 79; Стоянов, Янакиев 1965: 193. 
494 Грабар 1983: 53 – 59. 
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деспотство495, чиито обширни територии с българско и романизирано куцовлашко 

население (Епир, Тесалия и Македония) са управлявани от цар Иван ІІ Асен след битката 

при Клокотница през 1230 г.  

Посредници за западните влияния в Търново биха могли да бъдат завладяното след 

1230 г. Адриатическо крайбрежие при Драч, както и трайните връзки с република 

Дубровник, за които свидетелства антисръбският договор на Михаил Асен от 1253 г. В 

крайбрежна Далмация, управлявана от венецианците, славяните имат латинска писмена 

практика и римско богослужение496, а от началото на ХІІІ век в град Сплит е имало 

златари и добри зографи, които са знаели славянски и латински език, но са изповядвали 

богомилската ерес497. Римската църква свързва богомилите с България, които успява да 

покръсти едва през Османската епоха (павликяните в Пловдивско). Огрубеният 

архаизиран стил в духа на разговорната реч на зографа поп Добрейшо498, който се моли 

коленопреклонно с френска бяла забрадка на главата, хвърля светлина върху 

народностния аспект на изкуството в Българското царство. По повод Боянските 

стенописи Виктор Лазарев499 отбелязва, че „чисто националните типове на лицата и 

славянските надписи ясно показват, че в Бояна са работили български майстори”. Като 

доказателствен материал може да се привлече и билингвеният надпис, сигниращ визията 

на празника Петдесетница, както и другите сгрешени надписи на гръцки език500. 

Билингвата кортина-завеса насочва към генезиса на придворната живопис във 

връзка с българо-куцовлашката езикова общност в района на град Сяр, засвидетелствана 

с епиграфския материал от боянските стенописи501. Правописните грешки в гръцките 

надписи (напр. „вита” вместо „ипсилон” в името на Христос Евергет в стенописта и 

каменната икона в Сяр) и употребата на „малък ер” в Пеньдикости насочват към 

българската етно-културна среда в Солунския край, наложена още от времето на хан 

Кубер и градоначалника Мавър, описани в „Житието на св. Димитър”. Най-вероятно 

техни потомци са братята Црко (св. Кирил) и Страхота (св. Методий), които били от 

„царско коляно“, според солунското „Житие на св. Константин-Кирил Философ”. 

Император Михаил ІІІ избрал за своята пропагандно-просветителска мисия в Моравия 

                                                 
495 Бакалова 1995: 20. 
496 Mango 1959: 138; Бакалова 1995: 17. 
497 Радоjчић 1955: 11. 
498 Христова, Караджова, Узунова 1988: № 22. 
499 Лазарев 1947: 141. 
500 Грабар 1924: 20; Гълъбов 1963: 49-50; Смядовски 1993: 92 – 93 
501 Гълъбов 1963: 15 – 16, 22. 
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двамата братя, тъй като били родени в Солун и добре разбирали езика на славяните502. В 

действителност Първоучителите кодифицирали слявянския език с прабългарско 

произношение и културна лексика с урало-алтайски произход. Те сътворили специалния 

глаголически знак „голям ер” за непознатия на индоевропейците, и в частност на 

славяните, собствено български и тюрко-монголски звук „Ъ”, характерен за китайския 

език, в който има цели три вариации503. С него била записана китайската по произход 

дума кънига и производното с тюркско професионално окончание кънигчи „книжовник” 

(от същата лексема произлиза и името на Кунфуций)504. 

Солун и Света гора излъчват еталоните на българското християнство и изкуство 

още от времето на светите братя Константин-Кирил Философ и Методий. От там по река 

Струма се разпространяват исихастките идеи на монасите отшелници (напр. св. Иван 

Рилски) много преди победата на солунския архиепископ Григорий Палама на събора в 

Константинопол през 1341 г., видно от скалния манастир „Св. Архангели“ при Иваново 

от ХІІІ век. В този контекст може да бъде интерпретирано и преместването на 

българското тържище в Солун, което противоречи на имперските претенции на цар 

Симеон за трона в Константинопол. Районът на град Сяр с мраморните кариери край 

Струма бил благоприятна почва за развитието на художествени ателиета още от 

Античността. Скулптурата на местните каменоделци е в духа на огрубения 

провинциален стил на Империята. Ярък пример е каменната икона на Христос Евергет в 

катедралната църква на Сяр от ХІІ век с правописна грешка, която напомня за 

разноезичните майстори в този район (гърци, българи, куцовласи), влязъл в пределите на 

Българското царство през Х и ХІІІ век. Кирило-Методиевата писмена традиция в района 

била предпоставка за популярността на местните ателиета в българския двор. Сярското 

ателие в Бояна, например, пояснява изображенията (напр. раната на Христос), както поп 

Добрейшо пояснява кандилата, свещниците, гроздето, заставката и дори инициала. Тази 

разказвателност се среща в ранната българска ръкописна книга – срв. добавката под 

миниатюрата на св. Борис в „Учителното евангелие” на Константин Преславски и към 

зооморфния символ на евангелист Лука в Остромировото евангелие. 

Зографите Васил от село Субоношо и Димитър вероятно са възприели 

романизираното понятие кортина от куцовласите в Сярско. Същевременно те се 

открояват със своя висок професионализъм в духа на класицизиращото придворно 

                                                 
502 Тот 1981: 8. 
503 Джан Сун-Фън 1969: 525. 
504 Добрев 2003: 236. 
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изкуство в Солун и притежават завидно богословско образование, засвидетелствано от 

множество пояснения и цитати от Светото писание. Ателието познава и някакво „Житие 

на св. Никола”, вероятно свързано с град Бари, където се пазят мощите на епископа, и 

откъдето потеглят кръстоносните кораби, като изобразения с окачени щитове върху 

палубата в сцената „Чудото с морето“. Кръстоносните кораби влезли победоносно в 

Солунското пристанище през 1204 г. с пиемонтския маркграф Бонифаций от Монферато, 

убит три години по-късно от цар Калоян. Билингвата кортина/завеса разкрива един 

аспект в латинофилския контекст, характерен за двуезичната епиграфска практика в 

Далмация и латинските държави на Изток и специално за Солунското кралство на 

Бонифаций Монфератски505. Изпратеният в Рим да изучава латински език и богословие 

княз Витлеем, син на цар Калоян506, свидетелства за това влияние в България, а също и 

за борбата между римокатолическата и православната партии, във връзка с 

политическите бракове на цар Иван ІІ Асен507. Западните влияния и двуезичната 

практика биха били елемент от официалната униатска пропаганда и на севастократор 

Коломан ІІ (Калоян в Боянската църква), отстранил православната партия в Търново през 

1258 г., след като убил цар Михаил ІІ Асен, узурпирал на свой ред властта, убивайки 

първородния син на Иван Асен – латинофила цар Коломан І508. Куманското име Коломан 

(Караман) изглежда е преосмислено от гръцкото име Калоян509, във връзка с униатската 

политика на цар Калоян. В Боянския поменик след цар Михаил Асен и преди цар 

Константин Тих е споменат бащата на братовчеда убиец Коломан ІІ – Александър, два 

пъти като цар, (вместо севастократор, както е записан в Бориловия синодик)510. Второто 

споменаване на цар Александър издава претенциите на сина му Коломан ІІ (Калоян) за 

царския престол в Търново, но след възцаряването на Константин Тих Асен, той се 

представя с бащината си титла севастократор. 

Влиянието на строителната епиграфска практика върху живописната е във връзка 

с имитирането на тектониката на храма от декораторите – напр. гредоред, решетка, 

корниз, цокъл, завеса. Отражение на тази практика е подписаната „Св. керемида“ от 

зографа Теодор Апсевдес в споменатата кипърска църква църквата „Св. Богородица” в 

                                                 
505 Радоjчић 1955: 10 – 11; Folda 1997: 299 – 305; Folda 1997a: 388-392; Гълъбов 1963: 41. 
506 Божилов 1985: 94 – 95. 
507 Андреев 1994: 135 – 136, 138. 
508 Коледаров 1989: 66 – 76; Божилов 1985: 104 – 110.  
509 Барболова, З. Тюркските компоненти в имената на царете от династията Асеневци. 

http://liternet.bg/publish28/zoia-barbolova/asenevci.htm  Посетен на 10. 12.2017 г. 
510 Петров, Гюзелев 1978: 298. 
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Аракос от 1192 г. (№ 181) Поместването на изображението върху западната стена на 

наоса, срещуположно на „Св. Убрус“ от източната, йерархизира посвещението спрямо 

обичайния богослужебно-поменален ктиторски надпис над западния вход. 

Топографската схема е подчинена на времевите измерения в житийния текст, тъй като 

със Св. керемида е бил зазидан укритият Св. Убрус, за да бъдат впоследствие извадени 

от куртината на крепостната стена на град Ефес за всенародно поклонение511. Светите 

изображения не могат да останат скрити пред Бог и изваждането им напомня за вечния 

живот след пробив в зида. В този символичен контекст изваждането-прочитане на 

зазидания в църковната сграда автограф върху керемида, както и върху „Св. керемида“, 

е евхаристиен помен по време на Второто пришествие, когато отново завесата на храма 

ще бъде раздрана, заедно с разрушаването на храма (Лука 23:45; Йоан 2:19 – 22; ІІ 

Коринт. 5:1). 

Пример за подобно йерархично отношение на авторското посвещение към 

ктиторското е засвидетелстван в Богородичната църква на Студеница в Сърбия от 1209 

г. Там зограф с вероятното име Никола е подписал дискретно „Св. Убрус“ в барабана на 

купола с минускулни букви (високи 1,5 см), за разлика от триумфиращия дарителски 

надпис със златни букви (високи 8 см)512. Авторското посвещение няма за цел със своето 

съдържание да информира богомолците, както е при ктитора, а изразява личната тайна 

молитва на зографа с евхаристийния червен цвят на Христовата изкупителна кръв513. 

Посвещението в превод от гръцки гласи (№ 182): 

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, смили се, спаси... грешния и ... низшия. 

Авторският подпис върху „Св. Убрус“ се свързва топографски със завесата на храма 

в олтара на храма. Противоположно върху западната стена „Св. керемида“ присъства на 

второ място в топографската йерерхия в съответствие на цокъла и на вторично появилия 

се Христов образ, след като керемидата притискала скрития в стената Св. Убрус. 

Практиката да се подписват завесите на храма е засвидетелствана и в стенописите 

на параклиса „Св. Ефтимий” в базиликата „Св. Димитър” в Солун от 1303 г., които биха 

могли да бъдат атрибутирани на Мануил Панселинос. Миниатюрен авторов 

самоидентификационен знак се идентифицира върху шевицата на завесата от западната 

стена южно от входа, която се отличава от останалите декоративни пана в храма със 

                                                 
511 Жития: 933 – 936. 
512 Радоjчић 1955: 8; Djuric` 1988: 174 – 175. 
513 Радоjчић 1955: 7 – 8. 
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своята монументалност, тъй като е изписана на по-високо ниво от цокъла. Авторското 

посвещение е дискретно, записано с курсивни малки букви с черна боя (№ 183): 

ΓΡΑΦ(Η)Σ ΜΑΝ(I)ΟΣ.  

Писа Маниос. 

Буквата Ν е с отделена втора вертикална хаста, за да се прескочи разтечената черна 

боя от фона на монашеския образ в горния регистър. По този начин производното от 

Манол име Маниос (срв. Мануш) се асоциира с Мелиос, но и в двата случая насочва към 

старинния творчески прякор „най-добър“ на майсторите Маниос на златната фибула от 

Палестрина, Монус на късноримските мозайки в Трир и Мелиор на един Дейзисен 

олтарен фриз от 1271 г. За бързото през всичките месеци художествено дело 

свидетелства и прякорът Панселинос („Пълномесечен, Всемесечен“). Подобен е и 

прякорът на друг солунски зограф – Георги Калиергис („Хубавотворец, Добротворец“). 

Във връзка с бързото изписване на една църква се интерпретира и прозвището на Михаил 

Астрапа („Мълния“), давано на неговия покровител архангел Михаил.  

Дискретно посвещение върху шевица на завеса се открива и в западния дял на 

южната стена на църквата „Св. Покров Богородичен“ в Псков от ХIV век, записано с 

червения цвят на евхаристийната жертва514 (№ 184). 

Мариологичната символика на храмовата завеса в Боянската църква мотивира 

подписването на сцената „Въведение Богородично в храма“ в северния аркосолий на 

притвора. Авторското посвещение е „извезано“ върху шевицата с ресни на мафория на 

малката Мария. Идентифицират се няколко букви (високи ок. 0,9 см), записани с черна 

боя (№ 185, 185а, 185b)515: 

M)...

Димитър зограф. 

За този тип авторски посвещения не е характерно поставянето на инвокативен 

кръст. Най-ранният пример за подписана шевица с ресни на Богородичния мафорий в 

бустрофедон е на молебника Константин в една кипърска икона от ХІІ – ХІІІ век516. 

Зографът Димитър е подписал мафория като производител с надеждата, че Богородица 

ще бъде застъпница за неговите грехове при Второто пришествие. През Палологовата 

епоха обикновено върху златотъканата шевица на мафория зографите изписват 

богослужебния текст: ...нейната дреха е със злато везана; в изпъстрена дреха я 

                                                 
514 Белецкий 1986: 112, 135. 
515 Смядовски 1995: 52 – 54. Авторът не споменава за тези буквени знаци. 
516 Τσαôσοõ 1976: 28 (3). 
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довеждат при Царя... (Пс. 44:13 – 15)517, заимстван от Проскомидийния чин. Когато 

свещеникът вади от просфората от дясната страна на Агнеца частица в памет на 

Богородица и с копието я поставя на дискоса, от дясно на Агнеца, казва: „Застана от 

дясно на Тебе царицата, облечена в позлатени дрехи и преукрасена” (Пс. 44:9 – 12)518. 

Текстът символизира въплъщението на Бога в Девата чрез украсеното от Твореца тяло 

на персонифицираната Църква. Тъй като в екзегетичен план Богородица изобразява 

Новозаветната църква (институцията и тялото-храм на Бога), червеният мафорий, символ 

на първородния грях, без който в Античността жените се възприемали за необлечени519, 

алегорично изразява украсената от художника църква. В този алегоричен контекст 

автографираната шевица на мафория напомня църковните канони и надписите върху 

каменните корнизи на тухлената сграда520. Не случайно върху една къснопалеологовска 

икона на Богородица Одигитрия от Костур над шевицата с богослужебния псалом е 

поместена втора извезана лента с дълго авторско псевдокуфическо посвещение (№ 186). 

Върху шевицата с ресни на Богородичния мафорий в друга костурска икона от около 

1400 година е вписан богослужебният текст: „Чуй, дъще, и виж...” (Пс. 44:10)521, който 

свидетелства, че Проскомидийният чин е оказал влияние във формирането на 

автографския тип като богослужебно-поменален (Фиг. 51).  

Богоугодната дискретност на подписа отговаря на тихо произнасяният от 

свещеника помен край олтара и се свързва с Мариологичната символика – срв. 

съкращението МТР на името Димитър във връзка с Мητέρα το‡ Θεού. Зографът 

присъства поменално в Светая Светих на „Богородичното Въведение” също и със 

скрития върху мазилката графит. За сотириологичния смисъл на сцената и нейното 

отношение към посветителските надписи и портрети, а оттам и като възможно място за 

подписване, свидетелства мотивът за храненето на Девата от архангел Гавриил, 

префигурация на Благовещението и жертвата в Евхаристийния канон през ХІ век522. 

Авторското посвещение в сцената е във връзка с възпявянето на Божията майка на 

празника Въведение в храма (на неделната вечерня и утреня) като: „Пречист храм на 

Спасителя, драгоценен чертог... небесната палата” (Кондак, гл. 4), а от там – завесата 

                                                 
517 Babic 1991: 57 – 64.  Авторът споменава стихове 13 – 14, без да анализира богослужебната 

форма на текста, като изпуска основния стих 15: „в изпъстрена дреха”. 
518 Служебник: 61; Чифлянов 1969: 52;  
519 Речник 1884: 121 – 122.  
520 Kakavas 1996: 8, 10. 
521 Kakavas 1996: 19, 21. 
522 Пенкова 1994: 109, 112 – 114, бел. 27. 
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на Соломоновия храм523. Песнопенията насочват също към един рядък пример на 

сигниране на Богородичния мафорий с епитета: ή „Пътеводителка“ върху 

двустранна икона на Богородица с Младенеца от ХV век във Византийския музей в 

Солун (Фиг. 52, 52а). Входният тропар за празника: „Днес се въвежда в дома Господен, 

като въвежда със себе си благодатта на Божествения дух” (Кондак, гл. 4)524 би могъл 

да се възприеме алегорично в контекста на творческото начинание. 

Към същия евхаристийно-поменален автографски тип се отнася и кипърската икона 

от ХII – ХІІІ век от църквата „Панагиа Хрисаниотиса“ в Левкозия с триумфално 

посвещение върху златотъкана шевица525 (№ 187, 187а): 

 

Моление на раб Божий Константин. 

Прави впечатление, че името е записано от горе надолу върху гънките от 

вътрешната и външната страна на шевицата на мафория, което му придава своеобразна 

форма на тайнственост и трансгресия в личното (интимно) пространство на Божията 

майка. Мястото е гранично спрямо зримото и невидимото (хастара) на одеждата и дава 

възможност за съкровен допир с хитона (тялото) на Дева Мария. Маргиналното 

подписване на шевицата върху лицето и хастара съответства на автографската биномия: 

текст – поле и заставка – послеслов в ръкописната книга, както и рамка – гръб на иконата. 

Зографът символично се вписва върху мафория вместо по-късно помествания Псалом 

като съучастник на Божието украсяване на храма. 

Автографът е евхаристийно-поменален и когато се намира извън шевицата на 

Богородичния мафорий. В сцената „Дейзис” на църквата „Св. София“ в Спилео 

Милопотаму (Китера) от последната четвърт на ХIII век зографът Теодор е поместил 

своя подпис в полето край ръката на Божията майка, във връзка с нейната застъпническа 

роля пред Христос при Второто пришествие526 (№ 188):  



. 

Господи, помогни на раба си Теодор праздникописец със съпругата му и децата. Амин. 

За съществуването на подобен авторски самоидентификационен знак на зограф 

Антоний край ръката на Богородица в „Дейзиса” в Кремиковския манастир (1492 г.) 

                                                 
523 Пенкова 1994: 112; Служебник: 239; Типик: 125. 
524 Служебник: 239. 
525 
526 Kalopissi 1992: 108 (18). 
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съобщава Атанас Божков527. При направеното проучване през 1988 г. такъв автограф не 

беше открит. 

В началото на 60-те години Кръстьо Миятев споменава за два вероятни авторски 

подписа в стенописите на Боянската църква: върху мечовете на св. Димитър и на палача 

в сцената „Св. Никола спасява невинно осъдените царедворци”. Той не успява да ги 

разчете и десет години по-късно А. Божков528 обявява тяхното реконструиране за 

невъзможно. През 1975 г. Ирина Щерева529 посочва още един надпис върху меча на св. 

Теодор Тирон и също констатира, че буквите върху оръжията са силно повредени и не 

могат да бъдат разчетени. Като се позовава на съществуващата руска литература за 

подписаните от майсторите мечове от ХІІ – ХІІІ век и привежда за пример един меч от 

Пернишко с неидентифициран тогава надпис, тя допуска, че буквите са съкращения на 

религиозни сентенции и заклинания – благопожелания към притежателя за успех в боя. 

Действително, върху меча от Пернишко се идентифицира такава сентенция на 

лангобардски език от VІІІ век: „Аз самият не чакам времето, аз самият съм 

времето”530, която отразява древната автографска представа за говорещата творба, в 

конкретния случай това е божественият меч на германите. Обикновено върху 

произведението се вписва името на собственика (производител и притежател) във 

формули, предавани с тайните на занаята. През Средновековието художниците 

подписвали своите изкусно изработени с християнско усърдие имагинерни предмети, 

жертвопринесени за изкупление на греховете в съвършения свят на божествените 

първообрази. Автографираните в Боянската църква мечове са сред ранните примери за 

възпоменателни приношения във връзка със застъпничеството на светите мъченици пред 

Бога. 

Св. Димитър е изобразен върху северната стена на наоса до мъченик Георги пред 

Христос Евергет (Благодетел). Върху меча на воина от ляво на дясно и от долу нагоре 

след кръст за invocatio simbolica с черна боя в курсив е записан кирилски текст с букви 

(ок. 0,6 см), някои от които лигирани (Äè, òð). Посветителският надпис гласи (№ 189, 

189а, 189b): 

+Äèìèòðèà ïè(ñ)à ñéå õ(¦äîæåñòâ)w. 

                                                 
527 Божков 1984. 
528 Божков 1976: 50. 
529 Щерева 1975: 58. 
530 Dentschewa 2005: 99 – 105. 
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Димитър изписа това произведение. 

Дискретното посвещение на зографа има трансгресивен частно-поменален 

характер в съответствие с тихо произнесената лична молитва в храма по подражание на 

олтарната ходатайствена част на анафората. Не случайно Христос Евергет е изобразен 

върху източната стена, където обикновено се намира проскомидийната ниша с поменика, 

в случая устроена върху северната стена до абсидата. Подписаният меч е във връзка с 

предначинателната молитва и с Чина на обличането – срв. свещеническия меч 

набедреник (епигонатий). Зографът подписва меча на своя покровител като 

производител и жертвоприносител-дарител и по този начин го призовава да му бъде 

ходатай и застъпник за греховете пред Благодетеля Христос, свидетел за усърдието му в 

борбата с изкушенията за постигане на Спасението. Образът на Христос Евергет отразява 

култа към каменната икона в Митрополията на град Сяр, за което свидетелства 

правописната грешка, независимо от това, че иконографският тип не е възпроизведен 

точно. Срещуположно на двойката мъченици, Георги и Димитър, са изобразени светите 

равноапостолни царе Константин и Елена. Необичайното им представяне пред олтара, 

вместо на западната стена на наоса, би могло да отразява императорския култ в 

манастира „Христос Евергет” в Константинопол531, във връзка с предпочитанието на 

поръчителя на стенописите севастократор Калоян и на изпълнителите зографи към 

царската тематика. 

Възможна сигнатура на зограф с име Димитър в духа на свещеното куфическо 

писмо с червена боя е засвидетелствана върху меча на св. Димитър в църквата на Нерези 

от ХІІ век (№ 190, 190а). По подобен начин е сигниран и мечът на св. Меркурий вероятно 

от зограф с име Меркурий в църквата на Псача от ХІV век (№ 191), както и на архангел 

Михаил от зограф Михаил в Лесновския манастир от 1344 г.532 (№ 192) и костурската 

църква „Св. Георги ту Вуну“ от ХV век (№ 193). Тези примери показват, че подписването 

край светеца съименник и благодетел на художника не е изолирано явление във 

византийската живопис и отгласи се срещат столетия по-късно – напр. в сцената 

„Борбата на св. Нестор с Лий“ от скалното аязмо над манастира Касинец край Враца от 

1544 г. върху меча на гладиатора се чете: „Лие Храбри“ (№ 194, 194а).  

През първата половина на ХІІІ век е засвидетелстван зограф с името Димитър, 

който работи заедно с Теодор и Георги в църквата на Милешево в Сърбия (№ 195). Дали 

                                                 
531 Grabar 1928: 120 – 122. 
532 Мильковик 1960: 165-166, сл. 7. 
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има нещо общо между този зограф и майстор Димитър в Боянската църква, е трудно да 

се каже на този етап, но за отбелязване е, че ктиторът в Милешево – крал Владислав, е 

зет на цар Иван ІІ Асен, а севастократор Калоян (Коломан) е внук на сръбския крал и 

братовчед царев, т.е. на Коломан Асен и Михаил Асен533. Зографите от екипа в 

Милешево са свързани със Солун и също автографират образите на своите покровители 

съименници534. 

До св. Димитър в Боянската църква е изобразен св. Теодор Тирон, върху меча на 

когото също има подпис. Двамата мъченици са представени пред Христос Евергет във 

връзка с неговия култ в катедралната църква „Св. Теодор” на град Сяр. След кръста за 

invocatio simbolica личат четири букви (ок. 0,6 см) от поменална бустрофедонна формула, 

записана от дясно наляво на гръцки език (№ 196, 196а, 196b): 

+ … 

Помени…. 

Формулата „Помени, Господи” се среща често в надписите с имена на художници. 

Мястото за подписване вероятно е продиктувано също от алегоричното тълкуване на 

гръцкото име Теодор като Божи дар – срв. молбата на граматика Теодор в Триод № 57 

от Пловдивската народна библиотека от първата половина на ХIII век (№ 197). Името 

Теодор може да бъде възприето за топос в контекста на митологизирания творчески акт. 

Подобно е също името Емануил/Мануил (срв. майстор Манол), откъдето популярността 

му сред придворните зографи – напр. Мануил Панселинос, Мануил Евгеник535. Михаил 

Астрапа в охридската църква „Св. Богородица Перивлепта“ подписва с инициал 

ръкохватката на меча на св. Теодор Тирон и щита на мъченика в църквата „Св. Никита“ 

при село Чучер край Скопие от 1320 г. (виж по-долу)536. За устойчивата автографска 

практика свидетелства триредовото посвещение върху ризниците на мъчениците Теодор 

Тирон и Теодор Стратилат в Кремиковския манастир от 1493 г. (№ 198, 198а), изписан 

от зограф Йоан от селото Фотинища край Костур, работил преди това в Чучерската 

църква537. Изборът на мястото за подписване в Боянската църква би могъл да 

свидетелства, както за култа към двамата едноименни мъченици войни, покровители на 

катедралната църква на Сяр, така и за царското име на зографа Васил. Над образа на св. 

                                                 
533 Радоjчић 1955: 13; Благоjевић, Петковић 1989: 86 – 87; Коледаров 1989: 60 – 61. 
534 Радоjчић 1955: 14 – 15. 
535 Богданов 1978: 85; Радоjчић 1955: 36. 
536 Миљковик 1967: 17 – 24 (1, 2, 3). 
537 Божков 1984: 20; Кирин 1989: 92. 
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Теодор Тирон е изписано „Христовото Възкресение” с препратка към „Кръщението” 

върху свитъка на Йоан Предтеча от групата на светците, които зограф Васил е изписал 

върху фасадата на храма, а срещуположно на мъченика, върху южната стена, са образите 

на царете Константин и Елена.  

През ХІІІ век в латинския Солун и в Константинопол се срещат две елитарни 

култури – придворната готика с комниновския богословски хуманизъм. Новият 

синкретичен художествен език, наречен сполучливо от западните медиевисти lingua 

franca, поражда значими явления в изобразителното изкуство като стенописния цикъл на 

св. Франциск в параклиса на църквата „Св. Богородица Акаталептос“ („Календерхан 

джамия”) в Константинопол (Фиг. 53-58), фресковите паметници в Крит с образа на св. 

Франциск от Асизи и кръстоносните икони от Синай538 (Фиг. 59, 60). По време на 

латинската окупация византийци и италианци си сътрудничат в областта на 

художествено-идеологическата пропаганда, за което свидетелстват диаспората на 

гръцките зографи в Италия и пътуващите на Изток венециански художници Марко, 

Витале, Марино и каноникът на Св. Марко Бенедикт539. След освобождението на 

византийската столица през 1261 г. вълната от съглашатели с Рим повлича към Италия 

радетелите на тази синкретична художествена култура, която в условията на буржоазния 

прагматизъм допринася за формирането на новия ренесансов светоглед540. Зографите 

Васил и Димитър и техният помощник зидар Илия (вероятно и тримата от Сярско), са 

сред придворните майстори, допринесли за създаването на този синкретичен 

художествен стил. Техният творчески индивидуализъм, психическите състояния на 

образите и познаването на латинската светска мода, на иконографията и на 

богословската терминология свидетелстват за разпространението на новата култура в 

Българското царство. Мнението на В. Лазарев541 за провинциалния характер на 

Боянските стенописи не изключва възможността новите художествени търсения да 

съчетават традиционния византийски консерватизъм със западните елементи, подобно 

на критските паметници542. Строителната и автографската традиция показват, че 

взаимоотношенията са били двустранни и своеобразната неповторимост на боянските 

                                                 
538 Striker, Kuban 1968: 185-193; Belting 1978; Weitzmann 1984; Carratú 1997: 306-313; Chatzidakis 

1968: 74 – 75. 
539 Maltezou 1986: 27; Bettini 1974: 85-86; Folda 1997: 299 – 305; Carratú 1997: 308. 
540 Pace 1993: 71 – 90. 
541 Лазарев 1947: 141. 
542 Catzidakis 1968: 74 – 75. 
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майстори вероятно се дължи и на модните течения в Търново от епохата на Калояновата 

уния и възстановената след 1235 г. православна църква. 
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4. ОХРИДСКАТА ЦЪРКВА „СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА“ 

 

Преходът от къснокомниновски към палеологовски стил в солунските ателиета 

вероятно е започнал след завладяването на района от никейския император Йоан ІІ Дука 

Ватаци след 1246 г. Промяната е настъпила постепенно, както личи от живописта в 

църквата „Св. Богородица Перивлепта” в Охрид от 1295 г., дело на първомайсторите 

зидари и декоратори Никола, Михаил Астрапа и Евтихий. Образите все още са близки на 

живописния комниновски стил (зелени сенки и румени страни), но са станали по-

материални и обемни, тежки като статуи, което се забелязва още в стенописите на 

църквата в Сопочани (1260 г.) и в Бояна – напр. архангел Гавриил. 

Идентифицираното авторско посвещение на протомайстора Никола, известен от 

ктиторския надпис на църквата „Св. Богородица Лиевишка” в Призрен от 1307 – 1309 г. 

(№ 199)543, разкрива палеологовския произход на ателието. Зографът Никола е подписал 

меча и щита на мъченика Нестор в „Св. Богородица Перивлепта“, което е останало без 

коментар от изследователите544 (№ 200). Върху лезвието на меча с миниатюрни черни 

букви е написано:  

()() (). 

Подписа Никола. 

Върху периферията на щита е имитиран релефен надпис с монументални черни 

букви: 

ΙΚ() Σ. 

От Пагос в Опсикион. 

В малоазийската тема Опсикион има градче, наречено Пагоне, в картата на Томазо 

Поркаки да Кастильоне от 1572 г.545, което се намира близо до старата столица на 

Палеолозите Никея, на брега на Мраморно море. Областта е известна със своята 

художествена традиция още от древността, а в темата Опсикион и епархията на Витиния 

е имало заселници, стратиоти българи, след отблъскването на Кубер от Солунско в края 

на VІІ век и там, в манастира на планината Олимп, светите братя Кирил и Методий 

създават българската азбука. Край град Никомедия са били заселени към края на ХІІ век 

също пленени сърби546. Това вероятно е допринесло за популярността на придворното 

                                                 
543 Радоjчић 1955: 19. 
544 Пепек 1967. 
545 Maps 1985: 70 – 71. 
546 Острогорски 1998: 192 – 194, 502. 
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ателие в темата България (Македония) и Сърбия след охридската поръчка на албанеца 

Прогон Сгур, братовчед на Михаил VІІІ Палеолог. Придворните зографи прокарват 

имперската политика в Сръбското кралство, за което свидетелстват палеологовските 

двуглави орли върху изписаната завеса в олтарната апсида на църквата в Призрен. Този 

храм, както и в Старо Нагоричино (1313 г.), са украсени с глазирани керамични 

кръстообразни панички, каквито църквите в Охрид, Солун и Константинопол нямат, но 

са характерни за българската църковна архитектура от ХІІІ век – напр. в Търново, 

Несебър, Бояна, а също и в Прилеп (в църквата „Св. Никола” и върху купола на „Св. 

Димитър”). Възможно е ателието след Охрид да е работило за българския двор, подобно 

на майсторите от Сяр, което би обяснило тази специфична строително-декоративна 

практика. 

Вторият протомайстор – Михаил Астрапа, също е оставил сведение за своя 

произход върху златния фон на охридската икона на св. евангелист Матей в цял ръст. 

Авторското посвещение напомня за дипинта върху златния фон на охридската икона на 

Христос Пантократор от 1261 г. Същевременно то е врязано върху грунта, преди да бъде 

положено златото, с което се доближава до графита на Васил в Боянската църква. 

Надписът би могъл да се разчете като547 (№ 201, 201а, 201b):  

ΤΟΥ Μ(Η)Χ(Α)ΙΛΟΥ / ΤΟΥ Ι(Ε)Ρ(ΕΑΣ) ΒΕΡ(ΟΙΟΤ)ΟΥ.  

От Михаил йерей от Бер. 

Идентификацията на град Бер (Верия) подкрепя тезата на Бранислав Тодич, че 

ателието е свързано със Солун, основание за което дават подписите на Михаил и Евтихий 

върху образа на рядко изобразявания солунски мъченик Александър. Най-вероятно 

зографите са съчетали местната солунска традиция с палеологовската, както митрополит 

Йоан от Зързе (Прилепско) се свързва с придворните ателиета в края на ХІV век.  

Зографът Михаил Астрапа подписва не само въоръжението и одеждите на правите 

светци мъченици, но и елементи от визуалното пространство на сцени от 

Христологичния и Житиен цикъл – шевици на дрехи, църковна утвар, архитектурни 

детайли. Зографът също подписва меча на св. Димитър в охридската църква, въпреки 

многословното посвещение върху златотъканата шевица на хламидата на мъченика от 

Солун. Името е записано съкратено върху ръкохватката на оръжието в канията, което 

показва, че едно изображение може да бъде подписано повече от един път, тъй като 

зографът се отъждествява с производителите на скъпи предмети (№ 202): 

                                                 
547 Пепек 1967: 219. Авторът разчита името Петър. Лигатури: ΟΥ, ΜΧΙΛ, ΟΥ, ΟΥ, ΙΡ, ΒРΟΥ. 
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()(). 

Михаил. 

Върху шевицата на войнската хламида се чете548: 

. 

Спаси Мълнията Михаил, ръката на зографа. 

Зографът Михаил подписва със своя инициал и ръкохватката на меча на св. Теодор 

Тирон (№ 203, 203а). 

Михаил Астрапа подписва с черна боя също меча на римския войн св. Меркурий с 

цялото си име и прозвище, както е върху шевицата на св. Димитър Солунски (№ 204, 

204а): 

. 

Ръката на Михаил Мълнията. 

Авторски сигнатури върху лезвиетата на мечовете на светците Меркурий и Георги 

има също в стенописите на „Протатон” в Света гора, дело на Мануил Панселинос (№ 

205). Подобен авторов самоидентификационен знак върху меча на архангел Михаил е 

засвидетелстван в църквата „Св. Георги Калуци“ в Меса Вурго на остров Китира549 (№ 

206): 

. 

Методий Калуци жертвоприносител смирен. 

Третият зограф в охридската църква, на име Евтихий, подписва предимно 

шевиците на дрехи – напр. хламидата на св. Прокопий (№ 207). Не липсват и други 

автографски примери като ризницата на св. Александър Солунски (№ 208), върху която 

са записани с червено инициалите на Михаил и Евтихий, от където Бранимир Тодич 

допусна, че зографите са свързани с град Солун.  

В църквата на село Старо Нагоричино двамата зографи – Михаил и Евтихий, 

сигнират одеждите на много светци (№ 209), сред които се откроява подписаната и 

датирана шевица в долния край на хитона на св. Теодор Стратилат550 (№ 210, 210а): 

. 

Ръката на Михаил Евтихий, година 6825 (1316/17). 

                                                 
548 Радоjчић 1955: 20; Пепек 1967: 18 – 19. 
549Авторът е пропуснал крайния буквен знак [T] в посвещението. 
550 Пепек 1967: 22. 
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В църквата „Св. Никита” при село Чучер край Скопие двамата зографи подписват 

щита на св. Теодор Тирон551 (№ 211): 

. 

Ръката на Михаил Евтихий. 

Художниците в придворното ателие подписват също така и сцени от 

Христологичния цикъл. Сред особено интересните примери се откроява сцената 

„Тайната вечеря“ в охридската църква, която има подчертан евхаристиен характер, тъй 

като зографът Михаил Астрапа се е подписал върху потира за Св. Причастие552 (№ 212, 

212а): 

. 

Михаил. 

Подписът присъства за вечно споменаване, както в реалното пространство по време 

на неделната евхаристийна служба, така и в трансцендентното на евангелския разказ и 

неговата визия. Изборът на „Тайната вечеря“ разкрива желанието за лична 

съпричастност в поменалната жертва: „И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, 

казвайки: това е Моето тяло, което за вас се дава; Това правете за Мой спомен” (Лука 

22:19). По подобен начин в сцената на „Тайната вечеря“ се подписва грузинецът Дамиан 

в църквата на Убиси – над изписаната завеса на трапезата (№ 213)553. Във връзка с 

евхаристийното богослужение са и подписите с инициалите на първомайсторите Михаил 

и Никола върху каната с манната небесна в сцената „Премъдростта си създаде храм“554 

(№ 214), вероятно свидетелство за участието на двамата протомайстори в изграждането 

на църквата, към което насочва и подписаният от Михаил архитрав в сцената „Молитвата 

на пророк Захарий“ (№ 215). Такава датирана кана е изобразена в сцената „Сватбата в 

Кана Галилейска“ в Богородичната църква на село Крица в Крит, която потвърждава 

предложената датировка към края на ХІІІ век555 (№ 216): 



=12г. от Р. Хр.). 

В църквата в Грачаница (1319/1320 г.), един от последните паметници, свързани с 

палеологовското ателие на протомайсторите Никола от Паго и Михаил от Бер, зограф 

                                                 
551 Радоjчић 1955: 27 (17); Пепек 1967: 18 – 19. 
552 Грозданов 1991: фиг. 3. 
553 Лазарев 1986: 183 – 184 – http://www.truechristianity.info/churches/tsalenjikha_cathedral.php. 

Посетен на 14.10.2017 г. 
554 Пепек 1967: 19. 
555 Borboudakis: 31. 
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Евтихий се подписва на „Сватбата в Кана Галилейска”556 върху златотъканата шевица на 

един от гостите, който разчупва хляба, така, както свещеникът приготвя анафората. 

Авторското посвещение също е с подчертано евхаристийна символика и има 

орнаментален характер, прикрит като извезан куфически надпис557 (№ 217):  

ΕΒ<Υ>ΤΗΧΙΟΣ.  

Евтихий. 

Записване на името с „вита”, вместо „ипсилон”, насочва към етнокултурния 

контекст на Солунския край – срв. майсторите от Сярско. 

От град Солун е не само прочутият Мануил Панселинос и вероятно някои зографи 

от екипа на протомайстор Михаил Астрапа, но и Георги Калиергис. Последният се 

подписва в ктиторския надпис на църквата „Св. Спас“ в град Бер (Верия) през 1315 г. 

Неговото посвещение отразява един рядко срещан във византийското изкуство 

творчески индивидуализъм558 (№ 218): 



 

Историографът, на име Калиергис, измежду добрите и достойни мои събратя от цяла 

Тесалия, най-отличен зограф. 

Солунският зограф Георги се изтъква с художествено поетичното прозвище 

Калиергис (от гр. „добротворец”), във връзка с качеството и изразходваното време за 

храмовата декорация, което говори за високото му самочувствие – срв. със солунския 

зограф Мануил Панселинос („пълнолунен”) и с Михаил Астрапа („мълния”) в духа на 

термините aristos, preclarum, melior и пр. Историографът се вписва в ктиторския надпис 

непосредствено след дарителя и преди епископа и императора като израз за високо 

обществено признание. Възпоменанието е поместено върху архитрава над западния вход 

на наоса, за да бъде прочетено от излизащите богомолци след причастие. Същите места 

в древността са били помазани с кръвта на жертвеното животно и поставянето на 

ктиторския надпис там се обяснява с ветхозаветния текст: „Тия думи... напиши ги върху 

спонците на къщата си и върху вратите си” (Второзаконие 6:6 – 9; Изход 12:7)559.  

Многослойното съдържание на авторовото посвещение в ктиторския надпис върху 

граничното пространство на архитрава над входа на храма припомня/въплъщава 

                                                 
556 Благоjевић 1989: 129. 
557 Лигатури: ΙΕΡ, ΤΗ, ΣΥ, ≠ΣΤΚ. 
558: 
559 Кирин 1989: 95; Смядовски 1986: 16. 
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художника в реалното и трансцендентното пространство на няколко информативни нива. 

От една страна, посвещението има богослужебно-поменален характер, което гарантира 

традиционното присъствие на художника до дарителя, епископа и царя в храмовото 

пространство по време на служба за вечно възпоменание пред Бога. То има и търговски 

храктер, тъй като изтъква професионалните достойнства на художника пред църковната 

и светската власт като съобщава, че авторът на иконографската програма е всепризнат 

сред монасите в зографските ателиета на Солунския край. Пропаганден характер има 

също така двуезичният (на гръцки и грузински език) посветителски надпис на 

придворния византийски зограф Мануил Евгеник върху югозападния стълб на църквата 

в Цаленджиха от края на ХIV век (№ 219)560. 

Зографите се подписват в ктиторските надписи, независимо от качеството на 

художествената им продукция, което не е най-добрия атестат за търговско заявление. 

Авторовите посвещения имат коефициент с пропаганден характер и в случаите, когато 

са направени от провинциални майстори, които не са били обучавани в придворните 

ателиета и модните образци са им чужди. Информацията е вплетена в поменалните 

канонични формули, в които основно място има молбата и жертвоготовността, както при 

ктитора. Най-често занижените професионални критерии в контекста на добродетелната 

преценка за художественото несъвършенство пред божието творение и чувството за 

греховност мотивират мястото на авторовия помен в края на надписа като послеслов. 

Показателен е примерът на зографа Йоан Пагомен, работил на остров Крит през ХІV 

век561 (№ 220). Прозвището би могло да насочи към българо-куцовлашкия произход на 

художника – срв. печенежката фамилия Paguman562. Номадският начин на живот 

улеснява заниманията с културна дейност, различна от търговската. В Крит са известни 

не малко българо-влашки топоними, омоними и етноними – напр. Влахиана край 

селището Малевизи и църквата на българската фамилия в Амари563. Прозвищата на 

критския зограф Теофан Батас Стрелицас (ХVІ век) също биха могли да изразяват 

значимостта на бързо свършената творческа работа – срв. „бърз като стрела“ и „баш 

майстор“ от бате, батко, бачо/баджо, баджанак/печенек, баща (от монг. бат „голям, 

велик“, тюрк. bas ‘глава’).  

                                                 
560 Лазарев 1986: 183 – 184. 
561 Kalokyris 1973: 32. 
562 Прицак 1996: 12. 
563 Kalokyris 1973: 30 – 31, 37, 39 – 40. 
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В края на ктиторския надпис като послеслов се подписва и зографът Ксенос 

Дигенис от Мухли (Пелопонес) в църквата на Миртиа (Етолокарнания): след 

посветителския надпис на дарителите и след посочената в края на надписа 1491 г.564 (№ 

221): 

 

   

Извърши се не от ръката на Ксенос Дигенис от Мореа, а благодарение на помощта от 

Господа. 

Автографската традиция вероятно е пренесена от Ксенос Дигенис в Епир и 

македонските зографи след ХV век се придържат към нея – напр. Никола от Линотопи в 

костурската църква „Св. Никола на Архонта Томано” през 1638/1639 г. (№ 222, 222а): 

. 

От ръката на Никола от провинцията от село Линотопи.  

Основното послание на ктиторския надпис е възпоменанието. В тази връзка 

самоидентификационните авторови знаци могат да бъдат секретни, тъй като зографите 

са възнаградени за своя труд, за разлика от ктиторите, които даряват средствата за 

построяването и изписването на храма. В несебърската църква „Св. Спас“ от 1609 г., 

например, македонският зограф Никола е прикрил името си в ктиторския надпис като 

послеслов с лигатури и гръцка цифрова тайнописна система, характерна за 

книжовниците – така се подписва също иконописецът Никола от Тетевен в началото на 

ХVІІІ век. Несебърският автограф гласи (№ 223): 

. 

От ръката на Никола йерей.

Независимо от триумфалния характер на ктиторския надпис над входа на южната 

стена на храма, подписът се възприема от богомолците като тайнствена идеограма, чието 

съдържание може да бъде разкрито само от посветените. Освен майстора от Линотопи, 

по същото време в Епир работи още един македонски зограф, на име Никола йерей от 

Грамос (?), в района на Костур, който е изписал църквата „Св. Преображение Господне“ 

в Арта през 1625 г.565 От Несебър са известни две подписани икони, които биха могли 

да бъдат атрибутирани на зографа Константин от Грамос (?)566 – „Св. Богородица 

                                                 
564  
565 : 286 – 287, 288. 
566  
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Кехаритомени с пророци“ (инв. № 124-3, НХГ ) и „Св. Георги на кон с житийни сцени“ 

(инв. № 3919, ЦИАМ), подписани в долния десен ъгъл на рамката като послеслов (№ 

224, 224а). Същият майстор най-вероятно е работил с Никола йерей в новата 

митрополитска църква на Несебър „Св. Богородица Живоносен източник“ („Св. 

Стефан“) през 1599 г. 

Освен в ктиторския надпис, майсторите могат да се впишат в специални 

посветителски надписи край олтара на храма. Такъв пример е засвидетелстван в 

ателието, построило и изписало манастира „Св. Андрей“ (Андреаш) край Скопие през 

1368/1369 година567. Майсторите са изписали два надписа над проскомидийната ниша и 

дяконикона, спазвайки йерархията помежду си. Зографът Йоан, който е митрополит на 

град Зързе, се е вписал със своя помощник Григорий над северната ниша, където се 

подготвят Светите дарове и се чете поменикът на църквата (№ 225): 

Ïîìåíè Ă(îñïîä)è Á(îæ)å ðàáà ñâî/åãî ìíîãîãðıøíŕãî/ Iwàíà 

ìèòðîïîëèòà/ è Ãðèãîð¶à ìîíàõà ïèñàâøèõ çäå. 

Помени, Господи, Боже, своя многогрешен роб Йоан митрополит и Григорий монах, 

които писаха тук.  

Вторият надпис над южната ниша, където се извършва обличането на свещените 

одежди, е посветен за вечен помен вероятно на други майстори зидари и декоратори, 

ръководени от монаха Кирил Калеста (№ 226): 

Ïîìåíè Ă(îñïîä)è Á(îæ)å ðàáà ñâîåãî/ ìíîãîãðıøíŕãî ìîíàõà/ Ęŕëåñòŕ 

Ęyð·ëŕ ïîòðó/äèâøà âü íà÷åëý çäå/ è ñüáðŕòèåþ. 

Помени, Господи, Боже, своя роб, многогрешния монах Калеста Кирил, който се 

потруди тук изначало, и неговите събратя. 

Монахът Кирил носи прозвището Калеста (“най-добър, най-красив“) като творец 

на хубави неща, подобно на солунския зограф Георги Калиергис. Зограф с името 

Григорий се подписва няколко десетилетия по-рано с монограм, съставен от първите три 

букви, под образа на Христос във фамилната църква на Асеневци в Кучевище през 1330 

г.568 (№ 227): 



                                                 
567 Радоjчић 1955: 42 (26). 
568 Радоjчић 1955: 8; Đorđević 1994: 133; Trifunovic`, Tasic` 1981: 381(206-207). 
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Устрашен в Христа Григорий. 

Практиката да се изписват помени край проскомидийната ниша продължава и в по-

късно време, за което свидетелства посвещението на албанския зограф и протойерей на 

Елбасан Онуфрий от Аргос (?) в Пелопонес569 върху северната стена на църквата „Св. 

Апостоли” в Костур през 1547 г. (№ 228). Авторските посвещения в олтара на църквата 

се схващат като вписани в поменика за осигуряване на редовно споменаване по време на 

богослужение570. Тяхната поменална функция предполага коефициент на 

информативност за посветените свещенослужители, призвани да инициират 

обновителните процеси в Църквата и да станат ктитори. В тази връзка авторовите помени 

могат да бъдат поместени и в апсидата на храма. Такъв е засвидетелстван в църквата „Св. 

Димитър“ в Печ от ХІІІ век под образа на Богородица в конхата571 (№ 229): 

. 

Божият дар от ръката на Йоан. 

На подобно символично място се подписва и зографът Теодор в църквата на 

Руденица към края на ХIV век, който в превод гласи572 (№ 230): 

Помени, Господи, грешния си раб. Теодор зограф писа. 

Свещеното богослужебно място край олтара предполага засекретяване на подписите 

с лигатури – напр. на зографите Варлаам в апсидата на църквата в Грачаница от 

1319/1320 г. (№ 231), йеромонах Никола в митрополитската църква на Търново от 1442 

г., Атанасий в църквата на метоха „Орлица“ на Рилския манастир от 1491 г., на монаха 

Йоан от Фотинища край Костур в Кремиковския манастир от 1492 г. След ХV век този 

вид секретни авторови самоидентификационни знаци в олтара на храма са анахронизъм. 

  

                                                 
569
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%

D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81  Посетен на 18.11.2017 г. 
570  Kalopissi 1992: 26, 82 (29), 87 (35), 92 – 93 (43) ктиторски 

надписи в апсидата: 74 (21), 86 (34), 91(40, 41), 94 (45); Кирин 1989: 95. 
571 Радоjчић 1955: 36. 
572 Радоjчић 1955: 45, ф. 31. 
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5. ТЪРНОВСКАТА ЦЪРКВА „СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ 

 

Зографът йеромонах Никола се е подписал на няколко места в търновския 

катедрален храм в духа на столичното придворно византийско изкуство. На него 

принадлежи един от най-загадъчните авторови самоидентификационни знаци в 

историята на средновековното изкуство. Той е поместен в апсидната лента с 

богослужебен текст, като е отделен с астериск от края на Ходатайствената част на 

Анафората (Интерсецио на Йоан Златоуст), когато се чете поменикът на църквата. 

Авторовото посвещение е лигирано по сложен начин, за да се възприеме като орнамент 

от непосветените. Изследователите са го определили като анаграма, без да могат да я 

разчетат. Тя е секретен послеслов на литургичния билингвен текст (на български и 

гръцки език), триумфиращо присъствие на зографа в поменалната служба, когато, след 

възгласянето на Интерсециото, свещеникът тихо се моли за: „всеки свещенически чин... 

дарителите и добротворците... Помени, Господи, за здраве и спасение” – тук 

свещеникът поменава също имената на живите573, сред които е и зографът. Лентата с 

богослужебния текст отделя композицията на „12-те колена Израилеви“ от 

„Поклонението на жертвата“ („Мелизмос“). Анаграмата е съставена от лигирани черни 

буквени знаци от типа на монокондила574, които могат да бъдат развързани по следния 

начин (№ 232, 232а):  



 

Никола йеромонах подписа + (в годината) 6950 (= 1442 от Р. Хр.) 

Годината в края на посвещението може да бъде прецизирана въз основа на 

отбелязания празник 12 май с изписаните под надписа светци Герман Велики в северния 

край и Епифаний Кипърски в южния край на апсидата. Техните антиеретически 

съчинения отговарят на антилатинското поведение на търновския митрополит Игнатий, 

поръчал изписването на храма. Христо Даскалов публикува анаграмата в средата на ХІХ 

век със сравнително точен препис, без да успее да я разчете575. По-късно Теодор 

Успенски576 допуска, че надписът съдържа година и такава предлага Ю. Трифонов577, 

                                                 
573 Служебник: 93. 
574 Ждраков 2002: 788 – 791; Попконстантинов 2009: 230. 
575 Даскалов 1858: 26 (3).
576 Успенский 1901-02: 12. 
577 Трифонов 1917: 25.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sampi.svg
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като отбелязва, че на юг от апсидата на църквата е издълбан (?) надпис с лигирани букви 

на Йосиф архимандрит от 1831 г., разчетена в горното хоризонтално ниво на буквите с 

цифрова стойност. Година в края на надписа ми посочи през 90-те години на миналия 

век видният гръцки епиграф Николаос Икономидис. Развързването на името на зографа 

Никола стана възможно след откриването на другите негови подписи в храма. 

Анаграмата съдържа още името на втория зограф – архиерей Герасим, който става 

търновски митрополит през 1467 г.578, а вероятно и името на самия митрополит 

Игнатий579. 

Анаграмата съдържа три групи лигирани буквени знаци: 

1. Името на зографа – . Монограмът е съставен от пет букви и надреден 

знак от две точки върху [·], както е в àã·îñ върху дяконските орари. В унциалната буква 

[N] по линията на хоризонтала, според системата на монокондила, са вписани 

лигираните букви: [·êë], под които също в хоризонтална позиция е буквата [ŕ]. В 

автографската традиция името Никола често се записва с подобни лигатури, а гласната 

[î] може да бъде пропусната580. 

2. Група от две лигирани думи. Първата със знак за съкращение дума е записана с 

шест букви: (). Подобни лигатури и начертания на букви се срещат във 

фресковата епиграфика581. Кръстообразното записване на буквата [] в системата на 

монокондила е засвидетелствано в автографа на Васил (?) в охридската икона на Христос 

Пантократор от ХІІІ век582. Втората дума “подписа“ е съставена също 

от няколко букви за симетрично лигиране с „йеромонах“.

3. Буквените знаци с цифрова стойност за предаване на годината следва миниатюрен 

инвокативен кръст + . Тази част от надписа има подчертано орнаментален 

характер в духа на свещеното куфическо писмо, тъй като надредното сигниране на 

цифровите стойности (титли) е съединено с буквите в огледална схема. Съединяването 

на знака за цифрова стойност „стигма“със знака за хилядни и титлата също е 

засвидетелствано във фресковата епиграфика583. За да образува огледален образ, знакът 

                                                 
578 Веленис 2014: 321 – 328. 
579 Мутафов, Тютюнджиев, Събев 2011: 42 – 44. 
580  PALIOURAS 1985: 221-223, 228;  1977: 64 (167); 219 (545).

581 1977: 10 (26), 21 (11-38,39), 25 (21-24), 86 (228), 88 (234), 151 (397), 51 (118), 60 

(153), 64 (168), 76 (197), 87 (230), 112 (302, 303). 
582  1977: 25 (21); Babic 1988: 8. 
583 Kalopissi-Verti 1992: 99. 
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за 900 („сампи“) е обърнат надясно, за симетрия на „стигма“, и също е лигиран с титлата. 

Третата буква предава в курсив минускулната буква []584, засвидетелствана в инициала 

на Никола върху дивита за писане на Йоан Дамаскин и върху шевицата на стихара на 

дякон Димитриан. Издължаването на вертикалната хаста е с цел буквата да бъде 

изравнена по височина с останалите, което определя изнасянето на титлата отстрани на 

буквата.

Мястото за подписване е мотивирано от дублираната за чужденците на гръцки език 

Ходатайствена част на анафората, в края на която се чете поменикът, където се казва: „И 

спомни всички починали с надежда да възкръснат за вечен живот и ги упокой, дето сияе 

светлината на твоето лице”, вписвано понякога в ктиторските надписи585. Там 

зографът присъства за вечен помен в богослужението, но за разлика от ктиторите, чиито 

триумфиращи посвещения в олтарното пространство напомнят на свещениците да 

отделят частица от Светите дарове за тяхно спасение, йеромонах Никола съучаства в 

поменалната служба според свещеническите си правомощия, записан тайно в 

запечатаната книга, която никой не може да прочете (Ис. 29:11).

На VІІ Международен симпозиум „Търновска книжовна школа” направих 

автографски преглед на живописеца Никола, изписал църквата „Св. апостоли” в 

Търново през 1442 г.586 Междувременно беше открит още един авторски подпис. Този 

уникален за историята на автографирането пример се намира върху орнаменталната 

лента на дивита в ръцете на химнописеца на Богородица св. Йоан Дамаскин. Подобно 

авторско посвещение е засвидетелствано също върху лента на каната до краката на 

Христос в сцената „Умиване на нозете“. И в двата случая са използвани автографски 

съкращения на гръцкия термин ‰Ь (подписа) с две лигирани в курсив букви  

както и на името Никола от комбинация на лигирани букви. Надписът върху дивита на 

Йоан Дамаскин гласи (№ 233, 233а): 

. 

Подписа Никола. 

В духа на автографската традиция търновският майстор Никола се подписва на 

гръцки език, независимо, че надписите в църквата са на старобългарски, а трите 

билингвени текста са с правописни грешки в гръцката част. Зографът познава 

                                                 
584  
585 Чифлянов 1969: 401 – 403;  
586 Ждраков 2002: 783 – 799. 
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старобългарския превод от Х век на апокрифа „Въпроси на апостол Вартоломей за края 

на света”, за което свидетелства малкият ер в загадъчните Богородични слова върху 

свитъка на св. Йоан Предтеча в „Дейзиса”. Обичайно е българските зографи да 

употребяват малкия ер в гръцките текстове – напр. в сцената „Петдесетница” в Боянската 

църква (1263/1264 г.), върху свитъка на св. Кирил Александрийски в църквата при метоха 

„Орлица” на Рилския манастир (1491 г.)587. Подписването на гръцки език се възприема 

за норма от зографите, във връзка с техния статус на представители на културния елит. 

Контекстът на автографа разкрива няколко семантични нива: 

1. Майсторът подписва дивита като негов производител и приносител в света на 

идеите, във връзка с разпространения през Палеологовата епоха художествен термин 

идеограф. 

2. Дивитът напомня за художествената универсалност на термина писа от книжовната 

практика – срв. животописец (Ь. Вероятният авторски белег върху завесата на 

търновския храм под „Дейсиса” сред 7-те печата на Апокалипсиса също е повлиян от 

книжовната практика – срв. С флоралния мотив в петлицата на буквата Р за понятието 

рука. 

3. Посвещението върху дивита на химнописеца напомня, че много придворни зографи 

заемат почетни места в императорския хор. Също като химнописците, зограф Никола 

възпява живота на Богородица в сцените и подписва шевицата с ресните на нейния 

мафорий в „Дейсиса”. Изборът за подписване се съгласува с популярните художествени 

термини творец и творба (ßη). 

4. Майсторът „дарява“ дивита на иконопочитателя Йоан Дамаскин, създал 

византийската теория за образа като живописно тълкувание588. По този начин той 

мотивира своите иконографски интерпретации – напр. тълкуването на Успението със 

смъртта на Яков в контекста на „12-те колена Израилеви” – в апсидата и на Богородица 

в „Пиета” с Псалмите Давидови589. Автографският избор напомня за разпространеното 

сред критските художници прозвище Дамаскин. Това би било още една подкрепа към 

възможната идентификация на търновския зограф Никола с известния майстор Никола 

Филантропин от Ираклион в Крит, чиято фамилия е свързана с българските владетелски 

родове – напр. с Георги Филантропин и с Вселенския патриарх Йосиф ІІ (Шишман)590. 

                                                 
587 Гълъбов 1963: 49 – 50 (52). 
588 Бакалова 1991: 3, 7 – 8. 
589 Ждраков 1995: 22 – 24; 1996 b: 259 – 265. 
590 Божилов 1985: 313 – 314 (22); Gill 1967: 34 – 35 (4), 321. 
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Богослужебната символика на каничката „теплота“ мотивира търновския зограф 

йеромонах Никола да подпише предназначената за умиването на нозете на апостолите 

стомна в църквата „Св. Петър и Павел”. Тя се възприема като символ на Богородица, 

във връзка с манната небесна в ръцете на пратриарх Леви от „12-те колена Израилеви“ в 

апсидата591. Сцената „Умиване на нозете“ е изписана върху южната стена на наоса над 

аркадата с мъченици592. Подписът в курсив с минускулни черни букви е поместен в 

лентата върху широката част на каната (№ 234, 234а, 234b): 



Свода подписа Никола.  

Изборът на мястото за подписване се определя и от богослужебната символика на 

евангелската тема „Умиване на нозете“ като префигурация на кръщението на апостолите 

от Христос преди слизането на Св. Дух: „После наля вода в умивалника и почна да мие 

нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който беше препасан... което върша Аз, 

ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш” (Йоан 13: 5, 7 – 10). Древната ритуална 

практика на религиозните култове предписва очистване преди жертвоприношение – 

напр. в „Книгата на мъртвите” (172: 6) се казва: „Измиваш си краката в съд от сребро, 

за тебе направен от бога Сокари”593. В богослужебния контекст сцената изобразява 

подготовката за тайнството евхаристия (Тайната вечеря) с умиването на ръцете на 

свещеника с каната-теплота, докато купелът се асоциира с потира. 

Подписаната в търновската катедрална църква кана отразява съпричастието на 

зографа към евангелския текст: „Ако те не умия, нямаш дял с Мене” (Йоан 13:8), както 

и в подготовката на Проскомидийния чин, когато се чете поменикът. Подписването на 

„извитостта“ на каната в „Умиването на нозете“ напомня, че посвещението се отнася не 

само за нейната направа, но преди всичко за изписването на сцената и на Христологичния 

цикъл от свода на църквата – срв. Cß ‘всичко извито, кръг, свод, съединение, възел’. 

Същевременно евангелският текст (Йо. 13:14 – 16) свидетелства за единението и 

равнопоставеността на апостолите, което придобива смисъл в контекста на подписания 

от търновския митрополит Игнатий Акт на Съединението във Флоренция през 1439 г.: 

„Подписа грешният митрополит Игнатий”594. В този смисъл, авторското посвещение 

би могло да се изтълкува като съпричастно на това дело в смисъла на „съединението 

                                                 
591 Ждраков 1999: 94, бел. 23; 2002: 788 – 789. 
592 Водач 1923: № 2084. 
593 Ватев 1982: 232. 
594 Gill 1967: 360, f. 361. 
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подписа (и) Никола“. Основание за това дават темата за греховността, приела 

необичайно иконографско въплъщение с допряната до крака на Христос кана, която 

обикновено се изобразява в страни, а също така есхатологичното очистване от греха – 

текст върху свитъка на архангел Гавриил (Ис. 1: 16 – 17). Този текст се чете, освен в 

Паримиите в шестия час в понеделника на първата седмица от Великия пост595, също и 

в третия час в навечерието на Богоявление, за което свидетелства Ерминията596. Той 

участва в молитвата за освещаването на водата при светото кръщение, изпълнявана след 

третата запретителна молитва, в която се казва: „Бързо съкруши сатаната под неговите 

нозе” и заклинателното отричане от него със заплюване597. Автографът формално 

напомня за съучастието на зограф Никола в пропагандната мисия на митрополит 

Игнатий със западни иконографски и стилови елементи още в Италия. В църквата „Св. 

Мартин” във Флоренция, например, се намира една къснопалеологовска икона на 

Богородица с Младенеца, която се отделя от критската художествена продукция на ХV 

век. Огрубените черти на Богородица и Иисус (устата, брадичката) в духа на готическата 

експресия на далматинските художници се срещат при светците Юда, брат Божий, и цар 

Йоасаф в търновската катедрална църква. 

** 

Зограф Никола също подписва шевиците на свещеническите далматики, като по 

този начин се отъждествява с производителите на скъп текстил, принесен в дар на 

свещенослужителите в Небесната църква с надеждата, че ще бъдат негови ходатаи при 

Второто пришествие, очаквано с настъпването на 7-то хилядолетие през 1491 г. 

Злободневието на есхатологичния контекст мотивира и подписването на мафория на 

Богородица в молебната композиция „Дейсис“. В тази връзка ще се спра по-обстойно на 

автографската традиция да се подписват богослужебните одежди, в основата на която 

стои втъкаването на ветхозаветните текстове598 – напр. вписването на името върху 

скъпоценен камък върху ефода и нагръдника, които Господ наредил на Аарон да носи по 

време на служба (Изход 28): „И вземи два ониксови камъка и издълбай на тях имената 

на Израилевите синове: шест от техните имена върху единия камък и шестте 

останали имена върху другия камък, по реда на рождението им; с помощта на резбар, 

който изрязва печати, издълбай на двата камъка имената на Израилевите синове; и 

                                                 
595 Паримийник: 8: 91 – 92. 
596 Иконографски наръчник: 34. 
597 Чифлянов 1969: 311 – 313. 
598 Вздорнов 1989: 80 – 81; Павловић 1984: 37; Babic 1991: 57 – 64. 
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нека Аарон носи имената им пред Господа на двете си рамена за спомен... Направи 

съдийски нагръдник... нареди по него четири реда изработени камъни... на всеки трябва 

да бъде издълбано, като на печат, по едно име от броя на дванайсетте колена... И 

Аарон да носи имената на Израилевите синове върху съдийския нагръдник на сърцето 

си, кога влиза в светилището, за постоянен спомен пред Господа... и Аарон винаги да 

носи на сърцето си „съда“ на Израилевите синове пред лицето Господне”. Имената на 

родоначалниците на 12-те колена Израилеви са били изписвани върху дрехите на 

пророците в знак на тяхното обединение и сигнирането е претекст за вписване на 

авторовите самоидентификационни знаци върху църковните одежди, вместо 

богослужебните текстове599 и дарителските посвещения600.  

Автографирането на одеждите с тайнствени знаци е традиционна трансгресивна 

форма на сакрализация, с която майсторите напомнят за себе си пред Изкупителя при 

Второто пришествие. Авторският белег върху дреха представя зографа като 

производител на скъп текстил, високо ценен и наричан panni litterati в Италия601. В 

повечето случаи сигнатурата е тайна, с разкрасени и лигирани букви (инициали, 

монограми)602, които имитират свещеното куфическо писмо, дори когато крайната цел е 

утвърждаването на индивидуалността в контекста на анонимното народно творчество603.  

Надписването на текстила е често срещано явление във Византия – напр. коприните 

на майсторите Захари (№ 235) и Йосиф (№ 236) от VII – ІХ век с триумфиращи подписи 

в системата бустрофедон над две симетрични изображения на конници, единият от които 

е показан в бой с боздуган604, а другият е на лов – с копие и сокол, придружен от 

пехотинец, който е натиснал главата на камилска птица605. Подписването е във връзка с 

традиционното прославяне с войнски подвизи и свещен лов. Одеждата на посланика от 

Чаганиана при Согдийския цар от стенописите на двореца в Афрасиаб от VII – VIII век606 

(№ 237) свидетелства за тази практика и сред византийските зографи. За отбелязване е, 

                                                 
599 Павловић 1984: 3 – 46 (1 – 38). Авторът прави опит да идентифицира текстовете върху 

старозаветните одежди с инициалите на 12-те колена Израилеви, но признава, че тази 

иконографска епиграфика винаги е разбъркана и със своя специфика, без да предава имената 

напълно (21 – 22, 24, 28, 44). Според него, ветхозаветните текстове (Изход 28: 6 – 21 и Исая 6: 3) 

биха били претекст за майсторите да впишат своите помени в богослужението, отнесено към по-

късната епоха (33, 35, 37, 44). 
600 Бойчева 1996: 38 – 43. 
601 Павловић 1984: 3 – 4. 
602 Павловић 1984: 21. 
603 Станоева 1996: 56 – 59. 
604 Loverance 1994: 19 (20). 
605 Muthesius 2008. 
606 Пугаченкова, Ремпель 1982: 123.  
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че беловласият синеок старец върху камила от тъй наречения „Сватбен кортеж” 

благославя с дясната ръка със знака на Исус Христос като представител на Халдейската 

църква, проникнала в Централна Азия още през V век с епископиите в Мерв, Балх и 

Хеърат. Появата на художника, както и на един с име Тома, може да бъде обяснена с 

мисията на мервския митрополит Илия за покръ стване на тюрките в Согдиана в средата 

на VII век607.  

За влиянието на византийската автографска традиция, заедно с технологията на 

текстилното производство на Запад, свидетелства един килим в ризницата на 

катедралната църква на град Герона в Каталония (Испания) със сцени от Сътворението 

на света. Той е създаден през ХI – ХII век по елинистически образци с изображения на 

езически божества, персонификации на ветровете и алегории на сезоните608. 

Художникът е интерпретирал сюжета по своеобразен начин, като е изключил темата за 

Грехопадението, характерна за византийско-романската визия на библейския текст. 

Върху медальона със сътворените небеса, под слънцето и луната, между три звезди се 

чете (№ 238): 

FIRMA M(AESTRO) TV. 

Подписа майстор Тв. 

Делото на майстора се възприема като мистична жертва пред Великото творение в 

контекста на евхаристийната символика на червения му подпис. 

Християнското отношение към анонимността като проява на дискретна (тихо 

произнасяна) молитва по време на служба оправдава честата нечетливост на автографите 

върху църковните одежди. Освен това, споменатите библейски текстове дават основание 

на майсторите да впишат своите посвещения върху дрехите на пророците с графика, 

инспирирана от свещеното куфическо писмо, която затруднява идентификацията609. В 

редки случаи старозаветните богослужебни одежди притежават четливи надписи – напр. 

върху ефода на пророк Захарий в две Богородични сцени от Хилендарския манастир от 

ХIV век, където се чете610 (№ 239, 240): 

. 

Захарий, син на Йоан. 

                                                 
607 Dauvillier 1983: 280 – 282 
608 Hottinger 1983: 18 – 19. 
609 Павловић 1984: 33, 36, 37, 38. 
610 Павловић 1984: 21 – 22. Авторът прави опит да идентифицира името (), но правилното 

записване би било . За отбелязване е, че през 1803/4 г. католиконът на манастира е обновен 

от зографа Захари от Галатища ( 1984: 121-122).
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Подобен пример е запазен и в Лесновския манастир (1344 г.) върху ефода на пророк 

Захарий, върху чиято шевица се чете (№ 241): 

њÐЕÈ ΗŔÕŔÐÈİ. 

Йерей Захарий. 

След този надпис е поместен авторов самоидентификационен знак: 

()  ()()   ().  

Писа Йоановата ръка (на) майстора. 

Втори ред с курсивен надпис върви покрай шевицата. Автографирана одежда носи 

и пророк Аарон, върху чиято лява шевица, след инвокативен кръст, би могло да се 

прочете (№ 242):  

+   ()()<>(). 

Ноил подписа. 

Подобен автографски пример е засвидетелстван и в църквата „Христос 

Премъдрост Божия” в град Воден (Едеса, Гърция), където палеологовският зограф е 

подписал ефода на пророк Захарий, като е поставил година, потвърждаваща датировката 

на стенописите към края на 70-те години на ХІV век (№ 243, 243а): 

 ()  [  

6 хиляди и 90 (= 1381/82 г.)  

По аналогия със старозаветните одежди на Аарон, свещенослужителите на 

Църквата също украсяват с надписи своите орар и стихар611, но, инспирирани от 

богослужебните стихове, те най-често са в гръцки курсив, т.е. по-четливи в сравнение с 

популярните през ХI век псевдокуфически надписи612. Както ангелите край олтара, 

архидяконите и дяконите се изобразяват обикновено при протезисната ниша, където се 

извършва поменалното богослужение от Проскомидийния чин и се изписват помениците 

(диптиси)613. До ХV век тези свещенослужители вземали активно участие в 

извършването на Проскомидийния чин и могли да принасят частици за опрощаване на 

греховете614. Дяконите се изобразяват също и в нишата на дяконикона, където по канон 

имат право да сядат по време на литургия615. След Симеон Солунски (и най-вече в 

поствизантийската епоха) забраната на дяконите да литургисват съвпада с анахронизма 

                                                 
611 Гошев 1952: 328. 
612 Rabino 1938: 59. 
613 Чифлянов 1969: 401. 
614 Чифлянов 1969: 407 – 409. 
615 Герасим 1906: 107. 
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в автографирането на техните одежди. След 15-то столетие в проскомидийната ниша все 

по-често се изобразява „Христос в гроба“ и поменик, вместо архидяконския образ с 

посвещение върху неговия стихар. 

В раннохристиянско време дяконът изпълнявал обязаността да разнася Светите 

дарове по частните домове, поради което зографите го представят най-често с 

дарохранителница във формата на църква616. Тази, понякога обвита с покров църковна 

утвар, също може да бъде автографирана, във връзка с практиката да се означават 

Светите дарове с инициала на Христос – срв. архидякон Стефан от „Капела Палатина” 

в Палермо от 1143 – 1150 г.617 (№ 244). Пример за евхаристийния тип подписи върху 

утвар е засвидетелстван в мозайките на Киевската гробнична църква „Св. архангел 

Михаил”, създадени около 1108 г., където върху дарохранителницата на първомъченик 

и архидякон Стефан би могло да се прочете618 (№ 245, 245а): 

. 

Йоан и Михаил. 

Срещуположно на архидякона е изобразен св. Димитър с ризница619, върху чийто 

пекторал са отбелязани буквите: T и N, вероятно също в автографски контекст (№ 246). 

Предвид служебната обязаност на дяконите, която символично ги равнопоставя на 

ангелите по време на Великия вход, византийските зографи избират за автографиране 

белите стихари, етимологично свързани с библейските стихове620. Претекст за 

подписването дава и дяконският орар с надписа: „Свет”. Автографите върху дяконски 

стихари се възприемат в контекста на поменалното богослужение като съпътстващи 

четенето на поменика в ходатайствената част на Анафората (Интерсецио на Йоан 

Златоуст), когато се казва: „И спомни всички починали с надежда да възкръснат за вечен 

живот и ги упокой, дето сияе светлината на твоето лице...” (Синайски евхологий 

973)621. Един от зографите в църквата „Св. апостоли” в Нероманас (Етолокарнания, 

Гърция) от 1372/1373 г. подписва стихара на архидякон Стефан върху лента-шевица, 

която минава по цялата одежда. Името на зографа в посвещението е предадено съкратено 

с лигатура като монограм622 (№ 247): 

                                                 
616 Каролев 1894: 67, 70. 
617 Schiro` 1992: 80. 
618 Салько 1982: ф. 75. Авторът не споменава за този подпис. 
619 Салько 1982: 79, ф. 77. 
620 Литургика: 131. 
621 Чифлянов 1969: 401 – 403. 
622  1985: 221-223Q 228.
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Писа смирената ръка на Никола. 

Вторият майстор на стенописите, Йоан, е подписал посветителския надпис (№ 248) 

южно от дяконикона, което означава, че паралелно в един и същ художествен ансамбъл 

зографите могат да се подписват, както явно, така и скрито. 

В църквата „Успение Богородично” във Волотово от ХIV век върху шевицата на 

ръкава и врата на дяконския стихар е поместен богослужебният предначинателен Псалом 

103, 24: [„Колко са многобройни делата Ти, Господи!] Всичко си направил премъдро; 

[земята е пълна с твои произведения”]623. Той се чете на Паримиите и разкрива една от 

формите, мотивирала вписването на авторския белег върху дяконските стихари, тъй като 

изразява отношението на твореца към великото Творение и към личното богоугодно 

художествено усърдие с пеенето в църковния хор. В края на надписа, върху шевицата на 

полите на стихара, като послеслов на Псалома вероятно е записано името на зограф 

Йоан624 (№ 249). Особен интерес представлява псевдокуфическият надпис, инспириран 

от този на дяконския орар върху омофора на първия светител от ляво надясно (срв. 

посоката на писане) в апсидата625 (№ 250). Подписването на архиерейските одежди е 

рядко. Такъв един авторов самоидентификационен знак присъства литургично върху 

полиставриона на св. Василий Велики край богослужебния текст върху разгънатия му 

свитък с неговата Трисвета молитва, четена, след като свещенослужителят влезе в олтара 

(№ 251, 251а): „Боже светий, Който пребъдваш сред светии и Когото с трисвята песен 

възпяват херувимите и славословят серафимите и Комуто всички небесни сили се 

покланят, Ти от нищо си направил всичко, създал си човека по Твой образ и подобие, и 

си го украсил с всеки Твой дар... Прости ни всяко волно и неволно прегрешение, освети 

душите и телата ни и дай ни да ти служим в святост”626. Предначинателните молитви 

имат отношение към украсяването на храма, което по традиция започва от олтара. Тази 

богослужебно-поменална функция на Трисветата песен е била позната и на поп 

Страхиня, който я вписва върху одеждите на пророците в Озренския манастир в Босна 

през 1605 г.627 

                                                 
623 Вздорнов 1989: 80 81. 1, 2; Паримийник: 231. 
624 Името се чете върху чертежа на Ф. М. Фомин от 1894/1895 г. Авторите на публикациите не го 

идентифицират (Вздорнов 1989: 80 – 81.2). Същото име се забелязва в псевдокуфическите надписи 

и при други дяконски стихари. 
625 Вздорнов 1989: 74, В. 4,5. Авторът не коментира този надпис. 
626 Служебник: 128 – 129. 
627 Павловић 1984: 37. 
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В подобен порядък на авторски белези край свещеното литургическо място е и 

подписаният разгънат свитък на пророк Давид във Волотовската църква628 (№ 252, 252а). 

Автографът е поместен като послеслов на предначинателния богослужебен текст при 

обличането на свещенослужителя629 с акцент върху Мариологичната и евхаристийно-

поменалната символика: „Възкресни, Господи, на мястото на твоя покой, Ти и ковчегът 

на Твоето могъщество” (Пс. 131:8). Подобен пример за тайнопис върху свитъка на 

пророк Данил е засвидетелстван в църквата на Каленич, изписана от зографа Йоан630 (№ 

253). 

Къснопалеологовският зограф на църквата в Каленич поставя своите 

самоидентификационни знаци предимно върху шевици на стихари. Сред многото 

подписи изпъкват този на дякон Авив (№ 254, 254а)631:  

.

Йоан зограф. 

В по-голяма степен е прикрит подписът на дякон Прохор, тъй като буквата „дзета“ 

е маниерно вписана в „омега“ (№ 255): 



Йоан зограф. 

Вероятно зографът е идентичен с гърка Йоан, споменат в градовете Дебър, Драч и 

Дубровник, където в архивите от това време е отбелязано също името на ктитора Богдан 

в църквата на Каленич632. 

Търновският зограф йеромонах Никола има съществен принос в автографирането 

на шевиците върху дяконските стихари. Неговите самоидентификационни знаци са 

извезани като свещенически богослужебни пояси върху далматики – срв. св. Димитриан, 

св. Роман Сладкопевец (№ 256, 256а) и св. Филимон (№ 256b), сходен автограф на този 

от дивита на св. Йоан Дамаскин - срв. инициала N в курсив. 

Майстор Никола е подписал едва забележимо и шевицата на мафория на 

Богородица в изображението „Дейсис“ от долния регистър на правите светци върху 

южната стена до входа. Там той свидетелства, че съпреживява есхатологичната тема 

                                                 
628 Вздорнов 1989: 32.3. 
629  1987: 7. 
630 Simic 1995: 10. 
631 Simic 1995: 16; Ждраков 2006: 109 – 140. 
632 Лазар 2000: 87. 
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заедно с мъжете в южния кораб на храма. Върху шевицата с ресни с бели курсивни 

минускулни букви се чете633 (№ 257, 257а, 257b): 

. 

Подписа раб Никола. 

Мястото на посвещението се мотивира от молебната тема в „Страшния съд“, където 

главна роля в застъпничеството на човешките грехове имат Божията майка и Йоан 

Предтеча. Те ходатайстват за греховете на човешкия род пред Царя на царстващите и 

Велик архиерей Христос. Подписът напомня пред Изкупителя за труда на майстора, 

упован на застъпничеството на Богородица и съпричастен на нейните молитви. 

Изображението на „Дейсиса“ е рамкирано като икона на звезден фон със следи от 

позлата, каквато другаде в храмовата декорация не се открива. То е визия в свръхреално 

историческо време – очакваното Второ пришествие през 1491 г. с настъпването на 

Седмото хилядолетие от Сътворението на света. Един загадъчен надпис върху свитъка 

на Йоан Предтеча подчертава есхатологичния характер на изображението, а от там и 

екзистенциалната сила на тайното авторско посвещение634. Надписът е цитат от 

старобългарския превод на апокрифа „Въпроси Вартоломееви към Богородица за края на 

света“. Майсторът се надява на спасение, тъй като се е потрудил за изработването на 

красивата дреха на Богородица, на съдбовната сцена и на цялата храмова декорация, във 

връзка с Псалома (44:45) за Твореца, украсил своята Църква.  

По всяка вероятност майстор Никола е извършил също и някои от строителните 

ремонти в храма, към което насочва един графит върху каменния саркофаг, използван 

като сполия, за да прегради западното крило на външната галерия (екзонартекс) от 

северното, интегрирано в дома на митрополита – срв. с графита на зограф Васил в 

Боянската църква. Надписът е издраскан с тънко острие635 (№ 258): 

ПРИИДЕ КxРЬ НИ/КОЛА ВЬ ХРАМ/Ь СВђќ. 

Дойде господин Никола в светия храм. 

Графитът върху саркофага най-вероятно свидетелства за смъртта на зограф Никола, 

починал по време на престоя си в Търново, към което насочва и един от помениците на 

Арбанаси (срв. с кортината-завеса на зограф Василий и с поменика на Боянската 

църква)636.  

                                                 
633 Ждраков 1999: 94. 
634 Ждраков 1999: 90 – 95. 
635 Попконстантинов 2009b: 230 – 235. 
636 Косева 2007: 48. 
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6. КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР 

 

Зографите от Костурския художествен център съхраняват византийската практика 

да се подписват шевиците на скъпите одежди, вероятно във връзка с процъфтяващата 

кожарска промишленост в района. Стенописите в Кремиковския манастир от 1493 г., 

например, са подписани от монаха Йоан от Фотини (Фотинища, Фотинишча) край 

Костурското езеро само върху шевици на одежди. Зографът сътворява дори един 

уникален вариант на автографиран мафорий за Богородица Ширшая Небес в конхата на 

апсидата във връзка с поменалната служба. Авторското посвещение е записано с бяла 

боя върху шевицата с ресните на мафория637 (№ 259, 259а, 259b): 



.  

Молба Богу за спасението на Йоан монах – Йоан, който е от Фотини. 

Селището Фотини (от гр. ™ ‘светлина’) на брега на Костурското езеро 

потвърждава произхода на прочутото ателие, което вероятно е дало алегоричното за 

творческия процес име Фотинишча (Фотиничишча638), във връзка с производствената 

дейност (срв. шарчи „художници“). Подобно название на селище Фотино (Фотини) се 

среща и в района на Трикала в Тесалия, от където произхождат също прочути зографи639 

– напр. Георги от страни Трикалкие, погребан през 1524 г. в Молдовския манастир „Св. 

Георги“ в Хърлау със стенописи от 1492 и 1530 г., стилово свързани с Костурския 

художествен център640. 

Авторов самоидентификационен знак се открива също върху шевицата при полите 

на хитона на душеспасителя (психопомп) архангел Михаил в Кремиковския манастир (№ 

260, 260а). 

ÏîìåíüĚ(îíŕõ) Iwàííèñ.

Помен (на) монах Йоан. 

Надписът има подчертано орнаментален характер в духа на куфическото писмо, 

ефект, постигнат със стилизация на буквите и лигатури – напр. NNHС. Употребата на 

кирилския „малък ер“ покрай гръцкия запис на името Йоанис характеризира двуезичната 

                                                 
637 Ждраков 2004а: 255 – 269. 
638 Иречек 1899, 440. 
639 1984: 476. 
640 Паскалева 1980: 123. 
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среда в много райони на Балканите, в това число и на Костурския край. Подобен пример 

на подписан хитон на архангел Михаил, в нозете на когото има посвещение на йерей 

Димо, е засвидетелстван в църквата на Костурското село Несторио също от ХV век (№ 

261, 261а). 

В Кремиковския манастир зографът е подписал също ефода на пророк Захарий в 

сцената „Богородица пие от водата на истината“, където в края на надписа се чете (№ 

262, 262а): 

 ()() (). 

Монах Йоан, зограф. 

Подобен авторов самоидентификационен знак на зографа се открива в стенописите 

на Погановския манастир от 1499 г., отнасяни също към Костурския художествен център. 

Той е поместен върху шевиците на ефода на пророк Захарий в сцената „Въведение 

Богородично“, където на три места се чете името на зографа Йоан, записано на славянски 

с „ита“, вместо с „йота“ (№ 263, 263а): 

. 

Йоан. 

В Погановския манастир беше намерен и един датиран от 1501/02 г. поменален 

надпис на йеромонах Евсевий, поместен върху тухла от външната страна на апсидата (№ 

263b), подобно на Кремиковския манастир, където инициалите „П Ф“ са върху северната 

стена. По време той съвпада с обновлението на църквата в края на ХV век и 

палеографските белези са сходни с тези на стенописите. Най-вероятно посвещението 

принадлежи на някой от майсторите строители и декоратори от екипа на зографа монах 

Йоан. 

Най-ранният паметник, който вероятно може да се атрибутира на зографа Йоан от 

Фотини, е църквата „Св. Никита“ в село Чучер край Скопие от 1483/84 г. Неговото име 

може да се идентифицира в петредовия ктиторски надпис, който започва с двуезичен 

поменален текст на гръцки и български език:     

 / ÏÀÌÅÒ ÑÜÌÐÜÒÈ ÓÄWÁÐÝÍ²Å Æ²ÒÈÞ (Памет за смъртта на добрия живот). 

Зографът изписва първия ред на гръцки език със самочувствието, че принадлежи към 

елита на тогавашното общество. Последните три реда на надписа са силно повредени, но 

в края на четвъртия и петия ред може да се прочете (№ 264): 

...HWÀÍ ÈÑÜ Ô(WÒÈÍÈ)ÑÒÜÀ   

ĘĚİÒÜ ÂÜ ËÅÒÎ  [Â. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sampi.svg
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Йоан от Фотинишча кмет в годината 6992 (=1483/84 г.). 

Изглежда зограф Йоан е бил кмет в родното си село Фотини преди да се замонаши, 

което му дава основание да се впише в ктиторския поменален надпис като дарител. Той 

допуска правописни грешки в гръцкия и в българския текст, обяснимо за многоезичния 

Костурски регион – напр. пише „ипсилон“ вместо „ита“ в , прибавя 

„епсилон“ в , записал е кирилското ÈÑÜ със „сигма“, вместо „зита“. 

Монахът зограф Йоан проявява своето творческо въображение в Кремиковския 

манастир, като подписва и шевица от хитона на палач в сцената „Приковаване с гвоздеи“ 

от житийния цикъл на св. Георги в притвора на църквата (№ 265, 265а): 

. 

Монахът Йоан от Фотини. 

Изборът на мястото за подписване напомня автографската формула „Писа рука 

грешна”, която е универсална за творческия процес през Средновековието, но тук е 

създаден неин визуален еквивалент.  

Подобна автографска формула намираме и в сцената „Мироносиците при гроба 

Господен“ в Драгалевския манастир от 1476 г., поместена въху щитовете на двама 

заспали войни пазачи, пропуснали Божието Възкресение (№ 266): 

П . 

П(авел) от Фотини. 

Същите букви се четат върху споменатата тухла от Кремиковския манастир. В 

обратен ред те съставят епиграфската формула на Голготския кръст (Ф П) във връзка с 

просвещаващата светлина на Вседържителя641. Инициалите биха били претекст на 

зографа да впише тайно своята авторска сигнатура, тъй като понятието за Божествена 

светлина се свързва с неговата дейност и с родното му място. В тази връзка може да бъде 

интерпретирано като авторов самоидентификационен знак сиянието с формата на 

буквата „Ф“ в „Преображението на Христос“ край подписа върху разтворената книга 

(скрижали) на Мойсей, където на последните два реда би могло да се прочете (№ 267): 

. 

Йеромонах Павел. 

Монограмът за понятието монах е сходен с този в Кремиковския манастир. Буквата 

„пи“ е разкривена, а „алфа“ и „ипсилон“ са лигирани като „омега“, т.е. подписът има 

анаграмен характер и вероятно предава името на втория зограф Йоан.  

                                                 
641 За епиграфските формули край Голготския кръст виж Паскалева 1980: 61 – 62. 
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Буквите „ПФ“ върху щитовете са знак в послеписа на христологичния текст за 

житейската и творческа бдителност и правдивост на зографа, както заупокойното 

„почиване под щит“(ί ô{‰ß). Възкресните теми за „Мироносиците при 

празния гроб Господен“ и слизането в Ада са префигурации на Второто пришествие и в 

този смисъл инициалите напомнят за просветителската художествена мисия, във връзка 

с края на света (7000 година = 1492 г.). Подобно богословско осмисляне е 

засвидетелствано с евангелския текст върху щита на св. Лонгин Стотник в „Разпятието 

на Христос“ от църквата „Св. Димитър“ в Пурко на остров Китира от ХIV век642. 

Вероятно върху щита на Лонгин и върху щита на един от спящите войни в „Пазенето на 

гроба Господен“ се подписват и зографите в споменатия Волотовски храм643 (№ 268, 

269). Подписването на оръжията в поствизантийския период е изключително рядко – срв. 

с меча на Лий в манастира Касинец от 1543/1544 г. и с подписа на зографа Константин 

върху меча на св. Никита в южната певница на католикона в Хурези от 1692 – 1694 г.644 

(№ 270). 

Друга есхатологична тема, във връзка с очакваното Второ пришествие в края на ХV 

век, подписвана от костурските зографи, е „Слизането на Христос в Ада“. Пример за 

поместването на посветителски надпис върху терена край гроба на Адам е 

засвидетелстван в стенописите от 1484 г. в католикона на манастира „Варлаам“ (№ 271, 

271а). Към същия художествен център се отнасят и стенописите на църквата „Св. 

Теодор“ в Бобошево от началото на ХVІ век, където в сцената е поместен трудно четлив 

надпис върху саркофага на Адам (№ 272): 

Òîìà åï·ñêîïà. 

Тома епископ. 

Зографът епископ Тома би могъл да бъде идентичен с ръководителят на 

Софийското ателие, обучило св. Пимен Зограф.  

Идентификацията на Костурското ателие се потвърждава също от стиловата и 

иконографската близост на стенописите в двете манастирски църкви в Драгалевци и 

Кремиковци, които напомнят на малките еднокорабни каменни базилики в Костур от 

късната Палеологова епоха и от поствизантийския период – напр. „Св. Йоан Продром“. 

Църквата на Кремиковския манастир притежава една декоративна особеност, характерна 

                                                 
642  1997a: 173. 
643 Вздорнов 1989: 65.6, 70.1. Буквата [g] е обърната огледално в „бустрофедон”. Авторът не 

споменава за този подпис. 
644 За стенописите виж Voinescu 1961: 573 – 697. 
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за региона на Костур и Северна Македония. Това е фриз от глинени четвъртити плочки, 

на една от които се забелязва авторов самоидентификационен знак (№ 273, 273а): 

+ Iw(àíú) ï¶ñà. 

Йоан писа.  

Най-вероятно зографът Йоан е ръководител на екипа от зидари и декоратори.  

Към Костурския художествен център и свързаните с него ателиета в Охридската 

архиепископия принадлежи зографът, изписал католикона на манастира Матка през 

1496/97 г. Може да се предполага, че той е извършил и ремонтните дейности по храма, 

за което е оставил свое посвещение върху тухлата над прозореца на апсидата (№ 274, 

274а, 274b): 

+ ïèñà Âëàäèñëàâ / (â)ñå ïîìèëóè åã(î) / Áîæå / åðåè íàø" 

Писа Владислав всичкото, помилуй го Боже свещенико наш. 

Мястото на посветителския надпис е символично – през прозореца на апсидата 

преминава Божията светлина за да се пресъществи в изкупителното тяло и кръв на 

Христос по време на литургия. Евхаристийния замисъл е свързан с трансгресията, както 

при раздиранто на завесата на храма при зограф Васил в Боянската църква. Прави 

впечатление, че „йерей наш“ е поместено върху оформената и нереализирана върху 

тухлата арка на прозореца във връзка с триумфалното преминаване. Строителите на 

църквата през XIV век са изрязали специално за прозорците на купола каменни блокчета, 

което означава, че недовършената тухла би трябвало да се отнесе към по-късния ремонт 

на сградата. Епиграфските особености насочват към стенописите – напр. патриаршеския 

инвокативен кръст с издължено напречно рамо (Фиг. 61), повсеместната употреба на 

лигираните букви ОУ в ктиторския надпис (Фиг. 62) и не на последно място квадратния 

модул на буквата П, характерен за Костурския художбествен център. 

Към този художествен кръг може да бъде отнесен и зографът, подписал тайно 

стенописите на църквата „Св. апостоли Петър и Павел“ в метоха „Орлица“ на Рилския 

манастир през 1491 г. Авторовият самоидентификационен знак е поместен върху една 

колонка на сграда в сцената „Благовещение на Богородица“ в духа на византийската 

традиция на майсторите строители и декоратори. Той имитира с червена боя жилките на 

мраморна порфирена колона от храма, изобразен зад Богородица645 (№ 275, 275а): 

. 

                                                 
645 Ждраков 1999: 91, бел. 11. 
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Атанасий Зограф. 

Поменът би могъл да се възприеме в контекста на евхаристийната жертва на 

няколко семантични нива: 

1. Във връзка с молитвата – Йоан Климакс заявява, че в дълбоката си молитва 

богомолецът се уподобява на неподвижна колона646. 

2. Във връзка с покаянието – в иконографската традиция порфирената колона, 

пазена в олтара на църквата „Св. апостоли“ в Константинопол, се свързва с разкаянието 

на св. Петър след третото му отричане от Христа, тъй като върху нея пропял петелът от 

сбъднатото предзнаменование на Новото слънце. 

3. Във връзка със застъпничеството на Божията майка – буквените знаци върху 

червената колона на храма напомнят за Богородица, възпята в Акатиста като 

непоколебим огнен стълб (Икос 6) на девството и на Църквата (Икос 10: 12). 

4. Като записан в небесната дреха на Владичицата на света по-висока от небесата 

(Богородични тропари на Песен 9 от Молебен канон на Пресвета Богородица), вечно 

произнасян помен по време на служба за Нейната и на Църквата украса (Пс. 44, 45). 

Сцената е изобразена върху източната стена, южно от олтарната апсида, във връзка с 

четенето на поменика – срв. с подписания мафорий на Богородица в апсидната конха на 

Кремиковския манастир. 

Поствизантийските зографи през Османската епоха рядко се подписват тайно в 

художествената визия, а присъстват в рамкираните полета на ктиторските и 

литургичните надписи. Едни от последните примери в Света гора на автографирани 

шевици на дяконски стихари са засвидетелствани в апсидата на параклиса „Св. Йоан 

Предтеча“ в Протатон, чиито стенописи от 1526 г. се отнасят към Костурския 

художествен център. Авторовите самоидентификационни знаци се намират върху 

шевицата около врата на архидякон Стефан:  и на Прохор: IOBAN (№ 276). 

Разкривените букви с незатворени петлици (напр. В, А) и ретроградното N имитират 

графиката на свещеното куфическо писмо. Някои иконографски и стилови особености 

дават основание тези фрески да бъдат атрибутирани на зографа Йоан от Кремиковския 

манастир. 

Към края на 16-то столетие в Търновския край работи зограф с професионалното 

име-прозвище Кале (Хубав). Той е изписал календара и правите светци монаси във 

външния притвор (галерия) на катедралната църква „Св. апостоли Петър и Павел“, 

                                                 
646 Лазарев 1971: бел. 43. 
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където е оставил свой идентификационен знак върху шевицата на белия аналав на св. 

Иларион Велики647 (№ 277, 277а): 

+[Êàë]èå àçü.  

Аз, Кале, (написах). 

Автографът насочва към исихастката пропаганда, тъй като по традиция образите 

на монасите не се подписват. Св. Иларион Велики е отличен сред останалите събратя със 

златисто-охрово расо, маниерно положена върху дясното рамо като на войн пурпурна 

мантия и бял кукул на раменете с дълъг аналав, характерни за столичните византийски 

манастири. По подобен начин в митрополитската църква е представен покровителят на 

българските царе св. Иван Рилски в стенописа от 1442 г. И двамата монаси са с еднакви 

по цвят расо и мантия, разликата е в нетрадиционното закрепване на мантията при св. 

Иларион, което би могло да се дължи на желанието на зографа да отбележи 

благородническия му произход, според житието648. По всяка вероятност необичайният 

подпис върху лика на монаха се дължи на култа към св. Иларион Мъгленски в Търново, 

честван в същия ден (21 октомври). След падането на столицата през 1393 г. мощите на 

светеца вероятно са били пренесени в Митрополията от църквата „Св. 40 Севастийски 

мъченици“, заедно с тези на монасите св. Иван Рилски и Гавриил Лесновски, от техните 

манастири на Трапезица, а също и на св. Михаил Войн от Потука от патриаршеската 

църква „Св. Възнесение Господне“.  

Зограф Кале е оставил също свой автограф срещу подписа на майстор Никола в 

апсидата на катедралната църква „Св. апостоли Петър и Павел“. Той е поместен върху 

югоизточната подкуполна колона, за да ознаменува изписването на олтарния прозорец 

след неговото разширяване към края на ХVІ век, когато са били зазидани арките на 

външната галерия649. Графитът е разположен върху северната половина на колоната и 

гласи (№ 278): 

ŕзü Кŕëå. 

Аз, Кале, (написах). 

Гравираният подпис би могъл да е указание за строителната дейност на майстор 

Кале. Към края на ХVІ век, във връзка с подготвяното Търновско въстание, арковидните 

прозорци на външната галерия са били зазидани, за да се увеличи изобразителната площ 

                                                 
647 Попконстантинов 2009b: 235 – 236. 
648 Попконстантинов 2009b: 238. 
649 Попконстантинов 2009b: 237. 
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за календарния стенописен цикъл650. Фотографиите от началото на ХХ век показват, че 

на мястото на прозорците с изящни решетки в ктиторския портрет на митрополит 

Игнатий от 1442 г. са оставени за осветление само няколко амбразури651. Подписаната 

предолтарна колона свидетелства за значимото дело на майстор Кале в обновлението на 

търновската катедрална църква. Най-вероятно той е извършил строително-ремонтните 

работи в олтарната апсида и на други места, преди да изработи новата декорация на 

храма, което му дава основание да подпише мраморната колона652. Изглежда майстор 

Кало(ян) е работил и на Царевец, за което свидетелства един графит върху варовиков 

блок от 1613/1614 г., където се споменава връзката му с Червен653 (№ 278а).  

Подпис на зограф Кале е открит също така в изписания поменик в проскомидийната 

ниша на църквата „Св. Георги“ в Търново654 (№ 279, 279а): 

. 

Зограф Кали. 

Поменалното присъствие в олтара на храма би могло да означава, че майстор Кале 

е ръководил изписването на храма през 1616 г. Подобно прозвище-име носи и един от 

зографите, изписали църквата „Св. Рождество Христово“ в Арбанаси от 1632 до 1649 

г. Той се е подписал в житийния цикъл на св. Георги върху хитона на един от пируващите 

по време на престоя на мъченика в тъмницата. Името Кали е поместено върху шевицата 

около врата на младежа между двама възрастни мъже на софрата (алегория на Св. 

Троица), докато монограм с „Подписа ръката“ се намира върху покривката на 

трапезата655 (№ 280): 

. 

Подписа ръката (на) Кали.

Името Кали произхожда от старогръцкия творчески епоним ęαëüò (’хубав, добър’) 

и като прозвище се среща при много имена – напр. Калоян, Калиник, Калистрат, Кальо, 

Калю, Хубен, Добри. Вероятно зографът произхожда от Костурския край, тъй като 

подписът е сред най-късните примери на автографирани шевици на одежди. 

                                                 
650 Геров 1985: 31. 
651 Ждраков, Орфеев 2018. 
652 Попконстантинов 2009b: 235 – 241. 
653 Ангелов 1980а: 113 – 114 (97). Над посвещението личат букви с цифрова стойност ЗРВК (7122), 

които предават годината 1613/1614. 
654 Попконстантинов 2009b: 239 – 240. 
655 Попконстантинов 2009b: 240, бел. 16. 
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В църквата в Арбанаси също се подписва тайно и главният зограф. Секретният 

подпис е поместен като послеслов в официалния ктиторски надпис от 1649 г., отличен с 

червената боя на евхаристийната жертва (№ 281, 281а): 

() (). 

Подписа Трифон. 

Името на зографа с инициал Т може да бъде идентифицирано, благодарение на 

изписания над посвещението образ на св. Трифон до лечителя св. Козма, вместо 

обичайния безсребърник св. Дамян. Двамата лечители са представени като архиереи, 

което не е характерно за техните иконографски типове и най-вероятно свидетелстват за 

свещеническия статут на зографа. Майсторите не владеят добре гръцкия език – напр. 

окончанието за множествено число - в Tß се записва също с - във Втория 

Вселенски събор и с -· в Третия Вселенски събор.  

Във връзка с подписания текстил е също един подпис върху изписана завеса над 

южния прозорец на църквата в село Марица от ХVІІ – ХVІІІ век. С черни букви може да 

се прочете (№ 282): 

Нåäè(íî) (õóä)îæåñòâî. 

Недино произведение. 

Зограф даскал (поп) с името Недьо изписва църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси 

през 1667 г. Вероятно негов внук изписва параклиса „Св. Харалампи“ през 1726 г. в духа 

на Тревненската иконописна школа по това време – срв. рода Даскалови. Може да се 

предполага, че този зограф е идентичен с майстора на църквата в село Марица и е свързан 

също с Костурско-епирската художествена традиция. 
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7. СОФИЙСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА 

 

Традиция за българските творци е да се подписват на гръцки език или двуезично. 

Тази писмена практика е характерна за смесените райони и отговаря на етно-културния 

контекст, в който се обучават и изявяват майсторите. Придворният зограф и митрополит 

Йоан от село Зързе в Македония, например, сигнира на гръцки език иконата на Христос 

Пантократор от 1393/1394 г. (№ 283, 283а), като ползва придворен византийски образец, 

познат от иконите на протопсалта на императорския хор Ангелос Акотантос (първа пол. 

на XV в.). Това означава, че неговото богословско и зографско образование е придобито 

в Константинопол, където е ръкоположен за митрополит и изпратен да пропагандира 

имперската идеология. За разлика от него, брат му – йеромонах Макарий, рисува иконата 

на Богородица с Младенеца (1421/22 г.) в духа на провинциалната живопис и се подписва 

на родния си език (№ 284, 284а). Като цяло българските майстори от Търново и района 

на Охрид, Сяр и Костур не владеят добре гръцки език и често допускат правописни 

грешки. През ХVІ век са засвидетелствани зографи в София и Ловеч, които рядко 

сигнират на гръцки език своите произведения, а вероятно подобни майстори е имало и в 

други български краища.  

От средата на ХV век град София има политически престиж, голям икономически 

и културен подем. След опожаряването на града през 1443 г. в него се установява 

бейлербеят на Османската империя, заедно със своите чиновници. Земетресението от 

средата на столетието дава допълнителен стимул на властта да започне мащабно 

строителство в града. По повеля на Махмуд паша пристигат прочути архитекти и 

занаятчии, образували в последствие еснафски сдружения – напр. на самарджиите, 

построили през ХVІ век църквата „Св. Петка“. Падишахът Мехмед ІІ Фатих (1451 – 1484 

г.) посещава София една година след завладяването на Константинопол (1453 г.), за да 

участва лично в залавянето на войводата Радич, който хипотетично би могъл да бъде 

идентифициран с ктитора на Драгалевския манастир (1476 г.) Радослав Мавър. Вероятно 

тогава започва строителството на „Голямата (Бююк) джамия” с деветте кубета на 

Божието съвършенство, прославящи политическия триумф на Османската империя. 

Нейният архитектурен прототип е „Улу джамия” в Бурса (1400 г.) на архитекта Айваз 

паша, построена с двадесет кубета като символ на „Пробуждането“ и на „Страшния съд“. 

В това време на възход българската и сръбската аристокрация имат голям дял в 

обновлението на София. Вероятно тогава е поправен и изписан куполът на църквата „Св. 
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Георги“, която е катедрален храм на Сердика (София) през ХІ – ХІІ век. През Второто 

българско царство Сердикийският епископ е служил в гробничната църква „Св. София“, 

дала днешното име на града, а през 1443 г. в нея е отслужена съвместната литургия с 

предводителя на кръстоносците Джулиано Чезарини. Земетресението в средата на ХV 

век разрушава компрометирания православен храм, превърнат в джамия в края на 

следващото столетие от великия везир с хърватски произход Сиавуш паша656. Може би 

същата участ би имала и бившата катедрална църква „Св. Георги“, ако нейният купол е 

бил поправен и изписан в края на ХІV век. По-скоро грандиозното псевдокуполно 

съоръжение на римските терми е било все още в руини към средата на ХV век, тъй като 

е съмнително толкова скъп и технологически труден за изпълнение ремонт да бъде 

предприет в смутните времена на завладяването на София. Ситуацията коренно се 

променя след земетресението, когато видните архитекти започнали изграждането на 

„Голямата джамия” с 9 купола. 

Освещаването на катедралната църква „Св. Георги“ вероятно е станало с мощите 

на св. крал Стефан Урош ІІ Милутин (1282 – 1321 г.), пренесени от Софийския 

митрополит Силваний със съдействието на султанката Мара, дъщеря на Георги 

Бранкович (+1456). Събитието следва окончателното завладяване на Сръбското 

деспотство през 1459 г. и избухналата чумна епидемия на Балканите. Първоначално 

мощите били пренесени от градчето Трепча (северно от Прищина) в Люлинския 

манастир „Св. Крал“ (днес „Св. Кирил и Методий” в Горна Баня) до приключването на 

ремонтните работи в „Св. Георги“. След превръщането на катедралния храм в джамия, 

мощите били преместени последователно в църквите „Св. архангели“, „Св. Марина“ (в 

двора на днешната Митрополия), „Св. Пантелеймон“ (на мястото на Духовната 

академия) и накрая в „Св. Неделя“657. По това време подем изживява и Рилският 

манастир, обновен през 1460 г. от тримата синове на крупнишкия епископ Яков – 

Йоасаф, Давид и Теофан. Най-вероятно това събитие също е осъществено с помощта на 

Мара Бранкович, съдействала за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. 

и полагането им до мощите на св. Крал в катедралния храм „Св. Георги“. В навечерието 

на очакваното Второ пришествие през седмото хилядолетие, започнало през 1491 г., 

                                                 
656 Авдев 2007: 9 – 10 – 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%

D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)  Посетен на 

19.09.2017 г. 
657 http://www.pravoslavieto.com/hramove/sofia/sv_nedelja.htm   
Посетен на 19.09.2017 г. 
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софийският митрополит Калевит със синовете си Радивой и Данко посветил на св. Георги 

манастир в своето имение край града при село Кремиковци (1492 г.). 

Палеографските и иконографските особености на стенописите в купола на 

софийската катедрална църква „Св. Георги“ подкрепят късното датиране от ХV век. 

Зографът по всяка вероятност е свързан с Костур, подобно на Ксенос Дигенис от селото 

Мухли в Пелопонес (1491 г.). За това свидетелства квадратният модул на буквите и 

необичайната златна шевица върху химатия на Христос Пантократор в купола, каквито 

имат стенописите и иконата на Христос от Кремиковския манастир (1492 г.). Може би 

зографът Йоан от Фотинишча е свързан с ателието, обновило софийската катедрална 

църква през втората половина на ХV век, след което е изписал манастирите в 

Кремиковци (1492 г.) и в Поганово (1499 г.). Зографите от македонските предели 

допринасят за създаването на чаровния простодушен стил през ХV – ХVІ век, характерен 

за българските зографи. През втората половина на петнадесетото столетие в района на 

София работят майстори, свързани с художествената традиция на първопрестолния град 

Костур. 

Софийското ателие на зографа Тома в катедралния храм „Св. Георги“ развива тази 

художествена традиция през следващото столетие. За това свидетелства иконографският 

тип на Богородица Оранта с Исус в геометрическото сияние на „Св. Троица“, известно 

от Кремиковци (1492 г.), Илиенци (1549 г.), Добърско (1614 г.), Сеславци (1616 г.) и 

появило се за първи път в църквата в Беренде през втората половина на ХІV век658. По 

това време в София има отлични златари, един от които, на име Георги от Кратово 

(+1515), е погребан в църквата „Св. Марина“ и също е канонизиран за светец, заедно с 

Георги Новейши и Никола. През 1530 г. църквата „Св. Георги“ все още е катедрален 

храм, тъй като в него е погребан св. Георги Новейши и вероятно такъв остава до 1555 г., 

когато мощите на св. Никола Софийски са положени в ковчега на св. Крал в църквата 

„Св. архангели“, построена през 1547 г. Тази дата не влиза в противоречие с Житието и 

би могла да уточни рождената дата на Пимен към 1537 г. – до сега се приемаше, че 

светецът е роден около 1540 г. Най-вероятно 12-годишният Павел, по-късно йеромонах 

Пимен, се е обучавал в ателието шест години, преди църквата да стане джамия, т.е. в 

периода 1549 – 1555 г. Тогава София е в апогея на своят културен и икономически 

просперитет. Паисий Хилендарски отбелязва, че „през тези години турският владетел 

                                                 
658 Бакалова 1976. 
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дал свобода на християните да правят черкви”, за което свидетелстват споменатата от 

Константин Иречек църква „Св. архангели“ (1547 г.) и Илиенският манастир (1549 г.). 

Творчеството на софийските зографи св. Пимен и на учителя му Тома не се приема 

безрезервно от изследователите, тъй като отсъстват подписани произведения и 

съществува объркване на цифровите обозначения за годините на техния живот. Наскоро 

бяха идентифицирани две секретни авторски посвещения в стенописите на манастирите 

в Елешница и Сеславци, приписвани обичайно на зографа светец Пимен Софийски659. 

Действително, посвещението в Сеславския манастир потвърждава ръката на Пимен, но 

авторовият самоидентификационен знак в Елешнишкия манастир насочва към неговия 

учител Тома, за когото почти нищо не се знае. То е възникнало при катедралната църква 

на града „Св. Георги“ с достойни за подражание стенописи от Комниновата и 

Палеологовата епоха. Към средата на ХVІ век ателието е ръководено от майстор Тома, 

обучил зографа Павел, приел монашеското име Пимен. Канонизацията на светеца 

съвпада с религиозния подем на Софийската митрополия и свидетелства за голямата 

роля на зографското ателие в духовния живот на християните – основен подвиг в 

житието му е съграждането на 300 църкви и 15 манастира. За отбелязване е, че 

Константинополската патриаршия е канонизирала само един зограф за светец през ХІІ 

век, а именно споменатия вече Неофит от Кипър. 

Вероятният авторски белег на зографа Тома в Елешнишкия манастир е засекретен 

с гръцката цифрова система за тайнопис, характерна за книжовниците и по-рядко 

използувана от зографите, както е при Никола в ктиторския надпис на църквата „Св. 

Спас“ в Несебър от 1609 г.660 (виж по-долу). Това насочва към възможната 

преписваческа дейност на зограф Тома, засвидетелствана и при неговия ученик Пимен 

Софийски. Посвещението се намира върху одеждите на двамата обърнати един към друг 

пророци Аполон и Исая, изписани в олтарното пространство върху югоизточната част на 

свода над “Рождеството” и “Възнесението” на Иисус Христос. Секретният подпис 

изразява съпричастността на зографа в евхаристийното поменално богослужение и също 

отговаря на тайната молитва в Ходатайствената част на анафората (Интерсецио). 

Секретният авторски подпис в Елешнишкия манастир се възприема в контекста на 

ветхозаветната практика да се поставят куфически надписи върху одеждите на 

пророците. Както вече се каза, зографите изразяват библейската традиция с 

                                                 
659 Пандурски 1969: 89 – 97; Пандурски 1981; Пенкова 2012: 245 – 246; Каменова 1977: 95 – 107; 

Гергова 2011: 268 – 278; Гергова 2012: 47 – 51.  
660 Ждраков 1996: 566, бел. 5; Гергова 2012: 30. 
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псевдокуфически буквени знаци, които стават претекст за прикриване на авторски 

подписи. Върху дрехата на пророк Аполон е извезана кирилската буква Б, а на Исая е 

буквата Д, които в гръцката цифрова система за тайнопис отговарят на Θ и Ζ (№ 285): 

Б (В) =  Θ(ωμά) 

Д =  Ζ(ωγράφο) 

Тома зограф. 

Без да сме напълно сигурни дали под буквата „тита“ се крие името на Тома, не е за 

пренебрегване възможността именно неговата ръка да бъде идентифицирана в 

Елешнишкия манастир. Изборът на бог Аполон, осмислен от християните като 

прорицател за Въплъщението, се допълва от надписа върху разгънатия свитък за 

Христовото генеалогично дърво на Йесей – „Жезъль ис кореньа Есеωвах”, чийто ствол е 

изобразен зад пророка. Пророк Аполон изразява съпричастността на зографа в 

изкупителната жертва на Новото слънце – Христос, като също напомня за визионерската 

светлина на художественото познание. Символичен е изборът и на пророк Исая с 

напомнянето, че зографът е записан в онази „запечатана книга, която никой не може да 

прочете” (Ис. 29:11), освен посветените. Майстор Тома би свидетелствал за своята 

книжовна начетеност, подобно на своя канонизиран за светец ученик Пимен, което 

сближава двете авторски посвещения. Остава открит въпросът дали учителят не е 

идентичен със зографа Тома от Сучава, изписал манастира Хумор през 1530 г. Подобна 

идентификация е възможна, като се има предвид официалната политика на Сюлейман 

Великолепни, който е златар и поет, да пресели много интелектуалци и художници край 

себе си след завладяването на Трансилвания и Молдова, още повече, че много от тях 

произхождат от Османската империя – напр. епирският зограф Георги от района на 

Трикала в манастира Хърлау (+1524), Стаматело Котрона от остров Закинтос в манастира 

Рашка край Сучава (1554)661. Посредници за това културно присъствие в София са 

вероятно зографите от Епир, откъдето е обущарят св. Никола Янински (+1555), работил 

преди това в Сучава. Към този културен контекст спадат и книжовниците на Сучавското 

евангелие (1529 г.) и на Крупнишкото евангелие, снабдено с обков от софийския златар 

Матей (1577 г.). 

Стилът на зографа Недельо от Ловеч (ХVІ – ХVІІ век) насочва също към 

Софийската художествена традиция – напр. стенописите от 1549/1550 г. в Илиенския 

манастир. За това свидетелстват опростените схематични фигури и архитектурни фонове 

                                                 
661  1984: 74, 199. 
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с развети балдахини. В тази връзка може да се допусне, че майсторът е бил свързан с 

прочутото ателие на зографа Тома от софийската катедрална църква „Св. Георги“, в 

което се е обучавал и светецът зограф Пимен. Подобна зависимост има и между 

чипровските златари и ателието на софийския майстор Матей, край когото се подвизава 

друг един светец – златарят Георги от Кратово. Връзката с Кратово не е случайна, като 

се имат предвид златните и сребърните рудници (срв. селото Шопски рударе). 

Кратовската школа е основана към 1494 г. и е прочута със своите книжовници и отлични 

декоратори (илюстратори и подвързвачи) – напр. дякон Димитър (1466 г.), поп Лазар 

(1564 г.) и поп Йоан (1599 г.). Безспорно е нейното благотворно влияние върху 

книжовниците от Витошката Света гора и софийските майстори. 

Иконата “Св. Троица” (НЦИАМ-София, Инв. № 333)662 от едноименната църква в 

Етрополе е сред най-ранните датирани и подписани творби от български художници през 

османския период. Тя е създадена от зограф Недельо от Ловеч през 1597/1598 г. 

Произведението се откроява на фона на автографираните икони от ХVІ век, които не са 

точно датирани и не дават информация за произхода на зографите – напр. пловдивската 

икона “Св. Георги на трон” на монаха Пахомий от Криптата, несебърските икони “Св. 

Богородица Кехаритомени” и “Св. Георги с житийни сцени” на зографа Константин. 

Майстор Недельо отбелязва своя произход, както по-късно тревненските зографи 

даскали, повлияни от неговия самобитен стил. Той би бил първият документиран 

свещеник даскал при положение, че е идентичен с едноименния зограф, изписал 

Карлуковския манастир през 1602 г. Като се има предвид, че османската власт 

организира регионално пазарната конкуренция, може да се допусне, че в град Ловеч е 

имало през ХVІ век съсредоточаване на зографи от типа на еснафските сдружения на 

златарите в София и Чипровци. По това време много зографи обозначават своето 

местонахождение – напр. Ксенос Дигенис от Мухли и Никола от Спарта (Пелопонес), 

Йоан от Фотинишча (Костурско), Франгос Кателанос и братята Контарис от Тива, 

критските зографи от Ираклион и т.н. По-късно бояджийски и марангозски център ще 

стане Трявна. 

Дискретното посвещение е записано с миниатюрни букви под нозете на тримата 

ангели, явили се на праведните Авраам и Сара под Мамврийския дъб като зрим образ на 

                                                 
662 НЦИАМ-София, Инв. № 333, размери 93х67 см (Пандурски 1973). 



197 

 

Св. Троица. По този начин зографът изразява своето преклонение пред Твореца. 

Авторското посвещение гласи663 (№ 286, 286а): 

[ñĄ áîæåñòâåíüè wáðŕç âú] ëý(ò)î źðzsz   

[èçwãðŕôèñ]å Íåäýëÿ wäü Λîâå÷ü. 

Този божествен образ в годината 7106 (= 1597/1598) изографиса Недельо от Ловеч. 

За съжаление, от надписа липсва вече цялата лява част и на много места буквите са 

повредени. Въпреки лошото състояние на надписа, има основание за известни корекции 

на досегашния прочит – напр. запазена е хоризонталната хаста на крайсловното å в 

èçwãðŕôèñå, има следи от краесловна йотувана буква а (ÿ), вместо êî в името на 

художника, wò е написано с ä (wäü), липсва място за думата „град” пред Ловеч. Името 

на зографа е предадено в падежна форма – Íåäýëÿ, като буквално съответствие на 

гръцкото Кириак и италианското Доменико (срв. Доменикос Теутокопулос, известен 

като El Greco). Същата форма е употребена от даскал Недельо в Карлуковския манастир. 

Там поменът е вписан в края на ктиторския надпис, преди отбелязаната дата 30 август 

1602 г. (№ 287): 

Пîìýíè Ã(îñïîä)è 

ïèñŕâøŕãî äŕñêŕëŕ Нåäýëÿ 

Помени, Господи, писалия, даскал Недельо. 

Палеографските особености дават основание да се допусне, че зограф Недельо от 

Ловеч и даскал Недельо са една и съща личност – срв. характерната буква w с издължени 

хоризонтални хасти и едва забележима централна чертица във вертикал и силно 

издължената вертикална греда на ä с чупка в горния край в wäü се срещат в ктиторския 

надпис в Отца, Дионисий, даскала и др. Зограф Недельо изписва своето посвещение в 

иконата със златна боя, което сравнително рядко се среща в автографската практика, тъй 

като златото символизира божествената светлина на Новото слънце Христос. По този 

начин у нас се подписва единствено зограф Илия върху иконата на Иисус Христос в 

църквата на село Добърско от 1614 г. За разлика от него, зограф Недельо употребява 

златото дискретно, за да открои буквите на фона на белите мраморни жилки на пода. 

                                                 
663 Паскалева 1981: 102 (21): ñĄ áîæåñòâåíüè wá[ð]à[ç] âú ëýòî ´zðzsz èçwãðàôú / Íåäýëêî 
wò [ãðà]äú Λîâå÷.  
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Въпреки това, посветителският надпис се идентифицира трудно върху мраморната 

настилка и това очевидно е била целта. Дискретното златно посвещение напомня за 

жертвените свещи по време на коленопреклонните молитви с проскинезис, израз на 

боговдъхновението на зографа като свидетел на мистичната визия. 

Зограф Недельо творчески интерпретира автографския тип, като отбелязва 

прикрито своето молебно място в сакралното пространство под нозете на ангелите. 

Позицията под жертвената маса е на тайния наблюдател на мистичното събитие с 

жертвоготовна съпричастност на Христовото погребение – срв. съпогребването с 

преминаване под масата на Разпети петък. По традиция, в сцената “Ветхозаветна 

Троица” на това място се изобразява телицата с нейното бозаещо теле, което Авраам 

заклал, за да нахрани ангелите. Иконографският мотив с телето е праобраз на 

Новозаветната жертва на Агнеца Божий и се възприема като алегория за Богородица 

Млекопитателница на Младенеца. Мариологичната символика не е за пренебрегване, тъй 

като зографите знаят за съществуването на невидимите неща. В този контекст, 

Богородица би била ходатай и застъпница за греховете на Недельо пред Сина. 

Дискретното вписване върху мраморната настилка под масата в нозете на 

Ветхозаветната Троица е указание за личната жертвоготовност и молитвата със запалена 

свещ, помен за творческо и житейско усърдие за спасението на душата. Авторското 

посвещение е предназначено не толкова за богомолците и свещенослужителите, колкото 

за нетленните ангели, които вечно служат на бога във висините. 

Много интересен подпис от тази епоха е засвидетелстван в гробищната църква „Св. 

Атанасий“ в Бобошево. Зограф на име Кузма интерпретира своя подпис като сигниране 

на Космоса ( ) в сцената „Съшествие на Св. Дух“ от XVI век (№ 288, 288а): 

Ê¹´ìà ñàòâîðüøàãî. 

Кузма го сътвори. 

Този подпис свидетелства за креативността на зографите и през поствизантийския 

период. Претекст за подписването е сходното звучене на името Кузма с космоса, който 

по традиция се изобразява като византийски император с народите по света в кърпа, 

характерна за лоното Авраамово. Зографът, както апостолите на Петдесетница, е осенен 

от Св. Дух, за да проповядва в образи учението на Христос. 

Уникален подпис е засвидетелстван също върху хитона на Христос Пантократор от 

иконата в църквата на село Добърско от 1613/1614 г. Зограф на име Илия, вероятно от 
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школата на Пимен, се е подписал със златна боя върху гърдите на Христос като 

производител на златотъкана одежда (№ 289, 289а): 

Èë·ÿ. 

Илия. 

Претекст за подписването дава съвпадението на имената и алюзията, че Христос е 

извършил чудеса, подобно на пророк Илия (Мат. 16:13 – 15) и като него се възнесъл жив 

на небето. Срещуположно на иконата, върху югоизточния стълп, е изобразен пророк 

Илия с разтворен свитък с обичайния текст към пророк Елисей за отиването към река 

Йордан, чийто край („Жив Господ, жива Богу душа моя”) може да се интерпретира в 

контекста на авторското посвещение. Отъждествяването на Христос с пророк Илия, 

обаче, не е правилното, тъй като апостол Петър разкрива истинската природа на Сина на 

живия Бог (Матей 16:16). В този смисъл, обозначението Илия е провокативно в контекста 

на римокатолическата (униатска) пропаганда в декорацията на храма, чийто ктитор – 

йерей Богдан, е изобразен с тонзура и богато украсена с флорални мотиви венецианска 

далматика. Примамливо е той да бъде идентифициран с Петър Богдан, обучен от 

католическия епископ в София Петър Солинат през 1612 г. за нуждите на католическите 

диоцези, който обаче е ръкоположен през 1622 г., а това противоречи на посочената 

година, освен ако тя се отнася до построяването на храма, а не до изписването му. Като 

влияние от Флорентинската уния, провокирана от папа Евгени ІV, би могло да се приеме 

представянето на първоапостолите на Римската църква в централната източна арка на 

наоса със св. Евгений, вместо апостол Павел, изписан върху северния стълп, 

срещуположно на св. Петър върху южния стълп. Влияния от западната иконография се 

забелязват и в сцените „Благовещение“, където архангел Гавриил държи букет лилиуми, 

вместо обичайния жезъл и „Рождеството Христово“ с коленичила в молитва Богородица 

със скръстени ръце пред гърдите.  

Влиянието на Римската църква по българските земи се засилва в началото на ХVІ 

век с покатоличването на павликяните край Свищов и Пловдив, не без участието на 

османската власт и особено след Тридентския събор (1545 – 1563 г.), когато 

францисканският орден засилва своята пропаганда на Балканите. Това става възможно, 

благодарение на подписания от Франция договор със султана, насочен срещу Австрия и 

Унгария, отново възобновен през 1535 г.664 По това време са активни и дубровнишките 

                                                 
664 Христов 1936: 17. 
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търговци, създали свои колонии в големите градове на империята: София, Пловдив, Русе, 

Силистра, Варна, Шумен, Добрич, Провадия. Православното духовенство в някои случаи 

съдейства на Римокатолическата активна пропаганда. В края на 80-те години на ХVІ век, 

например, Охридският архиепископ Гавриил е приет от папа Сикст V, от когото му е 

предоставена голяма парична помощ, след като е обходил Полша, Австрия, Германия и 

Русия, а няколко години след това Търновският митрополит Дионисий Раул се свързва 

чрез българските католици с австрийския император при подготовката на въстанието.  

Православното монашество от Света гора също не отава безучастно и търси уния с 

римския папа, за което голям принос има католическият монах Азале, възстановил 

прекъснатия диалог от Флоренция, като отнесал писмо на атонски монаси, приели 

върховенството на папа Павел V (1605 – 1621 г.). Още през 1593 г. папа Климент VІІІ 

дал привилегии на монасите от манастира „Дохиар” за събиране на средства и през 1604 

г. препоръчал на испанския крал Филип монасите от манастира „Есфигмен”665. По 

негово нареждане през 1595 г. група францискански монаси, начело с босненеца Петър 

Солинат, полагат големи усилия за изграждането на католически църкви по българските 

земи. От 1601 г. той оглавява Софийската епископия и полага грижи за подготовката на 

български клир за католическите диоцези. Под негово покровителство са приети Петър 

Богдан през 1612 г. и чипровският свещеник Илия Маринов (две години по-късно). Един 

малко известен документ от ноември 1599 г. свидетелства, че монасите от Зографския 

манастир също приели върховенството на Римския престол, като връчили на кардинал 

Санторо католическо вероизповедание, а по-късно уния сключил и Хилендарският 

манастир (13.ІV.1618)666. Както се знае, в тези обители работи софийският зограф св. 

Пимен, обновил много манастири и църкви, сред които Суходолския манастир, Сеславци 

и вероятно Добърско667.  

Паисий Хилендарски заявява, че „Преподобният св. Пимен бил иконописец, водел 

свет живот, но тайно от хората, прикривал се мъдро и изкусно пред хората”.668 

Действително, неговият подпис в Сеславския манастир отговаря на високия 

свещенически статус на един от най-благочестивите художници в Църквата и ктитор, 

съградил „по селата и градовете 300 църкви и 15 манастира”. Според Паисий, „Свети 

Пимен се грижел, трудел се и направил много черкви и обновил манастирите в 

                                                 
665 Lavagnini 1952: 157 – 158. 
666 Hofmann 1928: 10 (N5); Mercati 1952: 110. 
667 Каменова 1977; Пандурски 1969; Гергова 2011. 
668 Динеков 1980: 190. 



201 

 

Софийската епархия”. В ктиторския надпис на Суходолския манастир, например, 

Пимен е вписан като йеромонах, настойник и ктитор преди останалите дарители669. Той 

има възвеличаващ статут на свещенослужител и в Сеславския манастир „Св. Никола” 

(1616 г.), вписан като грешен книжовник в сцената “Христос проповядва в храма на 

книжниците” върху северната стена на наоса, като част от Господския цикъл чудеса (№ 

290). Не случайно на Пимен зограф се приписва най-ранната композиция на българските 

книжовници – светите Седмочисленици в Слимничкия манастир на Преспанското езеро 

(1612 г.)670. Над сцената „Христос проповядва на книжниците“ е изписана „Тайната 

вечеря“, а до нея върху западната стена е “Христос преломява хляба в Емаус”, извън 

хронологията и вместо „Въведението на Богородица“, което е представено южно от 

„Успението“, вместо нейното „Рождество“. Така авторското посвещение е ситуирано в 

евхаристийния контекст на пред и след Възкресенските утринни евангелия, обикновено 

изобразявани в олтарното пространство на храма. Под сцената „Христос проповядва на 

книжниците“ в регистъра на правите светци са изобразени софийските мъченици Никола 

и Георги, а в олтарната част на южната стена е покровителят на Павел (Пимен) – св. отец 

Павлос671. През 1618 г. Пимен рисувал в притвора на църквата „Св. Георги” в Зографския 

манастир и вероятно през зимата е преписал за Сеславския манастир миней и 

осмогласник (НБКМ № 197) с рисунка върху обратната страна на корицата. Тази 

изгубена сега рисунка е била посветена на покровителя на Сеславския манастир – св. 

Никола672.  

Авторското посвещение на Пимен в сцената “Христос сред книжниците” се намира 

върху дългия разгънат свитък в ръцете на мъдреците, изобразени вместо обикновено 

присъстващите на събитието Богородица и Йосиф (№ 290а). По традиция, в сцената няма 

текстове, освен сигниращия – в случая на гръцки език. Автографираният двуезичен 

надпис, съставен на гръцки и български език от една и съща ръка673, прави темата 

изключителна. Българският текст се намира в центъра на свитъка, гръцкият е от дясно, а 

псевдокуфическото посвещение е от ляво. 

Българският текст е инспириран от Сътворението на света в Старозаветната книга 

Битие (1:1), с което подчинява своето творчество на Великото Творение. 

                                                 
669 http://www.pravoslavieto.com/life/11.03_sv_Pimen_Zografski.htm  

Посетен на 29.10.2017 г. 
670 Грозданов 1983: 32.  
671 Каменова 1977: 114, № 31, 32, 87. 
672 Каменова 1977: 96 – 104. 
673 Каменова 1977: 68, 74; Гергова 2012: 49. 
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Áèñòü/ íåáî ‘̂¶/ âŕ ïüð/âåè áè/ñòü çåì/ëå ïîâŕ/çðè¨òå/ æèâîòü/ âŕøı ¶/äü î÷èì. 

Беше небето изпърво и беше (след това) земята. Погледайте живота ваш, където 

очите…. 

Текстът е сходен на този от молитвата на вечернята за четвъртък, изписана в олтара 

на църквата в Добърско. 

Гръцкият текст е инспириран от пророчеството на Исая (1:16 – 17) и от молитвата 

за приемане на еретици в лоното на Православната църква. В тази връзка той е 

представен на български език върху свитъка на архангел Гаврил в търновската 

катедрална църква „Св. апостоли Петър и Павел“ (1442 г.), върху свитъка на пророк 

Йона в Карлуковския манастир (1602 г.)674 и е повторно изписан върху свитъка на пророк 

Исая в Сеславския манастир (1615/1616)675. 

ΛΟΥΣΑΣΑΣΤΕ ΚΕ ΚΑΘΑ/ΡΗ ΓΝΕΣΤΕ Κ(АI) ΔΙΟ/…../ ΟΣΚΛΗΒ/ΑΝΟΝ 

ΠΥ/ΡΟΣΕКА/ΟΖΟ(Σ). 

Измийте се и очистете се и Бог .... 

Псевдокуфическото авторско посвещение е трудно четливо, поради 

разкривяването и лигирането на буквените знаци с цел да наподобяват куфическото 

писмо, а вероятно е използвана и някоя система за тайнопис. Последната част на надписа 

за сега остава неясна676: 

Ο Π(ΑΠ)ΠΟΣ/ ΠΟІΜΟ(І)ΝΟΣ Π(ОІ)/ΜΩІ(Ν)ΟΣ/ [БО]ЖИМ/ І(Ε)Ρ(О  MONΑ)ΧΟΣ/ 

ΟΣ Π(OІ)PO/ ZГΠ..../…. . 

Поп Пимен, пастир Божий, йеромонах (?)…. 

Действително, през 1616 г. Пимен е бил на преклонна възраст. Същевременно дядо 

и старец са почтителни обръщения към духовниците. Прави впечатление, че 

предводителят на групата книжници, който държи началото на свитъка, е изобразен в 

монашеско одеяние и кукол. Тази необичайна за сцената „Христос сред книжниците“ 

група книжовници, начело с монах, би могла да се възприеме за алегория на Пименовото 

ателие. Подобни алегории са известни от житийния цикъл на св. Никола в Боянската 

църква, посветени на зографите Васил и Димитър – чудесата с момчетата Васил и 

Димитър677. Изследователите на Сеславската живопис са идентифицирали поне два 

почерка, които биха отговаряли на двамата книжници с разгънатия свитък – 

                                                 
674 Кунева 2012: 20. 
675 Гергова 2012: 48. 

676 Лигатури: ΠΟ, ΝΟ.  
677 Ждраков 2010: 9 – 39. 
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възпоменание на пишещите книжовници и зографи. Възрожденските дебърски резбари 

дори се изобразяват със своите длета и чукове в църквата в Скопие, в духа на 

византийската строителна практика. Като се има предвид, че ателиетата обичайно 

обединяват строители и декоратори, може да се допусне, че останалите персонажи от 

групата представят зидарите на Сеславския манастир. 
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8. ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В ПОДПИСВАНЕТО ПРЕЗ 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ 

 

През епохата на Българското национално възраждане секретните авторови знаци 

отстъпват място на триумфалните посвещения, във връзка с нараснало самочувствие на 

майсторите678. Тревненските зографи-даскали от ХVIII век често се подписват върху 

една икона или стенно изображение не само с поменално-евхаристиен замисъл, но и за 

да изтъкнат своите творчески колективи. Реализирането на художественото дело в екип 

отговаря на манифактурното производство и на социалните промени, настъпили в 

резултат на еснафските сдружения в Османската империя. Специализирането на 

художественото производство в центрове води до формирането на възрожденските 

школи в Трявна, Самоков и Банско.   

Просвещението възражда хероизирания автопортрет (срв. поп Добрейшо като 

ктитор), но интелектуално натоварен с патриотичен патос. Един от най-ярките примери 

е на книжовника поп Пуно, изобразил себе си два пъти на цял лист в съставения от него 

Сборник.679  

Първата миниатюра върху лист 7б представя книжовника приседнал да пише върху 

разтворен кодекс в рамкирано поле с флорални мотиви, подобно на евангелистите и 

пророците в заставките на илюстриран ръкопис. Миниатюрата е сигнирана с червена боя 

(№ 291): 

Ŕçü ïîï Ïóíî. 

Аз, поп Пуно. 

Традиционно изтъкваната греховност от книжовниците е записана пред устата на 

художника, като произнесени от него думи:  

Óâè ãîðå ì(å)íå wêàÿ/íîìó.  

Уви, горко на мен, окаяния.  

Върху разтворената книга авторът пояснява сътворяването на своето 

интелектуално дело: 

Ïî÷åõü ïèñŕ/òè ñ·å ñêà/çàíè·å/ + Ăëŕãî/ëåìè/ ïðîëîãü/ âü ëåòî/ #ŕzľ÷s. 

Започнах да пиша този разказ, наречен пролог, в годината 1796. 

                                                 
678 Василиев 1965; Божков 1967; Божков 1984. 

679 Гергова 1989: 29 – 39. 
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Втората миниатюра върху лист 8а представя поп Пуно приседнал, с положена в 

молитва пред гърдите лява ръка, докато с дясната посочва произнесената от него ектения 

(№ 292). Автопортретът е сигниран с киновар от двете страни на образа:  

Ŕçü ïîï/ Ïóíî/ Áîãó å/äèíîìó ñîãðå/øèõü  

Ă(îñïî)äè Ă(îñïî)äè íå §âåðæè/ ìåíå § ëèöà òâîåãw. /  

Аз, поп Пуно, към единния Бог съгреших. Господи, Господи, не ме отхвърляй от Твоето 

лице. 

Останалата част от многословната ектения за изкуплението на греха е изписана 

пред образа на художника и продължава на следващите две страници, където отбелязва 

и своето село Мокреш: 

Èñ(óñ)å Ñï(àñ)å ìîè áëóäíŕ/ãî ñï(ŕñ)è ìå. Ñï(àñ)å ìîè/ ²ñ(óñ)å ïð·èìè ìå áëóä/íŕãî 

è ìåíå è ì(å)í˙/ ïîìèëóè. ²ñ(óñ)å ìíîãî/ì(è)ë(î)ñòèâå ñï(ŕñ)è è óщå/äðè ìå. W/ 

Èñ(óñ)å áë(ŕ)ãî/äŕòåëþ è åäèíó æå/ çŕïîâåäü/ òâîþ íŕ/ çåìëè íå/ñîòâîðèõ/ êŕêî... 

Исусе, Спасителю мой, спаси мене, блудния! Спасителю мой, Исусе, приеми и мене, 

блудния, и ме помилвай! Исусе многомилостиви, спаси и обдари ме! О, Исусе, 

благодателю, и една твоя заповед на земята не сътворих (спазих), както (трябва)…  

Автопортретите на учителя поп Пунчо Куздин от село Мокреш край Лом следват 

Паисеивата история на българите в Сборника-дамаскин, което, без съмнение, е израз на 

патриотизъм, какъвто по-късно проявява и Захари Зограф. Патриотичните подбуди на 

даскал Пуно се проявяват и в построяването на параклис в родното му село, където 

преподава в килийното училище, а подобно „школо“ е изградил и в село Вълчедръм през 

1780 г. Образите на поп Пунчо не отстъпват по качество на чаровните примитиви на 

тревненските даскали от това време.  

Дебърските майстори резбари също правят свои автопортрети по време на работата 

си, но с пояснение за своя произход – напр. върху иконостаса на църквата „Св. Спас” в 

Скопие от 1825 г., където са се подписали680 (№ 293): 

Ïåðâè ìаèñòîðú Ïåòðå Ôèëèïîâè÷ú îò Ãàðè Ìàêðèÿ îò Ãàëè÷íèêú Ìàðêî îò Ãàðè 

Δåáðŕëè îò Ěŕëŕ ðåêŕ 1825. 

                                                 
680 Василев, Божинов 1942. 
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Първомайстор Петър Филипович от Гари, Макрия от Галичник, Марко от Гари, 

Дебрали от (областта) Мала река, 1825. 

Специалното рамкирано поле се намира в южния край на фриза под царските 

икони, т.е. визията с посвещението на майсторите се явява като послеслов в един 

символичен наратив.  

Под влияние на дебърските майстори някои дърворезбари от Тревненската школа 

също поставят свои триумфални авторски посвещения с указание за произхода в 

специално рамкирано поле на символично място. В плевенската църква „Св. Никола”, 

например, таблата с посвещението покрива южния стълб, към който е закрепен 

иконостасът. По този начин творците се идентифицират алегорично със стълбовете на 

църквата, както евангелистите върху пандантивите под купола. Посветителският надпис 

гласи (№ 294):  

Ñèå òåìáëy èçäåëŕ ìŕйñò/yðú Ïåòŕðú § Ăŕáðyây ñŕ ñı äâŕì/ ÷èðàöè 1845 ŕïðèëú 

23. 

Този иконостас направи майстор Петър от Габрово със своите двама чираци, 1845 г., 

23 април. 

Емблематични авторови посвещения имат самоковските художници, сред които се 

откроява Захари Зограф, който често подписва своите произведения и изписва 

автопортрета си в храмовото пространство, придружен с патриотични обозначения681. 

Показателен е първият му автопортрет върху фасадата на църквата „Св. Никола” в 

Бачковския манастир от 1840 г., изписан до портретите на двама игумени ктитори в цял 

ръст. Зографът с калпак на главата държи разгънат свитък с билингвен текст на гръцки и 

български език: „Изобрази се от моята ръка”, а от двете му страни е сигниран 

двуезично: „Захарий Х. зограф болгарин”682 (№ 295, 295а). Видният самоковски зограф-

патриот е приравнил своето творческо дело с това на дарителите, отнесено към 

достойните за райските селения възвишени богоугодни дела. С обратен знак, той е 

изобразил в огнената река на Страшния съд върху фасадата пловдивските чорбаджии, 

които не финансирали желаното негово обучение в Руската художествена академия. 

Сред блудниците в Ада може да бъде идентифицирана и неговата любима Хриси 

Качасоглу от великолепния портрет в Лариса, на която е нарисувал вероятно и един свой 

                                                 
681 За творчеството на Захари Зограф виж Москова 2002. 
682 Василиев 1960, 137 – 139. 
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автопортрет (втори), чиито следи се губят в Гърция683. Подобен на бачковския 

автопортрет с калпак, Захари Зограф е изписан и до игумена, ктитор на Троянския 

манастир, през 1847/1848 г., където е отбелязал своето художествено дело с перо за 

рисуване в дясната ръка и с надпис: „Захариа Христовичъ живописецъ изъ Самоковъ” 

(№ 296). 

Сред автопортретите се откроява един без надпис, който би могъл да бъде 

атрибутиран на Захари Зограф. Неизвестният до скоро автопортрет се намира в ниша от 

ляво на входа на църквата „Св. Георги” в търновското село Леденика (1842 г.). Той е 

открит преди няколко години от свещеник Илия и от Тошко Морчев, които проучвали 

архивни документи за изготвянето на брошура, във връзка с годишнината на храма684 (№ 

297, 297а, 297b). Автопортретът не е бил забелязан до този момент, тъй като над него 

има окачалка за дрехи. Според археолога (и кмет на селото) Антон Кръстев, 

автопортретът се отличава от останалите на Захари Зограф и най-вероятно е направен 

преди неговата смърт, т.е. след изписването на Преображенския манастир през 1849 г., 

където също има негов автопортрет (№ 298). Действително, Захари Зограф е ангажиран 

с обновяването на манастира до 1851 г., което е засвидетелствано върху патронната 

икона „Св. Преображение Господне“685. По всяка вероятност тогава той е изписал и 

църквата в село Летница. Това може би е станало през 1850 г., когато той е рисувал 

иконите за манастира, преди да замине за Света гора, където изписва нартиката на 

главната църква във „Великата Лавра” през 1852 г. и се подписва: „рукою Захария 

Христовича, живописеца, самоковчанина, Болгарина” (№ 299). Автопортретът в 

Преображенския манастир е най-близкият паралел на този в село Летница (срв. същото 

овално лице и синьо палто). Различието се състои във факта, че в манастира той е изписан 

край светите братя Кирил и Методий и е сигниран: „Захариа Х. зограф, Самоков, 

Македония” (в духа на авторското посвещение в ктиторския надпис: „рукою Захариа 

изографа Христовича болгарина от македонски Самоков”).  

 Летнишкият автопортрет се отличава от преображенския с това, че не е сигниран 

и стои изолиран зад вратата. По всяка вероятност зографът се е упражнявал в 

изписването на нов тип автопортрет, във връзка с неговата творческа популярност в края 

на живота му. Той се е изобразил с няколко четки за рисуване в двете ръце пред маса с 

много съдове за бои с четки и мастилници с пера - знак за интелектуално творчество, 

                                                 
683 Ждраков 1986: 46 – 48. 
684https://www.borbabg.com/2016/04/06/  Посетен на 30.10.2017 г. 
685 Василиев 1965: 352 – 353. 
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засвидетелстван в портрета на Неофит Рилски от 1838 г. Зографът носи върху главата си 

модерен за епохата червен фес, с какъвто по-късно се изобразява Георги Данчов. В 

Преображенския манастир Захари Зограф се е изобразил гологлав зад масата, върху 

която е изписал характерните за строителите пергел, нивелир и линия – символи на 

Божието Сътворение. В църквата на село Летница зографът акцентира върху творческия 

си потенциал, гордо застанал пред отрупаната с бои маса, в противоречие с 

християнската смиреност. Това вероятно е една от причините автопртретът да не бъде 

сигниран, подобно на този върху платното, идентифициран най-вече от зографа и 

специалистите, останал изолирано явление в живописта от ХІХ век. 

Обратно на Захари Зограф, името на брат му Димитър се появява рядко и дискретно 

– напр. иконата на св. Йоан Богослов от 1853 г. в църквата „Св. Неделя“ в Пловдив, 

където почти невидимият автограф е нанесен деликатно с миниатюрни ръкописни букви 

в долния десен ъгъл686. Авторовото посвещение се помества на тайно място, във връзка 

с поменалното богослужение, и не е предназначено за уведомяване на клира и 

богомолците. Съществува обаче и пример от Българското национално възраждане, при 

който подкуполното авторско посвещение е скрито за погледа на богомолците и може да 

бъде видяно само от Бог и от художниците-реставратори, за разлика от ктиторския 

надпис. Авторският помен е открит от Стефан Тъпанов687 и принадлежи на самоковските 

зографи Димитър Христов и Коста Вальов. Той е поместен върху горната стена на 

корниза в купола на параклиса „Успение на св. Йоан Рилски“ в католикона на Рилския 

манастир (№ 300): 

1840 Протодаскал  Димитри и Костадин от Самоков написахме тоя 

параклис.  Който майстор изограф по врем(е) или препише или меремет, 

(поправи – бел. на авт.) поменете и благословете.  

Званието протодаскал е равностойно на протойерей и на протомайстор и вероятно 

подчертава ръководната роля в зографското ателие, в което са обучавани Коста Вальов 

и братът на Захари Зограф, т.е. той е главният майстор на стенописите в Рилския 

католикон и ръководи неговото изписване688. За разлика от Захари, обаче, неговото 

посвещение е дискретно, тъй като съзнава преходността на делото си пред съвършената 

красота на Великото творение. Посвещението има таен поменален характер, както 

молитвите за спасение пред Господ. Авторите са предполагали, че тяхното посвещение 

                                                 
686 Генова 2012: 24. 
687 Тъпанов 2010: 17. Благодаря на колегата Тъпанов за предоставения снимков материал. 
688 Генова 2012: 24. 
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ще бъде прочетено след време при обновяването на храмовата декорация и се обръщат 

към следващите майстори в духа на книжовната традиция – срв. преписвачите на книги. 

Обратно на тях, Захари Зограф присъства тщеславно в реалното литургическо време, 

обявявайки се за най-добрия в цялата империя, по примера на солунския зограф Георги 

Калиергис от ХІV век. Тайното (дискретно) подписване е засвидетелствано и днес в 

Бачковската трапезария (№ 301), където чешките реставраторите са оставили 

посвещение в композицията на Страшния съд край лентовата рамка върху петата на 

свода (1970 г.). 

Накрая ще се спра на едно малко известно авторово посвещение върху каменна 

плоча от гробищната църква в Банско, която най-вероятно е на основателя на Банската 

художествена школа, на зографа Тома Вишанов, представен като ктитор, дарил иконите 

на храма689. Съдържанието на надписа хвърля светлина върху датировката на тези 

атрибутирани на него икони, а може би и върху името на майстора-резбар, изрязал 

великолепния иконостас. Първи сведения за надписа дава през 1895 година Васил 

Кънчев, който казва, че „зад църквата в дувара стои една плоча, на която е написано: 

1808 + аогот (август?) 17 ктиторь : Ө : Г : И : К : Х : П :“690. Кой знае защо, тридесет 

години по-късно Иван Батаклиев заявява, че надписът „на плоча съзидана в една от 

стените на черквата, който е видял В. Кънчов, … днес не съществува“691. Асен Василиев 

преоткрива надписа, но в публикациите допуска също неточности и не тълкува 

съдържанието на текста692: 1808 – авгостъ ктитор : Ө И Г : ІЧКХН, а в монографията за 

Вишанов : 1808 + аугостъ ктитор : Ө И Г : 17 ІКХН. Според Никола Мавродинов693, 

годината е 1807, а Маргарита Коева694 на едно място отбелязва 1804, а на друго 1805 г. 

В действителност годината е 1801, тъй като височината на крайните две цифри е 10 см, 

докато на средните две е 8 см, а разстоянието от последната цифра до кръста е 6 см, 

симетрично на това от кръста до първата буква на август, т.е. единицата е единствено 

възможната за поместване, без нарушаване на симетрията. 

Ктиторският надпис е вграден на лично място в средата на северната стена под 

стрехата, което противоречи на традиционното поставяне на този тип надписи при входа 

                                                 
689 Василиев 1965; Василиев 1969. 
690 Кънчев 1895: 165. 
691 Батаклиев 1929. Сведения за този надпис липсват и в други трудове от това време – виж: 

Протич 1930; Иванов 1931. 
692 Василиев 1965: 527; Василиев 1969: 79, бел. 4. 
693 Мавродинов 1957. 
694 Коева 1977: 91; Коева 1979: 70. 
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на храма. Той е вторично изчукан върху по-стар заличен надпис с размер на буквите 

около 4 см, за които се съди по запазените на някои места редове. Първият ктиторски 

надпис вероятно е за построяването на църквата, която по-късно е била основно 

преправена. За ранната история на храма свидетелства годината 1761 върху покрива на 

престола695 и 1774 (?) година върху камък над южната врата, а също поставеният надпис 

като сполиа вътре до входа. През ХVІІІ век село Банско изживява икономически разцвет, 

за което свидетелстват крупните строежи в Хилендарския и в Зографския манастир, 

реализирани със средствата на чорбаджи хаджи Вълчо, ктитор и на този храм. 

Вероятно новоизчуканият ктиторски надпис през 1801 г. се отнася за направата на 

иконостаса и за иконите на Тома Вишанов696. Възможно е надписът да отразява 

построяването на притвора, тъй като там е могло да бъде поставен нов ктиторски надпис, 

без да се заличава старият, а и градежът му е като на наоса.  

Естампажът на ктиторския надпис даде възможност за уточняване на 

съдържанието697 (№ 302): 

1801 + ÀÂÃÎÑÒÚ 17 

ĘÒÈÒΞÐİ : ‹H :  

È Ę™Н. 

1801 + август 17, ктитори Т(ома) И(кономов) и Кън(чо). 

Надписът е на български, което личи от изтеглената във височина буква Т в август 

(12 см), срещана в края на някои думи в ръкописните книги. Завършването на ктитор с 

Ý, взет погрешно от Кънчев за Ь, е от особено значение за по-нататъшното правилно 

разчитане на надписа. Ктиторе е диалектна форма за множествено число (срв. граждане, 

вместо граждани), което означава, че записаните дарители са двама, а не един, както са 

смятали изследователите. Главният ктитор, отделен с три точки от останалата част на 

надписа, е записан с буквите ‹H с долепена титла за съкращение над втория буквен знак, 

взета от изследователите за лигирана буква Г. Тези букви най-вероятно са инициалите на 

Тома Икономов. В Ерминията си Молера се подписва два пъти с названието на бащиното 

служебно положение иконом (поп), превърнато във фамилно име: ‹îìŕ õ. Èêîíîì и 

                                                 
695 Кънчев 1895: 165; Батаклиев 1929: 20. 
696 Василиев 1969: 79. 
697 Плочата е с размери 98х34 см. с триредов центриран текст. Височината на буквите е 8 см на 

първия и третия ред и 10 см на втория ред, а широчината им е 5 – 6 см. Растоянието между буквите 

е 2 см. 
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‹îìŕ õ. ²êîíîì.698 По подобен начин с инициали, разделени от точки, се подписва и 

неговият син, зограф Димитър Молеров, върху иконата „Успение Богородично“ в 

гробищната църква: ðóêŕ )Δ : ‹ )  : )õ : Iêz : â ëıòw w£ Õðz* 1850.  

За бащата поп Вишан се знае твърде малко. Михаил Ковачев пише за него, че „… 

между 1805 – 14 – 18 г. в село Банско даскалува светогорският йерей Вишан“699, който 

вероятно се е обучавал на Атон. Може би не е случайно, че неговият внук Димитър 

Молеров рисува в стила на атонската живопис от началото на ХІХ век. 

Името на втория ктитор вероятно е Кънчо, записано с по-дребни букви и съкратено 

с точка, а не с титла. Известни са тревненски зографи и резбари с това име от края на 

ХVІІІ и началото на ХІХ век – напр. строителят и резбар Къню от рода на уста Генчо, 

строителят на мостове Кънчо Михов. Според семейното предание на Молрови, 

резбарският занаят бил донесен в Банско от дебърските зографи през ХVІІІ век.700 

Иконостасът на гробищната църква е близък по стил на този в новата постница „Св. 

Покров Богородичен” в Рилския манастир от 1805 г. и в църквата „Св. Георги” на село 

Белово от 1808 г. По всяка вероятност, иконостасът не е бил направен в самата църква, 

тъй като е доста по-малък за нейната широчина, и, за да бъде пригоден, е добавена 

допълнителна част. За съжаление, иконостасът с иконите изгоря ха на 7 септември 1959 

г., запалени от кмета на Банско. 

  

                                                 
698 Василиев 1965: 498; Василиев 1969: 83, бел. 25. 
699 Ковачев 1962: 602. 
700 Протич 1930: 492 – 93. 
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Ⅴ. ЗА ТИПОЛОГИЯТА НА АВТОРОВИТЕ ЗНАЦИ ОТ 

ЕПОХАТА НА ИТАЛИАНСКИЯ РЕНЕСАНС И 

МОДЕРНИЗМА 

 

Идентификацията на авторовия знак като екзистенциален топос в художествено-

ритуалното пространство свидетелства за съществуването на автографска приемственост 

през вековете в Европа до епохата на Модернизма. Майсторите усвояват със занаята 

регламентираното вписване в творбата и тяхното присъствие е трансгресивно по 

отношение на визуалната идея. Авторовият знак по традиция е йератически и 

възпоменаващ, тъй като художникът като медиатор въплъщава мистичните образи от 

света на идеите и напомня за себе си в същия този трансцендентен свят. Вдъхновеният 

художник се самоопределя като собственик, производител и приносител на блага – 

иконични предмети, които съобщават за него и го възпоменават, без да изключват 

коефициента на информативност, полезен за професионалното утвърждаване в 

обществото. Художникът е ситуиран триумфално или дискретно във визията, без 

поставяне на граница в пространството. Авторската позиция разкрива екзистенциалната 

потребност за лично присъствие в усвоеното желано пространство, според 

традиционното нормирано и същевременно креативно художествено действие-поле. 

Влиянието на византийската култура и свързаната с нея творческа индивидуалност 

се засилва в Западна Европа след завладяването на Константинопол от латинците през 

1204 г. Не е без значение фактът, че за разпространението на византийските придворни 

модели вероятно са работили в Крит и на Изток италианските художници: Бенедикт 

(canonicus cretensis ок. 1222 и 1249 г.), Марко и Виталий.701 Синкретичната култура в 

Константинопол от ХIII век оказва силно влияние на зографите, изписали скалните 

църкви в Пулия (Южна Италия), както и на повлияните от тях майстори в Пиза – напр. 

Никола Пизано702. В гръцката църква „Св. Георги” в Курси (Пулия) от втората половина 

на ХІІІ век, например, зографът е подписал необичайно хълбока на коня на своя 

покровител – св. Теодор Драконоубиец, в духа на персийската традиция за поставяне на 

орнамент на това място. Авторовият знак се състои от две гръцки букви703 (№ 303): 

 . 

                                                 
701 Bettini 1974: 85; Borboudakis: 12 (38). 
702 Provincia di Foggia 1997:  66. 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Pisano Посетен на 31.10.2017 г. 
703 Milella 1997: 192, 216. 
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Теодор писа. 

Представянето на дякона св. Викентий в съседство издава богослужебно-

поменалния замисъл на авторското посвещение. 

В контекста на обръщането към християнската античност се възражда в Италия и 

архаичната автографска формула на говорещата творба, която византийските майстори 

не познават. Авторовата трансгресия от този тип се среща още при Джунта Пизано, 

поставил своето име край Голготската гробница на Адам, върху която се стича 

изкупителната кръв на Христос в „Разпятието“ от Пиза, изработено към средата на 13-то 

столетие704 (№ 304): 

IU(NCTA) PISANUS ME FECIT. 

Джунта Пизано ме направи. 

Авторският подпис е с изразен сотирологичен характер, както при повлияния от 

Пиетро Кавалини от Рим майстор Мелиор ди Якопо в ателието на флорентинския монах 

Яков, подписал Дейсисен фриз с професионалното име-прозвище за най-добър майстор 

– Мелиор705 (№ 305): 

 

AD MCC MELIOR ME FECIT LXXI. 

Година от Рождество Христово 1271. Мелиор ме направи. 

Мелиор автографира златния фон на изображението с благославящия Христос, като 

разделя хронологичните знаци в датата, за да подчертае трансгресията на подписа в 

свръхреалното пространство. Фризът е инспириран от византийския иконостасен 

апостолски ред с „Дейсис“ и подписването е знак, че майсторът се надява на спасение по 

време на Страшния съд от Богородица и Йоан Богослов, изобразени в молитвени пози.  

Мозайките във Флорентинския баптистерий от ХIII век свидетелстват, че 

антикизиращите уроци на придворните византийски майстори в Сицилия и Венеция са 

усвоени и францисканският монах Яков706 (Торити ?) е поставил своя посветителски 

надпис върху абака над два реда колони в проходното пространство между наоса и 

олтара (№ 306). Над коринтските колони са представени четирима коленичили атланти, 

които поддържат медальон със св. Агнец и пророци, а между тях са Богородица с 

Младенеца на трон и св. Йоан Предтеча. Интегриран в декоративната програма на 

презвитерия, подписът се свързва с благодарственото (евхаристийно) богослужение, за 

                                                 
704 Castelfranchi 1977: 9. 
705 Marcucci 1958: 34 – 36, f. 8. 
706 Cagno 1994: 26 – 51. 
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което напомнят коленичилите приведени атланти пред застъпниците за човешките 

грехове. По подобен начин изглежда са били схващани и атлантите, популяризирани от 

ателиетата на Далмация във Византия и България през Палеологовата епоха – напр. в 

„Благовещението“ от двустранната икона на Богородица Душеспасителка от Охрид707, в 

сцените „Умиване на нозете“ и „Христос в храма при Анна и Каяфа“ от Църквата в 

Иваново, които напомнят за тежестта на човешките грехове, понесени от Христос, 

подобно на Прометеевия брат Атлант708. 

Прочутият майстор на мозайки Яков Торити подписва северния дял на апсидата на 

църквата „Санта Мария Маджоре” в Рим през 1295 г.709 (№ 307): 

+ IACOB(US) TOR/RITI. PICTOR/ K(AI) OP(U)S MOSAIC(ISTA) FEC(IT).  

Яков Торити, художник и мозаист, направи. 

Богослужебно-поменален е също така и подписът на неговия помощник – Филипо 

Русути, в сиянието на Христос сред ангели-дякони710 (№ 308). Яков Торити усвоява 

уроците на придворните византийски мозаисти, подобно на Пиетро Кавалини от Рим, и 

дори рисува свой автопортрет, заедно с художника Якопо да Камерино, в нозете на 

апостолите и мъчениците в апсидата на катедралната църква „Св. Йоан Латерански” 

(„San Giovanni in Laterano”) в Рим през 1292 г., като го подписва711 (№ 309): 

IACOBUS TORRITI PICT(OR) H(OC) OP(US) FEC(IT) / ANNO D(OMI)NI M CC 

NONAGES(IMO) II. 

Яков Торити, художник, направи това произведение в годината от Рождество 

Христово 1292.  

В антикизиращия триумфален маниер се подписва и един друг италиански 

художник, на име Бартоломео, през 1346 г. Неговият подпис е със златни букви върху 

небесния фон на Богородица Млекопитателница712 (№ 310): 

MCCCXXXXVI HOC OPUS PINSIT MAGISTER BARTOLOMEU DE CEMULIO 

PINTOR 1346. 

Това дело изписа майстор Бартоломео да Камоли, художник. 

Верни на византийската традиция, италианските художници понякога се подписват 

секретно, в духа на куфическото писмо, което затруднява тяхната идентификация. Така 

                                                 
707 Balabanov 1983: 108 – 109 (47). 
708 Мавродинова 1994: 188. 
709 Caporilli: 21. 
710 Caporilli: 7. 
711 Tomei 1990 – срв. https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_TorritiПосетен на 29.11.2017 г. 
712 Castelfranchi 1977: 17. 
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например, Никола ди Пиетро Джерини от Флоренция се подписва два пъти в „Капела 

Милиорати” на църквата „Св. Франциск” в Прато през 1400 г. Единият подпис със 

сложни лигатури, до колкото ми е известно, не е разчетен, и се намира в края на надписа 

над сцената „Убийството на св. евангелист Матей“ (№ 311, 311а): 

NIKOLO P M(AISTR)OS. 

Николо П. майстор. 

Второто авторско посвещение се чете без затруднение под нозете на св. Йоан 

Предтеча713 (№ 311b): 

NICCHOLO DI PIERO GIERINI DIPINTORE FIORENTINO PINSE QUI CON SUO 

COLORE.  

Николо, (син на) Петър Джерини, флорентински художник, рисува тук със своя цвят. 

Ренесансовите художници често се подписват в специално оформено поле като 

разгънат свитък, с което напомнят за своите интелектуални възможности. Това се отнася 

дори до сцената на мистичното Преображение на Господ, видяно единствено от тримата 

избрани ученици, на които Христос забранява да разказват. Трансгресията на художника 

в това забранено сакрално пространство е резултат от разкриването на тайнствата в 

Римокатолическата църква, показност, която противоречи на ортодоксалното 

прикриване. Празникът Преображение Господне е въведен официално в Римската църква 

през 1457 г., като алегория за освобождаването на Белград от Ян Хуниади. Наскоро след 

това венецианският художник Джовани Белини рисува „Преображението на Христос“ 

през 1478/1479 г., като отбелязва своето визионерско присъствие със закачен свитък 

върху кол на дървена ограда, която отделя сакралното пространство, подобно на 

иконостаса (№ 312, 312а).  

Изключително интересен пример за трансгресия в „забраненото“ мистично 

пространство предоставя последната картина на Рафаело Санцио на тема „Преображение 

на Христос и изцеляване на сина лунатик“, която е завършена след смъртта на художника 

през 1520 г. от неговия ученик Джулио Романо (№ 313). Върху скалата, зад пророк Илия, 

са представени двамата млади мъченици, Джусто и Пасторе, като покровители на град 

Нарбон във Франция, за чиято катедрала кардинал Джулио Де Медичи (папа Климент 

VІІ) поръчва творбата. Светците са изобразени като свидетели на екстраординерното 

събитие, въпреки че Христос изрично забранява на учениците си да го огласяват до 

                                                 
713 Благодаря на Асен Кирин за предоставената снимка. За втория подпис – виж 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Migliorati Посетен на 10.09.2017 г. 
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възкресението на Сина човечески от мъртвите (Мат. 17:9). Трансгресията в 

пространството и времето е във връзка с честването на празника, осъществено и с 

нетрадиционното обвързване с темата за изцелението на сина-лунатик (Мат. 17:14 – 21), 

при което тайнството е тълкувано (демистифицирано) – срв. с апостола, който посочва 

сияещия с Божията светлина Син. Двамата светци (в коленопреклонна молитва) носят 

дълги одежди, а не къси туники, с каквито обикновено ги изобразяват. Иконографското 

отклонение би могло да подсказва, че двете фигури са алегорични автопортрети на 

художниците. Единият персонаж би могъл да се идентифицира с починалия Рафаело, тъй 

като е изобразен с отворени обятия към Христос да посочва земята, докато вторият 

свидетелства, че е жив, изобразен с ръце в молитвена поза пред гърдите, което насочва 

към Джулио Романо. Една картина от същото време в Лувъра представя Рафаело с ръка 

върху рамото на неизвестен млад мъж, когото някои идентифицират с Джулио Романо714, 

облечен в същите дрехи, да говори с жест за своето приятелство с учителя.  

Вероятно подобна алегория за приятелството между двамата художници е 

представена и в „Пребражението“, съпътствало погребението на Рафаело Санцио в 

римския Пантеон и останало и до днес във Ватикана. Визионерското присъствие на 

двамата художници в изобразеното тайнство с надежда за изцеление на телата и душите 

им би било оправдано в символичното пространство-време на Страшния съд, тъй като 

Преображението традиционно се тълкува като знамение (префигурация) на Второто 

пришествие715. Още повече, че смъртта на Рафаело е описана от Вазари като 

провиденциално събитие, случило се в деня на Разпети петък, в часа, в който той се е 

родил716. В тази връзка трябва да се отбележи, че образът на молебника с разтворени 

ръце много напомня на персонажа от една рисунка, приемана за автопортрет на Рафаело. 

Сцената на Христовото Преображение се явява префигурация и на Възнесението. В тази 

връзка, Рафаело е изобразил Христос с разперени ръце във въздуха над Таворската 

планина, а не стъпил върху нея, както би следвало да бъде според византийската 

традиция717. 

Италианските художници често изобразяват себе си, меценатите и видните 

исторически личности като участници и свидетели на събитието. В Капелата на 

                                                 
714 Dupre 1976: II. XVI. https://it.wikipedia.org/wiki/Autoritratto_con_un_amico  Посетен на 

22.11.2017 г. 
715 Не случайно на творбата е обръщано такова голямо внимание във връзка с учението на Ницше 

(Баранс 1943: 321 – 328).  
716 Dupre 1976: І.  
717 Reau 1957: 577, 580. 
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Медичите във Флоренция (1459 г.), например, Беноцо Гоцоли е изписал свой автопортрет 

като визионер-участник в посрещането на Йоан VІІІ Палеолог и на Вселенския патриарх 

Йосиф ІІ Шишман със свитата им от Козимо и Лоренцо Медичи, във връзка със Събора 

през 1439 г. За да се отдели от останалите персонажи, авторът е подписал своята червена 

шапка с „извезани“ златни букви718 (№ 314): 

OPUS BENOTII D(E FLORENTIA).  

Творба на Беноцо от Флоренция. 

Хероизираният „везан“ подпис напомня, че Беноци по това време става зет на един 

богат флорентински търговец на текстил.  

Би могло да се предположи, че подобен автопортрет има и в иконата на 

„Разпятието“ от края на ХV век на критския художник Андреас Павиас от Кандия (№ 

315). В него са изобразени множество исторически лица, сред които се идентифицират 

Йоан VІІІ Палеолог и папа Евгени ІV. Авторското посвещение е записано върху опънат 

с тежести свитък, под подялбата на Христовата одежда и уплашените войници от 

възкресението на мъртвите, във връзка с традиционната идентификация на зографите с 

грешниците. Най-вероятно свитъкът е възприет от произведенията на венецианския 

художник Алвизе Виварини – срв. „Богородица с Младенеца между светците Франциск 

Асизки и Бернардин Сиенски“ от 1485 г. (№ 316, 316а). Този вид подписи хероизират 

творческия акт в духа на древните златни плочки под картините – срв. с подписа на 

Кристофоро Скако от Верона в триптиха от Пента в Националния музей Каподимонте в 

Неапол от 1493 г. (№ 317, 317а). 

Ренесансовите художници идентифицират себе си в духа на традицията като 

производители на скъпи одежди и предмети, в което проявяват своето творческо 

въображение. Показателен е примерът на Микеланджело Буонароти в прочутата 

„Пиета“, подписал „извезана“ ивица плат от одеждата на Богородица, сходна на 

златотъканата шевица с ресни на мафория във византийската традиция (№ 318, 318а). 

Вертикалната автографирана шевица, обаче, напомня на кожен ремък, необичаен за 

одеянието на Божията майка. Подписват се одеждите дори в символични портрети, като 

„Италианско лято“ от 1572 г. на Джузепе Арчимболдо, извезал името си върху яката, а 

годината – върху рамото на дреха от житни класове (№ 319). Освен скъпия текстил, 

художниците подписват като производители и ритуалните съдове – напр. картината 

                                                 
718 Bargellini 1961: 52. 
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„Бакхус и Ариадна“ от 1520 – 1523 г. на Тициан, подписал като златар захвърления на 

земята от пияните сатири кратер за вино (№ 320).  

Съществуват не малко авторови знаци върху архитектурни детайли, които 

напомнят за всестранните умения на ренесансовите художници. Показателен пример е 

картината „Поклонение на пастирите“ от Бурбонската колекция в Националния музей 

Каподимонте, създадена около 1613 г., където Фабрицио Сантафеде е подписал с 

инициалите си в монограм базата на паднала колона на един разрушен античен храм (№ 

321, 321а). Тази практика се запазва и в ново време – срв. „Житната Мадона“ на Канячо 

ди Сан Пиетро от 1930 г. (№ 322, 322а).  

Академичните художници от ХVІІ – ХІХ век хероизират своето присъствие във 

визуалното пространство на творбата, като разполагат своите подписи на видни, често 

символични места, освен стереотипните. Секретното подписване излиза от употреба, за 

сметка на новото академично себеутвърждаване, което възприемат модерните 

художници понякога до крайност, така, че да присъстват с името си като тематичен 

център в произведението.  

** 

Модернистите през XIX и XX век също си служат с утвърдени автографски 

стереотипи, повече или по-малко осмислени във визуално-пластичното пространство на 

произведението. Авторовите самоидентификации разкриват многообразни инвентивни 

решения, тъй като творбата традиционно е мислена като поле-действие, в което знакът е 

екзистенциална форма-дух и може да бъде елемент от творческия инструментариум. 

Инвентивното авторово присъствие в изобразителното поле е обект на проучване на 

следващите страници, но без разглеждане на автографското съдържание, което би 

разширило темата с проблема за автентичността на подписа, днес удостоверявана от 

нотариус719. Автографският материал е подбран предимно от каталози за търг на 

картини, в които подписите задължително се споменават, без предаване на конкретното 

им съдържание – напр. Finarte 1972, Asta mercato 1976, Christie’s 1989. Включени са също 

така произведения от Музея за модерно изкуство в Равена, във връзка с проследяването 

на авторовото присъствие с подписи от етапа на подготвителните проекти до 

реализацията на мозаечните пана. 

Емблематичен за новия тип самоидентифициране е авторовият знак на футуриста 

Бала в картината „Трансформации форми-духове“ от 1918 г. (№ 323), който преминава 

                                                 
719 Finarte 1972: 1, 2, 8, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 35, 37, 47, 67, 78, 80, 81, 84, 86, 90, 95, 102, 104. 
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от хоризонтал във вертикал, във връзка със съпричастното възкачване на един огнено-

червен небесен лъч. В друга „Трансформация“ от 1918 г. авторът се подписва край лъча 

като „Футур Бала“ със синия цвят на небесното сияние и по този начин самият той се 

превръща в елемент на визуалното пространство (№ 324)720. По подобен начин се 

подписва и Кандински в един бял лъч в картината „Жълт акомпанимент“ от 1924 г. (№ 

325),721 за да идентифицира експлодиращата творческа стихия, като знак за основаното 

от него абстракционистично направление „Синия конник“. Без съмнение, писането и 

подписването при него е част от идейния замисъл на творбата. Не случайно Бала 

изгражда лицето на своя приятел Маринети с думата „футуризмо“, и присъства до него 

с френетичен подпис (№ 326). В някои случаи той дори изгражда произведението с 

формата-дух на своето име, асоциирано с италианските думи balla („танц“) и palla 

(„топка“), например, в картината „Взаимопроникване на думата Бала“ (№ 327). В една 

„(Ре)конструкция“ той дори поставя авторовия си знак на централно място в ръцете на 

изобразените персонажи като манифест (№ 328) за своите последователи модернисти. 

Екзистенциалното триумфално присъствие на автора в изобразителното поле е изведено 

на преден план от концептуалиста Кунелис, чието име е записано с монументални букви 

на централно място в една неозаглавена инсталация от 1983 г.722 (№ 329). Трябва да се 

отбележи, че много абстрактни произведения без заглавия са подписани понякога повече 

от един път, с което се подчертава авторовото присъствие в стихията на живописната 

материя и визуалното действие. 

Традиционно регламентираното място на авторовия знак в произведението е 

указано със стереотипите на писане така, че подписът и датата най-често заемат долния 

ляв или десен ъгъл на изобразителното поле, като един вид послеслов на визуалния текст 

в духа на послеписа. Присъствието на автора в маргиналното поле на творбата е гранично 

спрямо художествената визия и зрителя, т.е. поставя художника в традиционната роля 

на медиатор. Изборът на лявото или дясното поле за подписване най-вероятно се дължи 

на субективните нагласи, във връзка с функцията на мозъчните полукълба, определящо 

служенето с една от двете ръце. Хармоничното функциониране на двете полукълба може 

да бъде материализирано с писане и рисуване едновременно с двете ръце – свидетел съм 

                                                 
720 Calvesi 1976: 25; Asta mercato 1976: 166.  
721 Read 1974: 96, 97; Finarte 1972: 60. 
722 Asta mercato 1976: 163; Christie's 1989: 47. 



220 

 

на „огледално“ писане и рисуване, при което образът и текстът (включително подписът) 

се реализираха от ляво надясно с лявата ръка и от дясно наляво – с дясната ръка723.  

Авторовият самоидентификационен знак може да бъде възприеман като 

символичен автопортрет и във визуална връзка с него. Много художници „въплъщават“ 

името си с традиционния евхаристиен червен цвят, като съпричастни на действието 

наблюдатели от граничното поле – напр. Алберти в „Магарешки бодил“ от 1895 г., чийто 

подпис се намира под красива полегнала жена (№ 330). В картината на Мане „Улица 

Мосниер със знамена“ от 1878 г. черният подпис върху сини хоризонтални мазки се 

намира в долния ляв ъгъл на каменния тротоар724 (№ 331), ограничил уличното 

движение, така, че позицията на художника с неговия триножник излиза от предния план 

на картината при подписа. По този начин художникът се явява едновременно наблюдател 

на реалността и на себе си във визуалната реалност. По подобен начин върху тротоара в 

десния ъгъл на изобразителното поле се подписва с черно и Утрийо, за да се разграничи 

от сигнираната с червен цвят улица „Сакре-Кьор на Монмартр“725 (№ 332) и да се впише 

като послеслов към заглавието на картината от ляво.  

Повечето експресионисти предпочитат да „навлязат“ в уличното платно като дейни 

участници във визуалното действие – напр. експресионистът Дерен се подписва върху 

тротоара в „Моста на Уестминстър“ от 1907 г., като следва неговото направление, все 

едно се разхожда край реката726 (№ 333), както Бала съпътства лъча на своята форма-

дух. По сходен начин се подписват също Кирхнер в „Червена кула в Хале“ от 1915 г. (№ 

334) и Хекел в „Канала на Берлин“ от 1912 г. (№ 335)727. За осмислянето на авторовия 

самоидентификационен знак като форма на присъствие в обширната равнина на 

визуално-пластичното поле свидетелстват редица експресионистични и граничещи с 

абстрактното произведения – напр. „Планински пейзаж“ на Кирхнер от 1923 г. (№ 336), 

„Планините“ на Сирони (№ 337), Манесие с червен подпис сред талазите на „Нощта“ от 

1956 г. (№ 338) и Касинари сред белите пръски пяна от гребена на една вълна в „Морска 

буря“ от 1959 г. (№ 339)728. 

                                                 
723 Демонстрациите са направени от художника Заварин Веселинов през 90-те 

 години. 
724 Christie's 1989: 73. 
725 Christie's 1989: 62.   
726 Read  1974: 15.   
727 Rathke, Leymarie 1967: 147, 149. 
728 Rathke, Leymarie 1967: 187; Finarte 1972: 75, 77; Read 1974: 143. 
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 Ярък пример за екзистенциално присъствие в метафизичното пространство са 

самоидентификационните знаци на Де Кирико за съучастие в митологичното действие – 

напр. подписи до прегърнатите младежи в картината „Орест и Пилат“ (№ 340). В 

поредицата „Гладиатори“ от края на 20-те години на ХХ век той се подписва като 

участник в героичното действие: веднъж под корниз (№ 341), а на друго място – край 

статуя (№ 342). Художниците понякога се „скриват“ зад преградни форми (парапети, 

стени) като тайни наблюдатели на действието. Делво, например, поставя свой авторски 

дипинт-графит върху каменен блок на парапета в картината „ЖП гара“, за да наблюдава 

дискретно (като воайор) едно полегнало голо момиче729 (№ 343). Отъждествяването на 

подписа с автора е засвидетелствано красноречиво при един от основателите на немското 

експресионистично течение „Мостът“ – Кирхнер, поставил своя самоидентификационен 

знак край ръката си в „Автопортрет с мундир“ от 1915 г. (№ 344). Повечето художници 

се „въплъщават“ в духа на традицията като активни участници във визуалното действие. 

Френският експресионист Руо, например, се подписва в картината „На изложба“ от 1906 

г. край главите на две съзерцаващи произведението жени и по този начин внушава своето 

участие като критик на собственото си изкуство730 (№ 345). Друг представител на 

„Фовизма“ – Дюфи, подписва автопортрета си – „Художникът и неговият модел в 

ателието в Хавис“ от 1929 г. в края на сигнираната тема с кърваво-червената боя на 

въплъщението, за да се открои на синия фон (№ 346)731. 

Стереотипното подписване в края на картината (маргиналното поле), не прави 

художника по-малко активен във визуалното действие732. Дадаистът Дюшан, например, 

изобразява „палитра“ в долния десен ъгъл на картината „Обратното на живописта“ от 

1955 г. (№ 347) като свой автопортретен знак. По този начин той идентифицира 

революционното си отрицателно отношение към фалшиво идеализираната „Джоконда“ 

на Леонардо, иронично изобразена с мустаци. Авторовият знак „палитра“ напомня, че 

модерният художник е борец срещу традицията на великите майстори, наложена от 

художествената критика и политиката на световните музеи. Подобно агресивно 

отношение към изкуството на големите майстори проявява и италианският неодадаист 

Морени в репликата на „Голата Маха“ на Гоя от 1991 г. (№ 348), изобразена полегнала 

сред фалически символи и провокативни текстове. В долния десен ъгъл на картината той 

                                                 
729 Belgian museums 1975: 252. 
730 Read 1974: 119. 
731 Read 1974: 18; Rathke, Leymarie 1967: 146. 
732 Read 1974: 42, 45; Finarte 1972: 48. 
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е подписал поставката на осветяващата голото тяло лампа с форма на църква, сигнирана 

с жълто „Св. София“, докато ръката на момичето е вулгаризирана с надписа „Ръката на 

Гоя“.  

Обикновено авторовите знаци са миниатюрни и със съкращения и монограми, т.е. 

те са дискретни, в духа на традицията, но никога секретни – тайни поменални подписи 

вече не се срещат. Картината може да бъде сигнирана със заглавие и подписана не само 

върху лицевата страна, но и върху обратната страна (ретрото). Поради условната 

документалност на изобразителното поле, авторът понякога повторно се подписва край 

сигнираната тема от обратната страна,733 в духа на традиционното етапно отбелязване 

преди, по време и след приключване на художественото действие. Подписването върху 

лицевата страна и върху ретрото на картината свидетелства за желанието на художника 

да присъства в две различни екзистенциални пространства – информационно-социално 

и визионерско. По подобен начин участва в стихията на действието си футуристът 

Дотори във „Форми, цветове“ от 1924 г. (№ 349) и в „Платна, вълни, планини“ от 1927 

г., подписани и сигнирани също върху ретрото (№ 350).734  

Авторовите самоидентификационни знаци допълват сюрреалистичната визия на 

една творба – напр. Кле присъства с три свои подписа и един обединяващ ги автограф в 

„Глави“ от 1913 г.735 (№ 351, 351а), а Фотрие в „Малка магия“ от 1957 г. се подписва на 

две места: горе (в ляво) и долу (в дясно) на изобразителното поле736 (№ 352). По подобен 

начин участва в сюрреалистичното действие и Дюшан, разположил подписа си, 

сигнираната тема и годината на три различни нива, в съответствие с преминаването на 

човешката фигура от едно състояние-поле в друго – напр. хоризонталът разделя подписа 

от годината с ритъма на краката в движение на човешката фигура737 (№ 353). Свой 

авторов знак (инициал) във визуалното действие и подпис върху ретрото на картината 

поставят Хуан Миро в „Жена с птица“ от 1960 г. (№ 354) и Лучо Фонтана в една 

„Пространствена концепция “Края на Бог“, където изработва три подписа, два от които 

са в изобразителното поле, вместо божествения създател на космическото яйце (№ 

355).738 Абстрактният експресионист и концептуалист Морени дори сигнира и подписва 

многословно не само тъканта на живописната материя, но и интериора на условната 

                                                 
733 Finarte 1972: 1, 2, 8, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 35, 37, 47, 67, 78, 80, 81, 84, 86, 90, 95, 102, 104. 
734 Finarte 1972: 45, 80. 
735 Read 1974: 100. 
736 Finarte 1972: 66. 
737 Read 1974: 63. 
738 Finarte 1972: 23, 51, 68. 
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постройка в „Покрив на барака от слама в пределите на Романя“ от 1964 г. (№ 356). 

Неговият подпис е визуален еквивалент на творческата стихия и разкрива 

екзистенциалното пространство на художника отвън и вътре, независимо дали има намек 

за определена форма-сюжет в творбата.  

Авторите предпочитат да впишат дискретно своето име в долните или горните ъгли 

на изобразителното поле (също и върху ретрото) без умисъл, но дори в такива случаи 

някои се отделят от сигнираното заглавие, във връзка с композиционната симетрия, и за 

да навлязат в живописната тъкан на картината. Повечето подписи на постимпресиониста 

Гоген, например, са маргинални, но се срещат и такива във визуалното пространство – 

напр. върху маса в картината „Млада жена от Бретон“ от 1889 г. (№ 357) или в картуш, 

в духа на традицията в „Фаа ихеихе“ („Таитски пасторал“) от 1898 г. (№ 358).739 В ъглите 

на изобразителното поле се подписват също: Ансор в „Момиче с кукла“ от 1884 г. (№ 

359), Матис в „Танц“ от 1910 г. (№ 360), в „Портрет на госпожа Матис“ от 1913 г. (№ 

361) и в „Госпожа в синьо“ от 1937 г. (№ 362).740 В „Интериор с египетска завеса“ от 

1948 г., обаче, Матис също навляза във визуалното действие със своя авторов 

идентификационен знак върху завесата, в духа на традиционно подписания текстил от 

иконописците (№ 363). Подобни подписи върху покривка на маса поставят също 

експресионистите Вламенк в „Жена в кръчма“ от 1900 г. (№ 364) и Кирхнер в „Акт с две 

голи тела“ (№ 365)741. 

В много случаи подписът се намира край ръб на маса, което се асоциира с 

автографското подчертаване (срв. подчертаването при подписване като знак в края на 

текста) – напр. Ансор в „Натюрморт“ от 1896 г. (№ 366) и Кирхнер в „Прозорец на ателие 

над равнината на Сертиг“ от 1929/1930 г. (№ 367)742. Подчертаването на автографа е не 

само израз на значимост, но и конструктивна форма на отделяне от визуалното 

пространство подобно на улицата (корниза, рамката). Вламенк, например, подчертава 

своя черен подпис в долния ляв ъгъл на „Сена край Шату“ от 1906 г. и, за да компенсира 

големината на буквите, го вписва в експресивната живописна тъкан като елемент от 

нея743 (№ 368). Шмид-Ротлуф в същия дух поставя своя подпис над линия, която 

дефинира хоризонталното пространство в „Жена оправя презрамката на роклята си“ от 
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1915 г.744 (№ 369). Пикасо почти винаги подчертава своето име като част от 

конструираното кубистично пространство745 и с хоризонталната линия-конструкт го 

отделя от сигнираната рисунка – напр. в „Глава на жена“ от 1921 г. (№ 370). 

Маргиналните подписи на Пикасо също свидетелстват за активно присъствие във 

визуалното пространство на творбата – напр. в „Смъртта на Арлекин“ от 1906 г., където 

е подписал платното с мъртвото тяло като съучастник на опелото (№ 371). В „Седнала 

жена“ от 1927 г. хоризонталната линия под неговото име маркира пода (№ 372), а в 

„Селянка върху стълба“ от 1933 г. подписът имитира с цвета и формата си купата слама 

върху пода над него (№ 373). 

Някои художници подчертават темата като по-значима от своя подпис – напр. 

абстракционистът Джонс (№ 374) подчертава сигнираната тема в долния ляв ъгъл, а 

подписа и годината поставя в десния като послеслов. В картината „Жена със синя дреха“ 

от 1927 г. Пикасо разполага подчертаната сигнирана тема горе над фигурата в дясно, а 

подписа си в долния ляв ъгъл (№ 375). Кле също подчертава темата, но и своя автограф, 

често поставен над хоризонтална линия на конструктивна форма (№ 376)746. Такава 

разграничителна линия/преграда, във връзка с авторовата трансгресия в пространството-

време, е засвидетелствана във фантастичната комична опера „Севах Морякът“ от 1923 г., 

чийто декор е автографиран под хоризонтала на два пространствени плана в ъгъла на 

квадрат от разграфеното изобразително поле747 (№ 377). Под хоризонталната линия-

таван на една абстрактна форма в произведение „№ 5“ от 1951 г. се „скрива“ и Полък (№ 

378), както и други абстракционисти748. Инициалите на Мондриан с годината, например, 

продължават по хоризонтала ритъма на оптическата абстрактна конструкция в „Синтез 

на червено, жълто и синьо“ от 1921 г.749 (№ 379). При Вазарели хоризонтали и вертикали 

в композицията пресичат името, като по този начин то се явява част от геометричната 

решетка, а втори подпис до сигнираната тема с датата е поместен върху ретрото на 

картината (№ 380). В друг случай Вазарели композира името си в два съседни кръга като 

участник в оптичното действие при положение, че ретрото също е подписано, сигнирано 

и датирано (№ 381)750. Самоидентификационните знаци са поставяни не само край 
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хоризонтални и вертикални линии, но и в картуш, във връзка с традиционното 

хероизиране на художника – срв. със символиста Ернст751 (№ 382, 383). 

Абстракционистът Кандински също участва в своето стихийно действие с инициал в 

своеобразен наклонен картуш, оформен с подчертаваща хоризонтална линия и 

вертикална, които го отделят от годината, при положение, че ретрото също е сигнирано 

и датирано (№ 384, 385). 

Формално-стиловият анализ показва, че авторовите самоидентификационни знаци 

са мислени като пластичен елемент на живописната материя във визуалното 

пространство, дори когато то е маргинално. В своето произведение „Габриела със 

сламена шапка“ от 1900 г., например, импресионистът Реноар вписва името си в долния 

десен ъгъл на изобразителното поле с червен цвят, за да го изпълни със светлина и да го 

открои върху зеления фон на терена като важен акцент в цветовата хармония752 (№ 386). 

Подписът под каната напомня за традиционните поменални авторови знаци край 

свещена утвар и същевременно допълва живописната материя, като нарушава 

оптическата вертикала между червената пола и венеца от цветя върху шапката на жената. 

По този начин Реноар пренася игривото кръгово движение на венеца и пухкавите форми 

на тялото в своето екзистенциално интимно пространство. Импресионистът Дега също 

вписва себе си с червен знак, но върху кафява рамка на едно огледало, при това боята не 

е употребена на друго място в картината, което подчертава нейната значимост в 

контекста на авторовата трансгресия753 (№ 387). „Парламентът под залязващото 

слънце“, 1902 г., е подписан по подобен начин от Моне, но с черната боя във водната 

шир в левия ъгъл на изобразителното поле, като допълва импресията на здрача754 (№ 

388). Във „Водните лилии“ от 1907 г. авторовият знак на Моне е със синия цвят на 

водната импресия755 (№ 389), а автографът на неоимпресиониста Сьора в „Жени на брега 

на водата“ от 1885/1886 г. (№ 390) допълва пунтуалистичната материя на пейзажа.  

Авторовите самоидентификационни знаци на експресионистите често се вписват в 

дивия ритъм на формите с енергичен почерк – напр. Кирхнер в „Балерини“ от 1914 г. (№ 

391), Шмид-Ротлуф в „Гора“ от 1921 г. (№ 392), Вламенк в „Къщи в Шату“ от 1904 г. (№ 

393) и „Мостът в Шату“ от 1905 г. (№ 394)756. Същевременно те се вписват в стихията 
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от форми и цветове, както е при Солдати в „Локомотивът“ от 1939 г. (№ 395), Тобей в 

„Тропикализъм“ от 1948 г. (№ 396) и в „Града“ от 1954 г. (№ 397), Болс в „Синтез“ от 

1950 г. (№ 398), Бюфе в „Цветя във ваза“ от 1962 г. 757 (№ 399).  

Изборът на цвета за подпис има символична стойност, във връзка с инкарнацията 

на автора в неговото визуално пространство. Мюлер, например, изписва своите начални 

букви със зелен цвят върху синия фон на терена, с което допълва експресивната визия на 

зелената плът в „Цигани със слънчоглед“ от 1927 г.758 (№ 400). Със същия зеленикав 

цвят на разголената плът се подписва край женски тела и сюрреалистът Делво в „Ръцете“ 

от 1941 г. (№ 401), а Съдърланд – със синия цвят на изобразената птица и с други 

одухотворени фигури, като подчертава името си в „Малката Африка“ от 1955 г. (№ 

402)759. Подобна алегорична автография с цвета на изобразените живи тела прави и Де 

Кунинг (№ 403), а Шагал допълнително натоварва подписа си с интимна екзистенциална 

символика в картината „Утроба“ от 1913 г., като го разполага между краката на жената, 

посочила с ръка заченалата си утроба (№ 404)760. Изборът на мястото за подписване 

върху бялото поле на червения триъгълник също насочва към темата на зачеването. 

Сюрреалистът Миро в своята „Утроба“ от 1924 г. (№ 405) също се вписва сред 

мистичните капки в крайното дясно поле като послеслов, а Калдер в „Синия стол“ от 

1967 г. – между краката и от двете страни на един гол мъж в същото дясно поле (№ 

406)761. Автографите на сюрреалистите са своеобразна знаковост във визуалния разказ с 

отношение към предметите, образите и темите – напр. подписите на Миро се явяват като 

сянка на стълбата в „Арлекинад“ от 1924 г. (№ 407), докато Магрит се вписва като 

издраскан графит върху паркета на „Двете мистерии“ (№ 408)762. Интересен е 

монументалният подпис на Дали в „Разпятие“ от 1954 г., подчертан като контрапункт на 

копието на римския войн на кон, под когото е вписан като визионер и съучастник на 

събитието (№ 409). Много от произведенията на сюрреалистите обаче са без подписи във 

визуалното поле, по подражание на фотографиите. 

Художниците присъстват по различен начин в своите творби по време на 

реализацията. Много от тях приемат своите рисунки и скици за проекти и подготвителни 

етапи, поради което са склонни да не ги подписват. Някои творци, обаче, идентифицират 
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себе си и в тези предварителни визуални пространства, представяни като завършен етап 

на произведението. Това много добре проличава при създаването на мозайки, за които се 

правят подготвителни проекти, експонирани заедно в Музея на модерното изкуство в 

Равена. Гутузо в „Полет на гълъби над оранжерия“ от 1958 г., например, е подписал с 

цвета на белите птици на мира само крайното изпълнение в мозайка (№ 410, 411). За 

разлика от него, други художници поставят своите идентификационни знаци върху 

проектите и мозаечните им изпълнения, дори когато творбата е без заглавие – напр. 

Саети в пано от 1956 г. (№ 412, 413). Това важи особено за абсракционистите, тъй като 

при тях всеки етап от творческия акт се идентифицира като самостоятелен и завършен, а 

авторовата самоидентификация е знак за присъствието им в мистичната стихия на 

творенето – напр. Афро в пано от 1954 г. (№ 414, 415) и Ведова от 1957/1959 г. (№ 416, 

417). Ведова избира за подписване белия участък на празното пространство сред 

стихийната цветна материя (№ 418), довела до екзистенциалното му присъствие в плът 

(№ 418а), както при други абстракционисти, поставили началото на рисуването върху 

тела – Боди арт. Авторовият самоидентификационен знак отстъпва на личното 

присъствие в магическото действие на пърформансите – напр. на рисуващата с тялото си 

Хедър Хансън (№ 419) или на превръщащия се сам в произведение Джаколби Сатъруайт 

в „Алфа“ от 2013 г. (№ 420). 

Опитът да се проникне в екзистенциалното пространство на модерния художник 

чрез анализа на неговия самоидентификационен знак на фона на утвърдените 

автографски стереотипи хвърля светлина върху оличностяването на художественото 

действие. А това разширява хоризонта на познанието за творческото въображение на 

свободната личност и отваря още една страница в историографията на изкуството. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Изследването е посветено на авторовия самоидентификационен знак като форма на 

творческо присъствие в традиционно нормираното иконично поле, един малко проучван 

аспект в историографията. Използваните методи от областта на иконологията дават 

възможност за реконструиране на екзистенциалната среда на твореца въз основа на 

неговия избор на формата и мястото за подписване. Разнообразието на авторовите 

самоидентификационни знаци е продиктувано от индивидуалното предпочитание, което 

води също до нарушаване на регламентираната канонична форма и стилистика. В 

отличие от просопографския подход, чиято цел е биографичното осветяване на 

творческата личност, търсенето на отклонението от общата типология на подписването 

дава възможност за проникване в екзистенциалното (лично и социално) пространство на 

твореца. Идентифицирането на подписа като топос (иконична визия) в художествено-

ритуалното пространство разкрива съществуването на автографска приемственост през 

вековете, в която индивидуалността намира своето място. Предложената класификация 

на автографските примери в труда е условна, но необходима за систематизирането им 

във връзка с проследяването на този континуитет. 

1. Нормираното авторово присъствие със самоидентификационни знаци се 

забелязва още в зората на художествената дейност, за което свидетелстват човешките 

длани в палеолитните скални рисунки на пещерите. В тази връзка е показателен 

примерът от пещерата Магура в България, където авторът на многобройните рисунки с 

гуано е поставил своя отпечатък на дясната длан пред антропоморфна дупка и по този 

начин допълнително я е натоварил с личното си присъствие: „Това е моята ръка с тялото-

леговище во веки“. Ръката на художника запазва своята изключителна роля като топос 

не само в епиграфските формули, но и в свещеното пространство на храма и 

произведенията. 

2. Творците често носят лични имена и псевдоними, с които изразяват своите 

професионални умения: добър/хубав, добротворец, прославящ Бог, божи дар, познание, 

памет, сръчен майстор, самоделец, мълниеносен, пълномесечен, дамгчи, храбър и др. 

Художествените термини, с които се назовават, също свидетелстват за личната творческа 

нагласа и за обществения им статус: живописец, историописец, идеописец, творец, 

художник, майстор. Много творци през Средновековието са издигнати в социалната 

йерархия от първопевец на императорския хор до митрополит, а някои дори са 

канонизирани за светци като следовници на Твореца и на неговия евангелист Лука. 
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Подобна сакрализация е засвидетелствана още в лицето на божествения майстор 

Имхотеп като последовател на твореца Птах. Автографската традиция хероизира твореца 

в йератичното пространство и в зависимост от неговата индивидуалност му предоставя 

възможности за явно или дискретно вписване на границата на премълчаното, като по 

този начин се създава впечатление за анонимност. Богословско-поетичното разбиране за 

греховността на човека пред Бога в контекста на античната визуална практика определя 

крайното отношение на Тертулиан към художниците, които не трябвало да бъдат 

кръщавани като проводници на езичеството. От друга страна, обаче, майсторите 

подражават на Божието творение и това превръща художествения акт във възвишена 

дейност, достойна за възпоменателно отбелязване от авторите, а това ревизира 

схващането за средновековната творческа анонимност. По този начин се разкриват много 

авторови самоидентификационни знаци в традиционно обявявени за анонимни 

художествени паметници. 

3. Автографската практика е нормирана и се наследява със занаята. Устойчивата 

одухотвореност на „говорещата творба“, която съобщава за качествата и способностите 

на автора в различни епохи, свидетелства за тази приемственост. Молебно-поменалния 

характер на авторското посвещение включва и коефициент на информативност. И все 

пак, много от подписите имат секретен характер. Античните майстори отбелязват своето 

поменално присъствие върху надгробни паметници (стели, урни), гробници, олтари и 

храмове. Зидарите вписват своите имена върху каменни блокове, тухли или обмазваща 

мазилка, но изглежда някои от тях са били декоратори, което се потвърждава от 

практиката да се работи в екип. По традиция зографите се отъждествяват с майсторите 

на оръжия и скъпи одежди, които даряват на своите покровители в отвъдното. Те са 

„производители“ и на богослужебни предмети и църковна утвар, изобразени във визии с 

евхаристийна символика.

4. Темата за присъствието на автора в неговото произведение, разбирано като 

иконично поле, може да бъде основание за една историография, посветена на твореца и 

на неговия личен избор за самоидентификация в контекста на регламентираната 

автографска практика. Коректив в дискусията около идентификацията на подписите е 

автографската традиция и в това отношение са твърде показателни примерите от 

произведения по българските земи, много от които тук се публикуват за пръв път. 

Автентичността на подписа на художника Кодзимасес Хрестос в Александровската 

гробница, напр., се потвърждава от авторовите посвещения в гробницата на Хеопс и 

надгробните стели и урни. Автопортретът на художника е изрязан върху цокъла на 
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гробницата, което го идентифицира със строителите-декоратори. Практиката да се 

подписват скъпите съдове в духа на подпечатаната керамична тара хвърля светлина 

върху идентификацията на Дислояс от Беодизос върху сребърната фиала от Рогозенското 

съкровище като майстор, „прославящ Бога“. Подобен пример предлага и фиалата от 

Панагюрското съкровище, която е сигнирана с монограм в умбото, отнасян към някой от 

собствениците. По традиция поръчители, дарители и собственици на скъпоценни съдове 

се записват в триумфални посветителски надписи върху гърлото на съда, за да бъдат 

четени при отпиване. Това означава, че тайното присъствие в умбото на фиалата на лице 

със символично име, производно от „памет“, се възприема като вечен спомен на 

майстора в символичната гробна камера-умбо, в която първият поставен палец е 

авторовият, във връзка с топоса „ръката на майстора“. 

5. В настоящата разработка се разглеждат обстойно средновековните авторови 

самоидентификационни знаци у нас, които до сега не са изследвани с достатъчно 

внимание, поради трудности при разчитането. Изключение прави триумфалното 

посвещение на грузинския по произход византийски придворен зограф Йоан Иверопулос 

в Бачковската костница. Поставени в контекста на автографската традиция, някои от тези 

подписи придобиват ново значение и доказват приноса на българските майстори. Това 

особено добре проличава през епохата на Първото царство, във връзка с преминаването 

от езичество към християнство. Един от най-емблематичните примери, останал 

игнориран от изследователите, е засвидетелстван в изображението на Мадарския конник 

от 705 г. Това е откритият от В. Бешевлиев четвърти надпис-подпис на майстора, 

ситуиран под задния десен крак на коня и пред лапите на кучето, които го дамгосват. 

Нестандартната автографска интерпретация може да бъде обяснена с шаманския 

контекст, в който работи скулпторът Дамгчи. Придворните майстори златари Коста и 

Братил, изработили потирите на цар Петър ок. 960 г., също предпочитат да свидетелстват 

за себе си с триумфални посвещения. Те са поставени йерархично на скрито място върху 

дъното на съда под посвещението на Петър и съпругата му върху столчето и 

литургическия надпис върху гърлото на чашата за Св. Причастие.   

6. Принос в автографирането през тази епоха имат и българските книжовници. 

Показателен е случаят с Тудор Доксов, който се вписва явно в триумфалния колофон на 

„Четирите слова против арианите” на св. Атанасий Александрийски през 907 г., както и 

скрито в акростих. Такива тайни негови подписи се откриха в „Именника на българските 

ханове“, „Хрониката“ на Георги Амартол и трактата „За буквите“ на Черноризец Храбър, 

което подсказва, че името Храбър е епоним на монаха Теодор Доксов. Нещо повече, 
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оказа се, че „Именникът“ е подписан не само от преводача на старобългарски език 

Теодор Доксов, но и от неговия автор – Авеста, чийто акростих също се открива в текста. 

7. Придворните художници не пропускат да се подпишат, за което свидетелстват 

миниатюрите в „Менология“ на император Василий Българоубиец. Двама от тях 

отбелязват и своя произход от Влахернския дворцов манастир. Престижно е придворните 

зографи да отбелязват своя произход и да сигнират стенописите на гръцки език или 

двуезично, като грузинеца Йоан. Други само се подписват в билингвен текст, като 

сириеца Васил в мозайките на църквата във Витлеем от XII век. В България зографите 

често допускат грешки в гръцките надписи и по инерция записват между съгласните 

букви за благозвучност и „малък ер“ – напр. в Боянската църква (1263/64 г.), в църквата 

„Св. ап. Петър и Павел“ в Търново (1442 г.), в метоха „Орлица“ на Рилския манастир 

(1491 г.), в Кремиковския манастир (1493 г.). Връх в тази автографска практика достигат 

зографите от епохата на Българското национално възраждане, сред които Захари Зограф 

се откроява като патриот и интелектуалец, приятел на Неофит Рилски и последовател на 

Паисий Хилендарски. 

 8. Боянската църква е един от най-ярките примери за многообразието на 

авторовите самоидентификационни знаци от късната Комнинова епоха. От поменика на 

храма става ясно, че зографите се свързват с ателието, което произхожда от района на 

град Сяр, а това насочва към художествената традиция, свързана със Солун и Света гора. 

Вероятно там са усвоени западните влияния в изображенията, например в житието на св. 

Никола, във връзка с придвижването на кръстоносците от Бари в Италия към Солунското 

кралство на Бонифаций Монфератски. В същото време, ателието е свързано и с 

българската столица Търново, за което свидетелстват керамичните глазирани панички 

върху фасадата на сградата, (каквито в Солун не се срещат), а също така изписаната 

завеса на храма с авторско посвещение (в църквата „Св. 40 мъченици“ в Търново). 

Ателието включва майстори зидари и декоратори, което се вижда от подписите. Майстор 

Илия, например, като строител издълбава свое посвещение върху камък от градежа, а 

зограф Васил изписва името си, прави рисунки с въглен върху обмазващата мазилка, и 

сигнира завесата на храма като „кортина“. Освен традиционните авторови 

самоидентификационни знаци върху мечовете на светците войни Димитър и Теодор, и 

върху везаната шевица на мафория на Богородица във „Въведението“, зограф Димитър 

създава и уникални авторови алегории в сцените „Св. Никола спасява Димитър от 

корабокрушение“ и „Св. Никола спасява Васил“ за починалия зограф Васил. 
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9. Многобройните и типологически разнообразни авторови 

самоидентификационни знаци в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ (1295 г.) в 

Охрид, свидетелстват за столичната традиция в автографирането през Палеологовата 

епоха. Ателието е водено от двама първомайстори – Михаил Астрапа („Мълниеносеца“) 

и Никола, отбелязал своя произход от град Паго в темата Опсикион върху щита на св. 

Нестор (разчетено тук за първи път). Градът се намира на брега на Мраморно море, близо 

до бившата столица на Палеолозите Никея. Придворните зографи се подписват повече 

от един път върху едно изображение във връзка с предначинателните и завършителните 

моления, т.е. праведният човек се моли преди да започне, по време на работа и след като 

приключи творческия подвиг. Оказва се, че някои зографи работят в екип (напр. Михаил 

и Евтихий), и в тази връзка заедно подписват едно и също изображение. В стенописите 

се откриват десетки авторови самоидентификационни знаци върху оръжия, шевици на 

дрехи, църковна утвар, които са емблематичен пример за автографското въображение на 

придворните художници. 

10. Един художествен ансамбъл от късната Палеологова епоха свидетелства за 

устойчивата автографска традиция. Това са стенописите на църквата „Св. апостоли 

Петър и Павел“ (1442 г.), дело на зографа йеромонах Никола (Дамаскин). Неговите 

авторови самоидентификационни знаци са изключително интересни. Сред тях се 

откроява една анаграма в края на литургическия надпис в апсидата, която дава 

възможност за разночетене. Сложно лигираните букви придават орнаментален характер 

на авторското посвещение и затрудняват неговото разчитане. Уникален подпис е 

засвидетелстван върху дивита за писане на св. Йоан Дамаскин, автор на византийската 

естетика. По този начин Никола се нарежда сред първите зографи, свързали името си с 

прозвището „Дамаскин“. Други негови подписи се откриват върху каната в сцената 

„Христос умива нозете на апостолите“, върху шевицата с ресните на мафория на 

Богородица в композицията „Дейсис“ и върху шевици на дяконски стихари.   

11. След падането на Константинопол (1453 г.) автографската вариативност е 

ограничена. Много придворни зографи емигрират на венецианския остров Крит, където 

оставят своите имена в ктиторските надписи на католическите църкви. В Кремиковския 

манастир (1493 г.) монахът зограф Йоан от село Фотинишча/Фотини (на брега на 

Костурското езеро) се подписва единствено върху одежди. Уникално негово посвещение 

е поместено върху шевицата на мафория на Богородица Ширшая небес в конхата на 

олтарната апсида. Подобно на други костурски зографи, и той подписва апотропейния 

образ на архангел Михаил, както и дрехата на един палач в житийния цикъл на св. 
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Георги, което е изключително рядко. Негов подпис се идентифицира и в Погановския 

манастир. Към същия художествен център на Фотини би трябвало да се отнесе и 

зографът на Драгалевския манастир (1476 г.), оставил инициалите ПФ върху два щита на 

заспалите войни в „Пазенето на гроба Господен“. Един от малкото примери на подписан 

архитектурен детайл в сцената „Благовещение на Богородица“ принадлежи на зограф с 

името Атанасий, изписал църквата при метоха „Орлица“ на Рилския манастир (1491 г.). 

12. През епохата на османското владичество зографите рядко подписват оръжия и 

други предмети и имената им се появяват в ктиторските надписи, но у нас са засекретени 

– напр. зограф Никола в несебърската църква „Св. Спас“ (1609 г.). Секретно авторово 

посвещение на софийския зограф св. Пимен се идентифицира в Сеславския манастир 

(1616 г.), върху свитък в сцената “Христос проповядва в храма на книжниците”. 

Просвещението по време на Българското национално възраждане реабилитира 

самочувствието на зографите и те изписват все по-често свои автопортрети, като поп 

Пунчо от село Мокреш и Захари Зограф от Самоков. 

На фона на нормираната автографска традиция изпъква творческото въображение 

на майсторите през всички епохи. Интерпретирането на автографските методи отразява 

модерните търсения в изкуствознанието. Тo e ползотворнo не само за старите периоди, 

но и за съвременното изкуство, тъй като методологическият опит е от значение за 

идентификацията на модерното художествено пространство, разбирано като 

екзистенциално за автора. 

  



234 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

БИБЛИОГРАФИЯ НА КИРИЛИЦА 

Авдев 2007 Авдев, С. Разрушителните исторически 

земетресения в София. София, 2007.

Алексова 1958 Алексова, Б. Покривни керамиди од црквата „Св. 

София” во Охрид. – Во: Зборник на Археолошкиот 

музеj. ІІ, Скопjе, 1958. 

Ангелов 1980 Ангелов, Н. Старобългарски надпис от края на ІХ 

в. от с. Цар Асен, Силистренски окръг. – В: 

Археология, 2, 1980. 

Ангелов 1980а Ангелов, Н. Патриаршеският комплекс на Царевец 

през ХІІ – ХІV век. – В: Царевград Търнов. Т. 3. 

София, 1980. 

Андиркова 2017 Андиркова, М. Цивилизационният избор. 

Българската изкуствоведска мисъл до средата на 

XX век. Национална художествена академия. 

София, 2017. 

Андреев 1994 Андреев, Й. Българските ханoве и царе VІІ – ХІV 

век. Историко-хронологически справочник. София, 

1994. 

Андреев 2004 Андреев, Х. Надписът на Димитър от черквата „Св. 

Никола” (октомври, 1332) в село Калотина. – В: 

Паметници, реставрация, музеи. 5 – 6 (2004). 

Анисимов 1928 Анисимов, А. Автопортрет русского мастера 

Авраама. – В: Известия Академии наук СССР, VІІ, 

3, 1928. 

Археолошко 1983 Археолошко благо Србиjе (каталог). Народни 

музеj. Београд, 1983. 

Атанасов 1980 Атанасов, П. Яков Крайков. Книжовник. Издател. 

График. ХVІ век. София, 1980. 



235 

 

Бабикова 1981 Бабикова, В. Средновековна черква край село 

Мърводол. – В: Музеи и паметници на културата, 

1, 1981. 

Бабић 1988 Бабић, И. Фигуративни принципи маjстора 

Радована. – В: Студеница и византиjска уметност 

око 1200 године. Београд, 1988. 

Баев 1990 Баев, Х. Изгубени средновековни търновски 

старини. – Във: Векове, бр. 1, 1990. 

Бакалова 1976 Бакалова, Е. Стенописите на църквата при село 

Беренде. София, 1976. 

Бакалова 1977 Бакалова, Е. Бачковската костница. София, 1977. 

Бакалова 1981  Бакалова, Е. Образите на Йоан Кукузел и 

византийската традиция за представяне на певци. – 

В: Музикални хоризонти, 18–19, 1981.

Бакалова 1991 Бакалова, Е. Аспекти на съотношението словесен 

текст – изображение в българското Средновековие 

(песеннопоетична образност – визуални 

съответствия). – В: Проблеми на изкуството, 1, 

1991. 

Бакалова 1995 Бакалова, Е. За Константинополските модели в 

Боянската църква. – В: Проблеми на изкуството, 1, 

1995. 

Балабанов 2000 Балабанов, П. Класификация и вътрешна 

хронология на енглифичните печати върху 

амфори. – В: Известия на Народния музей Бургас, 

Т. 3, 2000. 

Баранс 1943 Баранс, Ф. Рафаело. София, 1943. 

Батаклиев 1929 Батаклиев, И. Банско. – В: Годишник на Софийския 

университет, Историко-филологически факултет. 

Т. ХХV, 1929. 

Белецкий 1986 Белецкий, Д. В. Довмонтов город. Архитектура и 

монументальная живопись ХІV века. Ленинград, 

1986. 



236 

 

Бешевлиев 1956 Т. Герасимов, И. Венедиков, С. Станчев. 

Мадарският конник (Проучвания върху надписа и 

релефа). София, 1956. 

Бешевлиев 1975 Бешевлиев, В. Нови старохристиянски надписи от 

Варна. – В: ИНМВн, 11, 1975. 

Бешевлиев 1978 Бешевлиев, В. Латински надпис от 

ранновизантийската крепост при Килифаревия 

манастир. – В: Археология 1, 1978. 

Бешевлиев 1981 Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски 

паметници. София, 1981. 

Бешевлиев 1981а Бешевлиев, В. Първобългарите. Бит и култура. 

София, 1981. 

Библия Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на 

Ветхия и Новия Завет. София, 1993. 

Благоjевић, Петковић 1989 Благоjевић, М., Петковић, С. Србиjа у доба 

Неманьића. Београд, 1989.

Богданов 1978 Богданов, И. Българската книга през вековете. 

София, 1978.

Богданов 1998 Богданов, Б. Роли, празници и представления. – В: 

Промяната в живота и текста. Реторични есета 

за трудностите на преобразуването. София, 1998.

Богословский 1983 Богословский, С. Е. Древнеегипетские мастера. По 

материалам из Дер Ел-Медина. Москва, 1983. 

Божилов 1985 Божилов, И. Фамилията на Асеневци. Генеалогия и 

просопография. София, 1985.

Божилов 1995 Божилов, И. Портретите в Боянската църква: 

легенди и факти. – В: Проблеми на изкуството, 1, 

1995.  

Божилов, Кожухаров 1987 Божилов, И, С. Кожухаров. Българската 

литература и книжнина през ХІІІ век. София, 1987.

Божков 1967 Божков, А. Творческият метод на българския 

художник от епохата на турското робство до 



237 

 

Възраждането. – В: Известия на Института за 

изкуствознание. 1967.  

Божков 1968 Божков, А. Делото на зографа Йоан от Кратово. – 

В: Изкуство, 10, 1968.  

Божков 1972 Божков, А. Миниатюри от Мадридския ръкопис на 

Йоан Скилица. София, 1972. 

Божков 1976 Социалната и творческа природа на българския 

зограф от Средновековието. – В: Изкуство, 5, 

1976.   

Божков 1984 Божков, А. Творческата природа на българския 

художник през ХV – ХVІІІ в. – Във: Векове, 1, 

1984. 

Божков 1984а Божков, Ат. Българската икона. София, 1984. 

Бойчева 1996 Бойчева, Ю. Типология и семантика на 

епитрахила. – В: Проблеми на изкуството, 2, 1996. 

Бояджиев 1967 Бояджиев, С. Софийската църква „Св. София“. 

София, 1967.  

Бояджиев 1994 Бояджиев, С. Християнската гробнична 

архитектура в Сердика през ІІ – VІ век. – В: 

Българско архитектурно наследство. София, 1994. 

Брашинский 1963 Брашинский, И. Афины и Северное 

Причерноморье в VІ – ІІ вв. до н. э. Москва, 1963.   

Ванев 2015 Ванев, И. По пътя на несебърските икони. София, 

2015. 

Василиев, Божинов 1942 Василев, А., Н. Божинов, Резбите от иконостаса на 

църквата „Св. Спас” – Скопие. София, 1942. 

Василиев 1960 Василиев, А. Ктиторски портрети. София, 1960. 

Василиев 1965 Василиев, А. Български възрожденски майстори. 

София, 1965. 

Василиев 1969 Василиев, А. Тома Вишанов. София, 1969. 

Ватев 1982 Книга на мъртвите (превод на Й. Ватев). София, 

1982.



238 

 

Вачев 2006 Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. 

Варна, 2006. 

Венедиков 1958 Венедиков, И. Един старохристиянски надпис от 

Сердика. – В: Изследвания в чест на академик Д. 

Дечев. София, 1958.  

Венедиков 1961 Венедиков, И. Панагюрското златно съкровище. 

София, 1961. 

Венедиков 1972 Венедиков, И. Надписите върху тракийските 

фиали. – В: Археология, 2, 1972.  

Венедиков, Герасимов 1973 Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското 

изкуство. София, 1973. 

Вернан 1998 Вернан, Ж.-П. Мит и мислене при древните гърци. 

София, 1998.  

Висоцкий 1966 Висоцкий, С. А. Древнерусские надписи Софии 

Киевской. ХІ – ХІV вв. Выпуск І. Киев, 1966. 

Водач 1923 Водач за Народния музей в София. София, 1923. 

Габелић 1987 Габелић, С. Прилог познаваньа живописа цркве 

„Св. Николье“ код Станичаньа. – В: Зограф, 18, 

1987.  

Габелић 1998 Габелић, С. Манастир Лесново. Историjа и 

сликарство. Београд, 1998. 

Генова 2012 Генова, Е. Второто поколение зографи от 

Самоковската живописна школа. Димитър Христов 

Зограф. Йоан Николов Иконописец. Костадин 

Петрович Вальов. София, 2012. 

Георгиев 1969  Георгиев, В. Писмените знаци върху печата от 

Караново. – В: Археология, 1, 1969. 

Георгиев 1987 Георгиев, В. Бележки относно надписите върху 

съдовете от Рогозен. – В: Археология, 3, 1987.

Георгиев 1981 Георгиев, Е. Нашето Аз – Буки – Веди. София, 

1981.

Георгиев 1993 Георгиев, П. Златната църква в Преслав. – В: 

Преслав. Т. 5. София, 1993. 



239 

 

Герасимова 1981 Герасимова-Томова, В. Епиграфски паметници от 

Античността и Ранновизантийската епоха. – В: 

Перник. Т. 1. София, 1981. 

Герасимова 2004 Герасимова, В. Графитът от гробницата в 

Александрово. – В: Известия на Исторически 

музей – Хасково, ІІ, 2004. 

Гергова 1989 Гергова, И. Поп Пунчо от село Мокреш – виден 

представител на нашата ранна възрожденска 

култура. – В: Регионални проучвания на 

българския фолклор. Т. 1. София, 1989, 29 – 39. 

Гергова 2011 Гергова, И. Житието на св. Пимен Зографски – 

критически прочит. – В: Етрополската книжовна 

школа и българският ХVІІ век. София, 2011. 

Гергова 2012 Гергова, И. Гергова, И. Сеславски манастир „Св. 

Никола“. – В: Корпус на стенописите от ХVІІ век в 

България. София, 2012. 

Гетов 1995 Гетов, Л. Амфори и амфорови печати от Кабиле 

(ІV – ІІ в. пр. н. е.). София, 1995. 

Горина 1970 Горина, Л. В. Походът на граф Амедей VI 

Савойски против България през 1366 – 1367 г. – В: 

Исторически преглед, бр. 6, 1970.  

Гошев 1952 Гошев, И. Бележки за строежа и зографисването на 

православните храмове у нас. – В: Годишник на 

Духовната Академия, ХХVІІІ, 1951/1952. 

Гошев 1961 Гошев, И. Старобългарски глаголически и 

кирилски ръкописи от ІХ и Х в. София, 1961.

Грабар 1924 Грабар, А. Боянската църква. София, 1924.

Грабар 1983 Грабар, А. Отражение на латинския свят в едно 

изображение от ХІІІ век. – В: Избрани съчинения. 

Т. І. София, 1983. 

Грабар 1983а Грабар, А. Стенописите на Кастелсеприо. – В: 

Избрани съчинения. Т. ІІ. София, 1983. 



240 

 

Грабар 1983b Грабар, А. Византийски реликварий в Аахенската 

катедрала. – В: Избрани съчинения. Т. ІІ. София, 

1983. 

Грозданов 1980 Грозданов, Ц. Охридско зидно сликарство ХІV 

века. Охрид, 1980.  

Грозданов 1983 Грозданов, Ц. Портрети на светителите од 

Македониjа од ІХ –ХVІІІ век. Скопjе, 1983. 

Грозданов 1991 Грозданов, Ц. Църква Св. Климент Охрид. Загреб, 

1991. 

Грозданов, Чорнаков 1983  Грозданов, Ц., Д. Чорнаков, Историjски портрети у 

Полошком (1). – В: Зограф, 14, 1983. 

Грозданов, Чорнаков 1987 Грозданов, Ц., Д. Чорнаков, Историjски портрети у 

Полошком (3). – В: Зограф, 18, 1987. 

Грозданов, Мисгвиш 1981 Грозданов, Ц., Л. Мисгвиш-Хадерман, Курбиново. 

Skopje, 1981. 

Гумилев 1993 Гумилев, Л. Древние тюрки. Москва, 1993. 

Гумилев 1993а Гумилев, Л. Хунну. Степная трилогия. СПб. 1993. 

Гълъбов 1952 Гълъбов, И. Аполонийски приноси. Една архаична 

статуя. – В: Известия на българския 

археологически институт, 18, 1952. 

Гълъбов 1965 Гълъбов, И. Каламис и аполонийската пластика. 

София, 1965. 

Гълъбов 1967 Гълъбов, И. Български надпис от Царевец от 

началните години на турското владичество. – В: 

Археология, 2, 1967. 

Гълъбов 1963 Гълъбов, И. Надписи към Боянските стенописи. 

София, 1963. 

Гълъбов 1975 Гълъбов, И. Средновековната българска кирилска 

епиграфика през последните 30 години. – В: 

Археология, 4, 1975. 

Гюзелев, Петров 1978 Гюзелев, В., П. Петров, Христоматия по история 

на България. Т. 1. София, 1978. 



241 

 

Данов 1969 Данов, Х. Характер и значение на гръцката 

колонизация по западния бряг на Черно море. – В: 

Археология, 1, 1969. 

Динеков 1980 Динеков, П. Паисий Хилендарски, 

Славянобългарска история. София, 1980. 

Друмев 1976 Друмев, Д. Декоративно и приложно изкуство. – В: 

История на българското изобразително изкуство. 

София, 1976. 

Додс 2000 Додс, Е. Гръцките шамани и произходът на 

пуританизма. – Кант (НБУ), 2000. 

Доневска 2010 Доневска, Б. Методи за самоидентификация в 

съвременната българска живопис (60-те – 80-те 

години на ХХ век). – В: Изкуство и критика, 1, 

2010. 

Дончева 2000 Дончева, Д. Древният Кипър и владетелският му 

институт в контекста на бронзовите цивилизации в 

Югоизточна Европа. – В: Seminarium Thracicum, 4, 

2000. 

Ђурић 1971 Ђурић, В. Име Меркурие из Псаче. – В: ЗЛУ 7, 

1971. 

Ђурић 1987 Ђурић, В. Готичко сликарство у Византиjи и код 

Срба уочи турских осваjаньа. – В: Зограф, 18, 

1987. 

Джурова 1981 Джурова, А. 1000 години българска ръкописна 

книга. София, 1981. 

Димитров 1988 Димитров, К. Елинистическо монетно съкровище 

от Никополис Ад Нестум (IGGH 829). – В: 

Археология, 1, 1988. 

Димитрова 1982 Димитрова, Д. Кабиле. Т. І. София, 1982. 

Димитрова 2002 Димитрова, Л. Турско-български речник. 

Българско-турски речник. В. Търново, 2002. 

Добрев 2005 Добрев, Ив. Златното съкровище на българските 

ханове от Атила до Симеон. София, 2005. 



242 

 

Доувър 2002 Доувър, Дж. К. Хомосексуалността в древна 

Гърция. София, 2002. 

Драганов 1982 Драганов, Д. Кабиле и монетосеченето на 

Александър ІІІ. – В: Археология, 3 – 4, 1982. 

Дуриданов 1976 Дуриданов, И. Езикът на траките. София, 1976. 

Ждраков 1986 Ждраков, З. Една новооткрита творба на Захари 

Зограф. – В: Изкуство, 7, 1986. 

Ждраков 1993 Ждраков, З. Предопределената съдба на Рим и 

сакралната топография. – В: Медиевистични 

ракурси. София, 1993. 

Ждраков 1994 Ждраков, З. Патронната сцена на църквата 

„Светите първоапостоли Петър и Павел“ във 

Велико Търново и историята на града през ХV век. 

– В: Търновска книжовна школа. Т. 5. В. Търново, 

1994. 

Ждраков 1996 Ждраков, З. Влиянието на критската школа върху 

българската живопис през ХVІ век. – В: 

Българският шестнадесети век. София, 1996. 

Ждраков 1996а Ждраков, З. Икона на Христос Пантократор от 

1242 година, подписана от зографа-певец Козма. – 

В: Изкуство, 33 – 34, 1996. 

Ждраков 1996b Ждраков, З. За западната иконография на “Христос 

в гроба” през ХV век (по две изображения от 

Кутлумуш и Търново). – В: Светогорска обител 

Зограф. Т. 2. София, 1996. 

Ждраков 1999 Ждраков, З. Апокрифен текст за Второто 

пришествие от стенописите на Търновската 

катедрална църква „Св. Апостоли“. – В: 

Старобългаристика, 4, 1999. 

Ждраков, Делева 2000 Ждраков, З., А. Делева, Към интерпретацията на 

шлем-маска № 1 от Ашман (Беркасово). – В: 

Археология, 3 – 4, 2000. 



243 

 

Ждраков, Бояджиев, 

Александров 2003 

Ждраков, З., А. Бояджиев, С. Александров. Към 

интерпретацията на седмолъчната звезда от 

Плиска. – В: Старобългаристика, 4, 2002. 

Ждраков 2002 Ждраков, З. Търновският зограф Никола – 

подписани и датирани творби от 1442 г. – В: 

Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002. 

Ждраков 2004 Ждраков, З. Въведение в историята на 

автографирането. София, 2004. 

Ждраков 2004а Ждраков, З. Към идентификацията на Костурското 

ателие – по непубликувани автографи от 

монастирите в Кремиковци и Поганово. – Във: 

Византийските основи на съвременна Европа. 

Ниш, 2004. 

Ждраков 2005 Ждраков, З. За трите златни пръстена с монограм 

на кан Кубрат. – В: Старобългаристика, 4, 2005. 

Ждраков 2006 Нови данни за зографското ателие в Каленич. – В: 

Известия на Регионалния музей в град Русе. Т. Х. 

2006. 

Ждраков 2008 Ждраков, З. За подписите на Боянския майстор 

Димитър. – В: Старобългаристика, 1, 2008. 

Ждраков 2009 Ждраков, З. За майсторите на Боянската църква от 

1259 година. – В: Годишник на катедра 

Изкуствознание. Т. 1. София, 2010. 

Ждраков 2016 Ждраков, З. Графити от галерията на Великата 

църква „Св. София“ в Константинопол. – В: 

Годишник на Департамент „История“. Т. 8, 2013 

(НБУ, 2016). 

Ждраков, Ториджан 2015  Ждраков, З., П. Ториджани, Идентифициран образ 

на граф Амедей Савойски в Несебър. – В: 

Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико 

Търново, 2015. 



244 

 

Ждраков, Тихова 2018 Ждраков, З., А. Тихова. За авторството на 

„Именника на българските ханове“. – В: 

Старобългаристика, 2, 2018. 

Живковић 1989 Живковић, Б. Грачаница. Цртежи фресака. 

Београд, 1989. 

Жинзифов 1863 Жинзифов, Р. Новобългарска сбирка. Москва,  

1863. 

Жития Жития на светиите, почитани от Православната 

Църква. София, 1930. 

Златото 2003 Златото по света. София, 2008. 

Златарски 1927 Златарски, В. История на българската държава 

през средните векове. Т. 1. Първо българско 

царство. Част 2. София, 1927 (фототипно издание 

от 2002). 

Зографски 1943 Зографски, Д. Света гора. Зограф в миналото и 

днес. София, 1943. 

Иванов 1931 Иванов, Й. Български старини из Македония. 

София, 1931. 

Иванова 1926 Иванова, В. Стари църкви и монастири в 

българските земи (ІV – ХІІ в.). – В: Годишник на 

Народния музей, 1922 – 1925 (1926). 

Иванова 1946 Иванова, В. Два надписа от Асеневци – 

Батошевският и Врачанският. – В: ИБАИ, ХV, 

1946. 

Ивковић 1980 Ивковић, З. Живопис из ХІV века у манастиру 

Зрзе. – В: Зограф, 11, 1980. 

Иконографски наръчник Иконографски наръчник. София, 1977. 

Иречек 1899 Иречек, К. Пътувания по България. Пловдив, 1899. 

Искусство Византии 1977 Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог. 

Т. 1. Москва, 1977. 

Искусство ІV – ХІІІ в. 1973 Искусство ІV – ХІІІ веков. – В: История искусства 

народов СССР. Т. 2. Москва, 1973. 



245 

 

История История на България. Т. 1. Първобитно-общинен и 

робовладелски строй. Траки. София, 1979. 

Каймакамова 1997 Каймакамова, М. „Именник на българските 

ханове“ – начало на българското летописно 

творчество. – В: Родина, 1 – 2, 1997. 

Каменова 1977 Каменова, Д. Сеславската църква. История. 

Архитектура. Живопис. София, 1977. 

Караман 1986 Караман, Л. Одабрана дjела при премио К. 

Приjатель. Сплит, 1986. 

Каролев 1894 Каролев, Р. История на християнската православна 

черкова. София, 1984. 

Кирин 1989 Кирин, А. Ктиторският надпис от 1493 г. в 

Кремиковския манастир. – В: Старобългаристика, 

2, 1989. 

Кирпичников 1966 Кирпичников, Н. А. Древнорусское оружие. І Свод 

археологических источников. Е1-36. Москва, 1966. 

Кирпичников 1970 Кирпичников, Н. А. Надписи и знаки на клинках 

восточноевропейских мечей ІХ – ХІІІ вв. – В: 

Miedzynarodowy kongres archeologii slowianskiei. V. 

Wrozlaw-Warszawa-Krakow, 1970. 

Китов 2004 Китов, Г. Гробницата в Александрово. – В: 

Известия на Исторически музей – Хасково, ІІ, 

2004. 

Китов Китов, Г. Александровската гробница. Изд. 

Славена (без година). 

Ковачев 1962 Ковачев, М. Самоковската епархия през 1757 

година. – В: Паисий Хилендарски. София, 1962. 

Коева 1977 Коева, М. Паметници на културата през 

българското Възраждане. София, 1977. 

Коева 1979 Коева, М. Пластическото богатство на 

възрожденската църковна дърворезба. София, 

1979. 



246 

 

Коледаров 1989 Коледаров, П. Политическа география на 

средновековната българска държава (1186 – 1396). 

Част 2. София, 1989. 

Косева 2007 Косева, Д. Триптиси-поменици от Арбанаси. В. 

Търново, 2007. 

Кулаковский 1912 Кулаковский, Ю. Исторiя Визьнтiи. ІІ Киев, 1912. 

Кунева 2012 Кунева, Ц. Карлуковският манастир „Успение 

Богородично“. – В: Корпус на стенописите от ХVІІ 

век в България. София, 2012. 

Кънчов 1895 Кънчов, В. Пътуване по долината на Струма, 

Места и Брегалница. София, 1895. 

Кънчов 1970 Кънчов, В. Избрани произведения в два тома. 

София, 1970. 

Лазар 2000 Лазар-Симић, Д. Каленић. Сликарство. Историjа. 

Крагуjевац, 2000. 

Лазарев 1971 Лазарев, В. Византийская эстетика. – Във: 

Византийская живопись. Москва, 1971. 

Лазарев 1947 Лазарев, В. История византийской живописи. 

Москва, 1947. 

Лазарев 1961 Лазарев, В. Феофан Грек и его школа. Москва, 

1961. 

Лазарев 1986 Лазарев, В. История византийской живописи. 

Таблицы. Москва, 1986. 

Литургика Струмишки митрополит Герасим, Ръководство по 

литургиката или Учение за Богослужението на 

Православната Църква. София, 1906. 

Мавродинов 1938 Мавродинов, Н. Исторически бележки. – В: 

Известия на Българския исторически институт, 

12, 1938. 

Мавродинов 1957 Мавродинов, Н. Изкуството на българското 

Възраждане. София, 1957. 

Мавродинов 1966 Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство ХІ – 

ХІІІ в. София, 1966. 



247 

 

Мавродинова 1967 Мавродинова, Л. Останки от стенописи в църквата 

при Асенова крепост. – В: Известия на 

Института за изобразително изкуство, 10, 1967. 

Мавродинова 1983 Мавродинова, Л. За декоративната система и 

идейно-смисловото съдържание на боянските 

стенописи. – В: Проблеми на изкуството, 2, 1983. 

Мавродинова 1988 Мавродинова, Л. Стенната живопис на скалните 

църкви в Лаврата „Архангел Михаил“ при 

Иваново. – В: Годишник на Софийския 

университет, 82 (2), 1988. 

Маразов 1994 Маразов, И. Митология на траките. София, 1994.  

Маринов 1896 Маринов, Д. Описание на манастира „Св. 

Богородица“. – В: Религиозни разкази, 1, 1896. 

Марков 1995 Марков, К. Духовен живот в българските земи през 

късната Античност (ІV – VІ век). София, 1995. 

Машов 1986 Машов, С. Надписите върху съдовете от 

Рогозенското съкровище. – В: Изкуство, 6, 1986. 

Медынцева, Попконстантинов 

1984 

Медынцева, А., К. Попконстантинов, Надписи из 

Круглой церкви в Преславе. София, 1984. 

Миков, Георгиев, Георгиев 

1969 

Миков, В., Георгиев, Г., В. Георгиев, Надписът 

върху кръглия печат от Караново – най-древната 

писменост в Европа. – В: Археология, 1, 1969. 

Миков 1014 Миков, Л. Джамии с подписани надписи и 

стенописни орнаменти от района на град Омуртаг, 

Търговищко. – В: Между образа и текста. 

Сборник в чест на доц. Ружа Маринска. Нов 

български университет, София, 2014. 

Мильковик 1960 Мильковик-Пепек, П. Пишуваните податоци за 

зографите Михаило Астрапа и Еутихиj и за некои 

нивни соработници. – В: Гласник на Инст. за нац. 

исторjа. Скопjе, 1960. 

Мильковик 1967 Мильковик-Пепек, П. Делото на зографите 

Михаило и Еутихиj. Скопjе, 1967. 



248 

 

Мирковић 1920 Мирковић, Л. Православна литургика. Т. 2. 

Сремски Карловци, 1920. 

Мирковић 1961 Мирковић, Л. Хеортологиjа или историjски 

развитак и богослуженье празника православне 

источне цркве. Београд, 1961. 

Мирчева 2006 Мирчева, Б. Константин Преславски – автор на 

оригинален славянски канон за Димитър 

Солунски. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. 

Шумен, 2006. 

Мифы (1) Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. Москва, 

1980. 

Мифы (2) Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. Москва, 

1982. 

Михайлов 1987 Михайлов, Г. Надписите на Рогозенското 

съкровище. – В: Археология, 3, 1987. 

Михайлов 1986 Михайлов, Е. Киевска Русия и България през Х в. – 

В: Руско-български връзки през вековете. София, 

1986. 

Миятев 1932 Миятев, Кр. Кръглата църква в Преслав. София, 

1932. 

Миятев 1948 Миятев, Кр. Славянска керамика. София, 1948. 

Миятев 1961 Миятев, Кр. Боянските стенописи. Дрезден, 1961. 

Москов 1988 Москов, М. Именник на българските ханове (ново 

тълкуване). София, 1988. 

Москова 2002 Москова, Св. Зографии Захариеви у Филибе: 

изложба по повод 150 години от смъртта на 

Захарий Зограф 1853 – 2003. Пловдив, 2002. 

Мутафов и др. 2008 Мутафов, Е., Гергова, И., Куюмджиев, А., Попова, 

Е., Генова, Е., Д. Гонис, Гръцки зографи в 

България след 1453 г. София, 2008. 

Мутафов, Е., И. Тютюнджиев, 

П. Събев, 2011 

Мутафов, Е., И. Тютюнджиев, П. Събев, Надписът 

от олтарната апсида на Търновската 



249 

 

митрополитска църква „Св. св. Петър и Павел“. – 

В: Проблеми на изкуството, 2, 2011. 

Начев 1994 Начев, В. Български надписи. София, 1994. 

Нестор 1962 Нестор, архим. Къпиновският манастир. По случай 

690 години от основаването му. – В: Духовна 

култура, № 10, 1962. 

Николов, Георгиев 1970 Николов, Б., В. Георгиев, Наченки на писменост 

през халколитната епоха в нашите земи. – В: 

Археология, 3, 1970. 

Николова 1999 Николова, В. Аналитични опити върху „вградена 

невяста“. – В: Поради тракийския орфизъм. 

София, 1999. 

Николова 2000 Николова, Д. Поет и мирогледни структури в 

архаичната старогръцка лирика (общи 

наблюдения). – В: SUMPOSION, или Античност и 

хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. 

Богдан Богданов. София, 2000. 

Николовска-Расолкоска ІV Николовска-Расолкоска, З. Манастирот Зрзе са 

црквата Преображение и Свети Никола. – В: 

Споменици, ІV. 

Овчаров 1982 Овчаров, Д. Български средновековни рисунки-

графити. София, 1982. 

Острогорски 1998 Острогорски, Г. История на византийската 

държава. София, 1998. 

Павловић 1984 Павловић, Л. Иконографска епиграфика код 

пророка. – В: Зборник за ликовне уметности, 20, 

1984. 

Панайотов 2006 Панайотов, В. Цикъл стихири в Цветния триод с 

възможен подпис на Методий. – В: Преславска 

книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006. 

Панайотов 2008 Панайотов, В. Каноните за св. Димитър Солунски 

и техните автори. – В: Преславска книжовна 

школа. Т. 10. Шумен, 2008. 



250 

 

Панайотов 2010 Панайотов, В. Еразъм – неизвестен славянски 

химнограф. – В: Акы бъчела любодялная. Юбилеен 

сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. 

н.с. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. 

Шумен, 2010. 

Панайотов 2014 Панайотов, В. Леон Тайнописец. – В: Преславска 

книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014. 

Пандурски 1969 Пандурски, В. Пимен Софийски. – В: Бележити 

българи. Т. 3. София, 1969. 

Пандурски 1973 Пандурски, В. Църковен историко- археологически 

музей. София, 1973. 

Пандурски 1981 Пандурски, В. Елешнишки манастир. София, 1981. 

Петканова 1994 Петканова, Д. Средновековна литературна 

символика. София, 1994. 

Паримийник Паримийник. София, 1935. 

Паскалева 1980 Паскалева, К. Църквата „Св. Георги“ 

Кремиковския манастир. София, 1980. 

Паскалева 1981 Паскалева, К. Иконы Болгарии. София, 1981. 

Пеев 2008 Пеев, Д. Архивският хронограф и Летописец 

елински и римски, І редакция. – В: 

Старобългарска литература, 39 – 40, 2008. 

Пенкова 1994 Пенкова, Б. Новооткрита фреска „Въведение 

Богородично“ в северния аркосолий в притвора на 

Боянската църква. – В: Старобългаристика, 4, 

1994. 

Пенкова 1995 Пенкова, Б. За поминалния характер на 

стенописите в параклиса на горния етаж на 

Боянската църква. – В: Проблеми на изкуството, 1, 

1995. 

Пенкова 1996 Пенкова, Б. Към въпроса за функцията на притвора 

на Боянската църква от гледна точка на 

иконографската програма на стенописите в него. – 

В: Изкуство, 33 – 34, 1996.  



251 

 

Пенкова 1991 Пенкова, Е. Рогозенското съкровище – проблем и 

становища в историографията. – В: Изкуство, 1, 

1991. 

Пенкова 2012 Пенкова, Б. Елешнишкия манастир „Успение 

Богородично“. – В: Корпус на стенописите от ХVІІ 

век в България. София, 2012. 

Петрински 2008 Петрински, И. Истинската история на България. 

Началото. София, 2008. 

Петров, Гюзелев 1978 Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия по история 

на България. Т. 2. София, 1978. 

Покровский 1932 Покровский, С. Новооткрытая мозайка в базилике 

„Св. Софии” города Софии. – In: Seminarium 

Kondakovianum, V, Prague, 1932. 

Попгеоргиев 1904 Попгеоргиев, Й. Село Арбанаси. Историко-

археологически бележки. – В: ПсБКД, ХV, Кн. 64, 

1904. 

Попко 1983 Попко, М. Митология на хетска анатолия. София, 

1983. 

Попконстантинов 1982 Попконстантинов, К. За четенето и тълкуването на 

надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг. – В: 

Археология 3 – 4, 1982. 

Попконстантинов, 

Константинова 1985 

Попконстантинов, К., В. Константинова. Към 

въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. 

– В: Старобългарска литература. Кн. 15. 1985. 

Попконстантинов 2009а Попконстантинов, К. Зограф Василие и Боянската 

църква след 750 години. София, 2009. 

Попконстантинов 2009b Попконстантинов, К. За два автографа от 

митрополитския храм „Св. апостоли Петър и 

Павел” в Търново. – В: LAUREA. In honorem 

Margaritae Vaklinova (Книга І), 2009. 

Попконстантинов, Кронщайнер 

1996 

Попконстантинов, К., О. Кронщайнер. 

Старобългарски надписи. София, 1996. 



252 

 

Попов 1930 Попов, Х. Жития на светиите, почитани от 

Православната Църква. София, 1930. 

Попов 1984 Попов, А. Царевград Търнов. Средновековни 

надписи, монограми, букви и знаци от Търновската 

„Велика Лавра“. Т. ІV. София, 1984. 

Попов 1989 Попов, Д. Залмоксис. Религия и общество на 

траките. София, 1989. 

Поснов 1993 Поснов, М. История на християнската църква. ІІ, 

София, 1993. 

Прашков 1980 Прашков, Л. Стенописи от ХІІІ век в горния етаж 

на Боянската църква. – В: Българско 

Средновековие – българо-съветски сборник в чест 

на 70 годишнината на проф. И. Дуйчев. София, 

1980. 

Прицак 1996 Прицак, О. Печенегите (пример за социална и 

икономическа трансформация). – В: Авитохол, 5, 

1996. 

Протич 1912 Протич, А. Архитектоническата форма на 

софийската църква „Св. София“. София, 1912. 

Протич 1930 Протич, А. Денационализация и възраждане на 

нашето изкуство от 1393 – 1878 г. – В: България 

1000 години. София, 1930. 

Прокопий Прокопий Кесарийски. Тайната история. София, 

1983. 

Пугаченкова, Ремпель 1982 Пугаченкова, Г., Л. Ремпель, Очерки искусства 

Средней Азии. Древность и Средновековие. 

Москва, 1982. 

Пш Преславска книжовна школа 

Радоjчић 1955 Радоjчић, С. Маjстори старог српског сликарства. 

Београд, 1955. 

Рашенов 1932 Рашенов, А. Месемврийски църкви. София, 1932. 

Речник Старогръцко-български речник. София, 1992. 

Речник 1884 Речник на Святото Писание. Цариград, 1884. 



253 

 

Рънсиман 1984 Рънсиман, С. Падането на Константинопол. София, 

1984. 

Рыбаков 1964 Рыбаков, Б. Русские датированные надписи ХІ – 

ХІV веков. – В: Археология СССР. Свод 

археологических источников. Вып. Е1-44. Москва, 

1964. 

Савко 1987 Савко, В. Р. Французская живопись конца ХІХ – 

начала ХХ века. Вып. ІІ. Москва, 1987.  

Салько 1982 Салько, Б. Н. Живопись Древней Руси ХІ – начала 

ХІІІ века. Мозайки, фрески, иконы. Ленинград, 

1982. 

Светоний Гай Светоний Транквил. Дванадесетте Цезари. 

София, 1981. 

Служебник Служебник. София, 1985. 

Смядовски 1986 Смядовски, С. Из текстоложката проблематика на 

старобългарските и среднобългарските надписи. – 

В: Старобългарска литература, 19, 1986. 

Смядовски 1993 Смядовски, С. Българска кирилска епиграфика ІХ 

– ХV век. София, 1993. 

Смядовски 1995 Смядовски, С. В Боянската църква 30 години след 

проф. Иван Гълъбов. – В: Проблеми на 

изкуството, 1, 1995. 

Смядовски 1996 Смядовски, С. Чинъ надъ иконописьцемъ (?).– В: 

Проблеми на изкуството, 2, 1996. 

Спространов 1900 Спространов, Е. Опис на ръкописите в 

библиотеката при Св. Синод на Българската 

църква в София. София, 1900, рък. № 11/11. 

Станев, Ждраков 2001 Станев, С., З. Ждраков. 

(за една 

акламация от сардикийската църква „Св. София“). 

– В: Археология, 1 – 2, 2001. 

Станоева 1996 Станоева, И. Име и дреха. – В: Проблеми на 

изкуството, 2, 1996. 



254 

 

Станчева 1996 Станчева, М. Мадарският конник. София, 1996. 

Стара българска литература 5 

Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. 

София, 1992. 

Стара българска литература 3 

Стара българска литература. Исторически 

съчинения. Т. 3. София, 1983. 

Стоянов 1954 Стоянов, Л. Песен за похода на Игор Святославич 

внук Олегов. София, 1954. 

Стоянов, Янакиев 1965 Стоянов, С., М. Янакиев, Старобългарски език. 

Текстове и речник. София, 1965. 

Стоянов, Янакиев 1976 Стоянов, С., М. Янакиев, Старобългарски език. 

Текстове и речник. София, 1976. 

Табаков 1995 Табаков, Д. К-ави (Кава-Кана) Туохоло 

(Авитохол). – В: Авитохол, 1, 1995. 

Типик Типик или църковен устав за извършване на 

еднообразно и чинно обществено богослужение в 

енорийските храмове на българската православна 

църква. София, 1980. 

Тодоров 1928 Тодоров, Ж. Паганизмът в Долна Мизия. София, 

1928. 

Тодоров 1932 Тодоров, Я. Към въпроса за културното влияние на 

стария Изток върху Римската империя. – В: ГСУ 

ИФФ, 28, 1932. 

Томов 1985 Томов, Х. Созопол. София, 1985. 

Томовић 1974 Томовић, Г. Морфологиjа ћирилићких натписа на 

Балкану. – В: Историjски институт. Посебна 

издања, књ.16, Београд, 1974. 

Тончева 1958 Тончева, Г. Недовършени скулптурни паметници 

от Одесос. Сб. в чест на Д. Дечев. София, 1958. 

Тотев 1993 Тотев, К. Пирамидален печат от лазурит на цар 

Симеон. – В: Преслав. Т. 5. София, 1993. 



255 

 

Тотев 1993 Тотев, Т. Велики Преслав. Пътеводител. Варна, 

1993. 

Трифуновић 1974 Трифуновић, Ђ. Азбучник србских 

средњовековних поjомова. Београд, 1984. 

Тъпанов 2010 Тъпанов, С. Резултати от проучването и 

реставрацията на стенописите в параклиса 

„Успение на св. Иван Рилски“ в Рилския манастир. 

– В: Проблеми на изкуството, 4, 2010. 

Уваров 1908 Уваров, А. Христианская символика. Т. 1. 

Символика древне-христианского периода. 

Москва, 1908. 

Успенский 1901-1902 Успенский, Т. О древностях города Тырново. 

ИРАИК. VII. 1901-1902

Филов 1913 Филов, Б. Софийската църква „Св. София“. София, 

1913. 

Филов 1933 Филов, Б. Софийската църква „Св. Георги“. – В: 

Материали за историята на София, кн. VІІ, 

София, 1933. 

Филов 1924 Филов, Б. Старобългарското изкуство. София, 1924 

(цит. по ІІ издание от 1993 г.) 

Флорева 1981 Флорева, Е. Старата църква в Добърско. София, 

1981. 

Фол 1980 Фол, А. Intepraetatio tracica. – В: Помощни 

исторически дисциплини. Т. 2. София, 1980. 

Фол 1983 Фол, А. Етнонимическа и етническа 

действителност в Тракия. – Във: Фол, А., Т. 

Спиридонов. Историческа география на 

тракийските племена до ІІІ век пр. н. е. София, 

1983. 

Фол 1986 Фол, А. Политика и култура в древна Тракия през 

V – ІV век пр. н. е. – В: Изкуство, №6, 1986. 

Фол 1987 Фол, А. Опит за локализация на селищата от 

Рогозенските надписи. – В: Археология, 3, 1987. 



256 

 

Фол 1989 Фол, А. Въведение в проблематиката. – В: 

Тракийското съкровище от Рогозен. София, 1989. 

Фол 2000 Фол, А. . – В: SUMPOSION, или 

Античност и хуманитаристика. Изследвания в 

чест на проф. Богдан Богданов. София, 2000. 

Фол 2000а Фол, А. Етносност. – В: Seminarium Thracicum. 4. 

Традиция и трансформации на културни явления в 

древна Югоизточна Европа. София, 2000. 

Фрел 1957 Фрел, И. Нов документ за статуята на Аполон от 

Каламис. – В: Известия на българския 

археологически институт, 21, 1957. 

Хьойзинха 2000 Хьойзинха, Й. Homo ludens (Изследване на игровия 

елемент на културата). София, 2000. 

Христов 1936 Христов, Г. Свищов в миналото. Свищов, 1936 

Христова, Караджова, Узунова 

1988 

Христова, Б., Д. Караджова, С. Узунова. Приписки 

от български книжовници Х – ХVІІІ век. София, 

1988. 

Цветослов Църковен Цветослов. София, 1929. 

Цонев 1906 Цонев, Б. Добрейшово евангелие. 

Среднобългарски паметник от ХІІІ в. – В: 

Български старини. Т. І. 1906. 

Цонев 1940 Цонев, Б. История на българския език. Т. 1. София, 

1940. 

Цинцадзе 1960 Цинцадзе, Я. Българска езическа богиня от ХІ век 

според един грузински извор. – В: ИПр., 2, 1960. 

Чакъров 1987 Чакъров, Г. Средища на българската книжовност 

ІХ – ХVІІІ век. София, 1987. 

Чифлянов 1969 Чифлянов, Б. Проскомидията. – В: Годишник на 

Духовната академия. 17, 1969. 

Чифлянов 1970 Чифлянов, Б. Триодът и Месецословът на Великата 

църква през ІХ век. – В: Годишник на Духовната 

академия, 19, 1970. 



257 

 

Чифлянов 1976 Чифлянов, Б. Богослужебният чин, преведен от св. 

братя Кирил и Методий в началото на тяхната 

Моравска мисия. – В: Годишник на Духовната 

академия. XLVIII, 1976. 

Чубова, Иванова 1966 Чубова, А., А. Иванова, Античная живопись. 

Москва, 1966. 

Чубова, Конькова, Давидова 

1986 

Чубова, А., Г. Конькова, Л. Давидова. Античные 

мастера скульпторы и живописцы. Ленинград, 

1986. 

Щерева 1975 Щерева, И. Към въпроса за мечовете в 

средновековна България. – В: Археология, 2, 1975. 

Юлиан Юлиан. Писма. София, 1983. 

Юрукова 1969 Юрукова, Й. Характер и развитие на 

византийското монетосечене (VІ – Х в.). – В: 

Археология, 3, 1969. 

Юрукова 1992 Юрукова, Й. Монетите на тракийските племена и 

владетели. София, 1992. 

 

  



258 

 

БИБЛИОГРАФИЯ НА ЛАТИНИЦА

 

Affreschi 1986 Affreschi e icone dalla Grecia (X – XVII secolo). 

Atene, 1986. 

Alchermes 1997 Alchermes, J. The Bulgarians. – In: The glory of 

Byzantium. Art and Cultur e of the Middle Byzantine 

Era A.D. 843 – 1261. New York, 1997. 

Andronikos 1985 Andronikos, M. Delphi. Athens, 1985. 

 

,

Argan 1975 Argan, G. Storia dell'arte italiana. I. Firenze, 1975. 

Artistes 1986 Artistes, artisans et production artistique au Moyen 

Age. I. Les hommes. Paris, 1986. 

 













. 

  







. 

Asta Mercato 1976 XIX-a Asta Mercato Galleria d’arte Falsetti. Prato, 

Firenze, 1976. 

Babic 1988 Babic, G. Icons. Zagreb, 1988. 

Babic 1991 Babic, G. Le maphorion de la Vierge et le Psaume 44 

(45) sur les images du XIVe siеcle.- – 





259 

 

, 1991. 

Balabanov 1983 Balabanov, K. Freske i ikone u Makedoniji (IV –XV 

vek). Zagreb, 1983. 

Ballardini 1964 Ballardini, G. L'eredita` ceramistica dell'antico mondo 

romano. Roma, 1964. 

Bank 1985 Byzantine art in the Collections of Soviet Museums. 

Leningrad, 1985. 

Barbantani 2000 Barbantani, S. Competizioni poetiche tespiesi e 

mecenatismo tolemaico: un gemellaggio tra l’antica e 

la nuova sede delle Muse nella seconda metà del III 

secolo a.C. Ipotesi su SH 959, in Lexis 18 (2000). 

Bargellini 1961 Bargellini, P. Il Concilio di Firenze e gli affreschi di 

Benozzo. Firenze, 1961. 

Barnard 1983 Barnard, L. The Concil of Serdica 343 A. D. Sofia, 

1983. 

Belgian museums 1975 Eight Centuries of European painting. Art Collections 

in Belgian museums. Brussels, 1975. 

Belting 1978 Belting, H. Zwischen Gotik und Byzanz. Gedanken 

zur Geschichte der sachsichen Buchmalerei im 13. 

Jahrhundert, in "Zeitschrift fur Kunstgeschichte", 41, 

1978. 

Besevliev 1964 Besevliev, V. Spatgriechische und spatlatinische 

Inschriften aus Bulgarien. – Berliner byzantinische 

arbeiten, XXX, 1964. 

Bettini 1974 Bettini, S. Venezia e Bisanzio (mostra in Palazzo 

Ducale, 8 giugno-30 settembre 1974). Venezia, 1974. 

Bianchi 2007 Bianchi, P. La corte dei Savoia: disciplinamento del 

servizio e delle fedeltà. – In: I Savoia. I secoli d'oro di 

una dinastia europea. Torino, 2007. 

Bollati 1900 Bollati di Saint-Pierre, F. Illustrazioni della spedizione 

in Oriente de Amedeo VI (Il Conte Verde). Torino, 

1900. 



260 

 

Bonaventura 1996a Bonaventura, M. A piedi nella Roma antica. Viaggio 

nel tempo per riscoprire la citta. Vol. 1. Il cuore della 

citta`. Subiaco, 1996. 

Bonaventura 1996b Bonaventura, M. A piedi nella Roma antica. Viaggio 

nel tempo per riscoprire la citta. Vol. 2. Subiaco, 1996. 

Borboudakis Borboudakis, M. Panaghia KÏra. Fresques byzantines 

de Kritsa. Athens ( ). 

Bovini 1990 Bovini, G. La Cattedra eburnea del Vescovo 

Massimiano di Ravenna. Ravenna, 1990. 

Bojadžiev 1981 Bojadžiev, S. La tectonique de l'église St. Jean 

Aleitourgetos de Nesebar. – In: Bulgaria Pontica Medii 

Aevi I, Premier symposium international, Nessèbre, 

София, 1981. 

 Stančeva 1988 Stančeva, M. Quelques considérations sur la 

décoration des façades des églises de Nessebar. – In: 

Bulgaria Pontica Medii Aevi II, Deuxième symposium 

international, Nessèbre, София, 1988. 

Bressi 1998 Bressi, A. I santi Floro e Lauro. Napoli, 1998. 

Buras 1987 Buras, L. Mosaik floor with the personification of the 

Sea. – In: Greece and the Sea. Athens, 1987. 

Cagno 1994 Di Cagno, G. Il Duomo, il Battistero e il Campanile. 

Firenze, 1994 

Calvesi 1976 Calvesi, M. Il futurismo. Milano, 1976. 

Capeti Capeti, S. Mosaici di Ravenna. Ravenna (senza anno).

Caporilli Caporilli, M. Santa Maria Maggiore. Basilica 

Patriarcale. Roma. Trento (senza anno).

Carratu` 1997 Carratu`, T. Venezia e la lingua franca. – In: Le 

crociate. L'oriente e l'occidente da Urbano II a San 

Luigi 1096 – 1270, Milano, 1997. 

Caselli 1996 Caselli, L. L'Abazzia di Pomposa. Guida storica e 

artistica. Treviso, 1996. 

Castelfranchi 1977 Castelfranchi-Vegas, L. Romanico e gotico. In: I 

maestri del colore - 48, Milano, 1976 – 1977. 



261 

 

Chatzidakis 1968 Chatzidakis, M. Essai sur l'Ecole dite "Italogreque" 

d'une note sur les rapports de l'art venitien avec l'art 

cretois jusqu' a` 1500. – In "Venezia e il Levante fino 

al secolo XV. Venezia, 1968. 

Chatzidaki 1987 In: From Byzantium to El Greco. Greek frescoes and 

icons. Athens, 1987. 

Chatzidakis 1983 Chatzidakis, N. Icons of the Cretan school (15th - 16th 

Century). Athens, 1983. 

Christie's 1989 Christie's International Magazine (оctober –

november), 1989. 

Clauson 1972 Clauson, Sir Gerard. An Etymological Dictionary of 

Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972. 

Crowfoot 1897 Crowfoot, J.W. A Thracian Portrait.- JHS 17, 1897. 

Curtius 1973 Curtius, E. R. European Literature and the Latin 

Middle Age. Princeton, 1973. 

CIL Corpus inscriptionum Latinarum. 

D’Amico 1933 D’Amico, V. I bulgari trasmigrati e stanziati in Italia. 

Campobasso, 1933. 

Dauvillier 1983 Dauvillier, J. Histoire et institutions des eglises 

orientales au moyen age. London, 1983. 

Dimakopoulou Konsola 1981 Dimakopoulou, K., D. Konsola, Musee archeologique 

de Thebes. Athenes, 1981. 

Dimitrova 1974 Dimitrova, A. Beitrag zur Geschichte Kabyles und 

Thrakiens in der RÚmerzeit. – In: Thracia. 2. 1974. 

Dumitrescu 1978 Dumitrescu, C. Pictura murala din tara romaneasca in 

veacul al XVI-lea. Bukuresti, 1978. 

Dumont 1871 Dumont, A. Inscriptions ceramiques de Greece. Paris, 

1871. 

Duprе 1976 Dupre Ciardi, G. M. Raffaello. I e II parte, Milano, 

1976. 

Đorđević 1994 Đorđević, I. Zidno slikarstvo srpske vlastele u doba 

Nemanića. Beograd, 1994. 

Đurić 1961 Đurić, V. Ikone iz Jugoslavije. Beograd, 1961.



262 

 

Đurić 1987 Đurić, V. Mileshevsko najstarije slikarstvo. Izvori I 

paralele. – In: Milesheva u istoriji srpskog naroda. 

Beograd, 1987.

Djuric` 1988 Djuric`, V. La plus ancienne peinture de Studenica a` 

la lumie`re de l'historiographie. – In: Studenica et l'art 

byzantin autour de l'annee 1200. Beograd, 1988. 

EAA Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale. Vol. 

1 – 7. Roma, 1958 – 1966. 

Ebersolt 1910 Ebersolt, J. Le grand palais de Constantinople et le 

livre des ceremonies. Paris, 1910. 

Elia 1932 Elia, O. Pitture murali e mosaici del Museo Naz. di 

Napoli. Roma, 1932.  

Enciclopedia Enciclopedia dell’arte antica. Treccani: La cultura 

italiana. Roma, 1994. 

Feissel 1999 Feissel, D. Deux grandes familles Isauriennes du Ve 

siecle d'apres des inscriptions de Cilicie Trachee. In: 

Mitteilungen zur christlichen archeologie (5). Wien, 

1999.  

Ferri 1938 Ferri, S. Sui vasi greci con epigrafi "acclamatorie". – 

In: Rendiconti della reggia Accademia dei Lincei. cl. 

sci. mor., S. VI xiv, 1938. 

 



Finarte 1972 Finarte - Roma, asta di opere d'arte contemporanea (28 

novembre 1972). Milano, 1972. 

Fol 1987a Fol, Al. The Royal Inscriptions of the Silver Vessels 

from Rogozen. – In: The Rogozen Treasure, ed. by 

Cooc, B.F. Papers of the Anglo-Bulgarian Conference. 

12. March 1987. 

Fol 1989a Fol, Al. Introduction. – In: The Rogozen Treasure. 

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1989. 



263 

 

Fol 1989b Fol, Al. Der geistige Umschwung in Hellas und 

Thrakien. – In: Der Thrakische silberschatz aus 

Rogozen. Bulgarien. Hamburg, 1989. 

Folda 1997 Folda, J. I manoscritti miniati negli stati crociati. – In: 

Le crociate. L'oriente e l'occidente da Urbano II a San 

Luigi 1096 – 1270. Milano, 1997. 

Folda 1997 Folda, J. Crusader Art. – In: The glory of Byzantium. 

Art and Cultur e of the Middle Byzantine Era A.D. 843 

– 1261. New York, 1997. 

Frel 1955 Frel, J. Studia antiqua Antonio Salac`  

septuagentario oblata. Praha, 1955. 

Frolow 1960 Frolow, A. L’origine des miniatures du Menologe du 

Vatican. – Зборник радова Визан. Института. 

Београд, 1960. 

Fumagalli 1989 Fumagalli, G. Chi l'ha detto. Milano, 1989. 

Garidis 1985 Garidis, M. Etudes sur le Jugement Dernier post 

byzantin du XVe È la fin du XIXe siecle. 

Iconographie-esthetique. , 1985. 

Gergova 1989 Gergova, D. Die bedeutung der schstzfunde in 

Thrakischen welt. – In: Der Thrakische silberschatz 

aus Rogozen. Bulgarien. Hamburg, 1989. 

Gerov 1989 Gerov, B. Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae 

(inscriptiones inter Oescum et Iatrum repertae). Sofia, 

1989. 

Gentile 2007 Gentile, L. C. Lo stemma e le sue variazioni, specchio 

della politica dei Savoia in età moderna. In: I Savoia. I 

secoli d'oro di una dinastia europea. Torino, 2007. 

Gill 1967 Gill, J. Il Concilio di Firenze. Firenze, 1967. 

Gimbutas 1989 Gimbutas, M. The Language of the Goddess. San 

Francisco, 1989. 

Giordano 1992 Giordano, S. Lo splendore di Monreale. Palermo, 

1992. 



264 

 

Gjuzelev 1981 Gjuzelev, V. Il Mar Nero ed il suo litorale nella storia 

del Medioevo bulgaro. – In: Bulgaria Pontica Medii 

Aevi I, Premier symposium international, Nessèbre, 

Sofia, 1981. 

Gjuzelev 1988 Gjuzelev, V. Le città della costa bulgara del Mar Nero 

nei secoli dal XIII alla metà del XV (Caratteristica 

generale). – In: Bulgaria Pontica Medii Aevi II, 

Deuxième symposium international, Nessèbre, Sofia, 

1988. 

Greece 1987 Greece and the Sea. Catalogue of the exhibition in 

Amsterdam, De Nieuwe Kerk 29 October – 10 

December 1987. Athens, 1987. 

Grivec 1954 Grivec, F. De exegesi S. Cyrilli Thessalonicensis. – In: 

Orientalia Cristiana, 1954. 

 





 



Harris 1913 Harris Rendel, J. The Dioscuri in Byzantium and the 

neighbourhood. Cambridge, 1913.  

Hoffmann Hoffmann, H. American Journal of Archaeology, vol. 

61, N4. 

IG Inscriptiones Graecae. Berolini. 

Kaba 1991 Kaba, M. Thermae Maiores Legionis II. Adiutricis. 

Monumenta Historica Budapestinensia. VII. Budapest, 

1991. 

Kakavas 1996 Kakavas, G. Kastoria Bizantine Museum. Athens, 

1996. 

Kalokyris 1973 Kalokyris, K. The Byzantine wall paintings of Crete. 

New York, 1973. 



265 

 

Kalopissi 1992 Kalopissi-Verti, S. Dedicatory Inscriptions and Donor 

Portraits in Thirteenth-Century Churches of Greece. 

Wien, 1992. 

Kanitz 1877 – 1879 Kanitz, F. Donaubulgarien und der Balkan. Leipzig, 1 

– 3, 1877 – 1879. 

 



Lavagnini 1952 Lavagnini, Br. Una missione allo Athos del Monaco 

Azale. Orientalia Cristiana. 1952. 

Le crociate 1997 Le crociate. L'oriente e l'occidente da Urbano II a San 

Luigi 1096 – 1270. Milano, 1997. 

Loverance 1994 Loverance, R. Byzantium. British Museum Press. 

1994. 

Maltezou 1986 Maltezou, C. Il mondo greco durante il periodo della 

dominazione latina. in: Affreschi e icone dalla grecia. 

Atene, 1986. 

Mancinelli 1994 Mancinelli, F. Le catacombe romane e l'origine del 

cristianesimo. Calenzano (Firenze), 1994. 

Mango 1959 Mango, C. The Brazen House. A Study of the 

Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople. 

Kobenhavn, 1959. 

Mango Hawkins 1966 Mango, C., Hawkins, E. The hermitage of St. 

Neophytos and its wall paintings. – In: Dumbarton 

Oaks Papers, 20, 1966. 

Mango 1972 Mango, C. The Art of the Byzantine Empire. 312 – 

1453. Sources and Documents. New Jersey, 1972. 

Mango 1978 Mango, C. Architettura bizantina. Milano, 1978. 

Mano-Zisi 1982 Mano-Zisi, D. Antika, Umetnost na tlu Jugoslavije. 

Beograd, Zagreb, Mostar, 1982. 

Manojlovic-Marijanski 1964 Manojlovic-Marijanski, M. Kasnorimski slemovi iz 

Berkasova. Novi Sad, 1964. 

Marazov 1989 Marazov, Iv. The Gifts of the Odrysian Kings. – In: 

The Rogozen Treasure. Sofia, 1989. 



266 

 

Marcucci 1958 Marcucci, L. Gallerie Nazionali di Firenze. I dipinti 

toscani del secolo XIII. Scuole bizantine e russe dal 

secolo XII al secolo XVIII. Roma, 1958. 

Martis 1984 Martis, N. La falsification de l'histoire de la 

Macedoine. Athenes, 1984. 

Mathews 1997 Mathews, T. Religious organization and church 

architecture. – In: The Glory of Byzantium. Art and 

Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261. 

New York, 1997. 

Mavrodinov 1943 Mavrodinov, N. Le tresor protobulgare de Nagy Szent 

Miklos. Budapest, 1943. 

Menologio 1906 Il Menologio di Basilio II. Torino, 1906. 

Mepisaschwili Schrade Zinzadse 

1986 

Mepisaschwili, R., R. Schrade, W. Zinzadse, 

Georgien. Wehrbauten und Kirchen. Leipzig, 1986. 

Mercati 1952 Mercati, A. Nuovi documenti pontefici sui monastery 

del Sinai e del Monte Athos. Orientalia Cristiana. 

1952. 

Mihailov 1956 Mihailov, G. Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae 

1. Sofia, 1956. 

Mihailov 1987 Mihailov, G. Les Inscriptions dans le tresore de 

Rogozen. Linguistique Balkanique XXX, 1, 1987. 

Mihailov 1989 Mihailov, G. The Inscriptions. – In: The Rogozen 

reasure. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1989. 

Mijovic` 1988 Mijovic`, P. La signature du peintre et la datation des 

peintures de GraÍanica. – In: Studia Slavico-Bizantina 

et Mediaevalia europensia. Vol. I. Sofia, 1988. 

Milella 1997 Milella, M. I cavalieri di Dio. Iconografia dei santi 

cavalieri negli affreschi pugliesi. In: Le crociate. 

L'Oriente e l'Occidente da Urbano II a San Luigi 1096 

– 1270. Milano, 1997. 

Minasi 2000 Minasi, M. Vestiario, in: Temi di iconografia 

paleocristiana. Citta del Vaticano, 2000. 

Montanari 1994 Montanari, F. Foro Romano. Palatino. Roma, 1994. 



267 

 

Mouriki 1988 Mouriki, D. Four Thirteenth-century Sinai icons by the 

painter Peter. – In: Studenica et l'art byzantin autour de 

l'annee 1200. Beograd, 1988. 

Muthesius 2008 Muthesius, A. Studies in Byzantine, Islamic, and Near 

Eastern Silk Weaving. London, 2008. 

 

 









 





Nessèbre 1969 Nessèbre. Т. 1. Sofia, 1969.  
Niero 1986 Niero, A. La pala d’oro e il tesoro di San Marco. 

Venezia, 1986. 

 













Nikolov 1974  Nikolov, B., Gradechnitza. Sofia, 1974. 

Norwich 1996 Norwich, John Julius, Byzantium: The Decline and 

Fall. New York, 1996.  
 



Oliva 1998 Oliva, G. I Savoia. Novecento anni di una dinastia. 

Milano, 1998. 
Ovcharov 2006 Ovcharov, D. Quindici tesori delle terre bulgare. Sofia, 

2006. 



268 

 

Pace 1993 Pace, V. Fra Maniera Greca e la lingua franca. Su 

alcuni aspetti e problemi delle relazioni fra la pittura 

umbro-toscana, la miniatura cilicia e le icone di Cipro 

e della Terrasanta. – In: "Il Classicismo. Medioevo, 

Rinascimento, Barocco", Atti del Colloquio Cesare 

Gnudi (Bologna 1986), Bologna, 1993. 

Painter 1987 Painter, K. Inscriptions of Fourth-Century Silver from 

Bulgaria. – In: The Rogozen Treasure, ed. by Cooc, B. 

F. Papers of the Anglo-Bulgarian Conference. 12. 

March 1987. 

 

1985.

Pallas 1986 Pallas, D. – In: Affreschi e icone dalla Grecia. Atene, 

1986. 

 



Papathanassopoulos 1983 Papathanassopoulos, G. L'Acropoli. I monumenti e il 

museo. Atene, 1983. 

4 



 





Pelopidas 1953 Pelopidas, S. Kastoria. Une edition monumentale et 

une fresque restee inedite. – In: Orientalia Cristiana, 

1953. 

Perlzweig 1964 Perlzweig, J. Lamps of the roman period the Athenian 

agora. Athens, 1964. 

Petrakos 1977 Petrakos, V. Delphi. Atene, 1977. 

Petracos 1981 Petracos, B. Museo nazionale. Sculture-bronzi-vasi. 

Atene, 1981. 

Pevny 1997 Pevnny, O. Z. Kievan Rus. In: The glory of 

Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine 



269 

 

Era A. D. 843 – 1261. The Metropolitan Museum of 

Art. New York, 1997. 

4  

4.

Pratesi 1995 Pratesi, F. La splendida Basilica di San Miniato a 

Firenze. Firenze, 1995. 

 





Provincia di Foggia 1997 Provincia di Foggia – Cenacolo Culturale "Contardo 

Ferrini", Foggia Imperiale: qui Federico era di casa di 

Savino Russo p. 59, in Saluti da Foggia – Guida della 

città, Foggia, Edistampa, 1997. 

Quacquarelli 1977 cristologiche nel battistero degli Ariani di Ravenna. – 

In: Romanobarbarica, 2, 1977. 

Rabino 1938 Rabino, M. Le monastere de Ste Catherine du Mont 

Sinai. Le Caire, 1938. 

Radojcic 1982 Radojcic, S. Srpska umetnost u srednjem veku. 

Zagreb, 1982. 

Ragghianti 1968 Ragghianti, C. L'arte bizantina e romanica. Roma, 

1968. 

Re 1986 Di Re, P. Basilica di S. Prassede. Bologna, 1986. 

Réau 1957 Réau, L. Iconographie de l'art chretien. Tome II 

Iconographie de la bible II. Nouveau Testament. Paris, 

1957. 

Reisch 1906 Reisch, E. Kalamis. Jahreshefte des Osterreichischen 

archeologischen Instituts in Wien, 9, 1906. 

Richter 1970 Richter, G. The sculpture and sculptors of the Greeks. 

London, 1970. 

Rossi 1997 Rossi, P. Modena. – In: Enciclopedia dell'arte 

medievale. Roma, 1997. 



270 

 

Salviat 1964 Salviat, F. Religion populaire rt les 

timbresamphorique. –In: Bulletin de correspondance 

hellÎnique, 88, 1964. 

Salviat 1966 Salviat, F. Symbolisme astral et divine. – In: Revue 

archeologique 1, 1966. 

Schapiro 1969 Schapiro, M. On Some Problems in the Semiotics 

o Visual Art. Field and Vehicle in Image-Signs. 

Semiotika, 1/3, 1969. 

Schiro` 1992 Schiro`, G. Capella Palatina. Palermo, 1992. 

Schweinfurth 1943 Schweinfurth, Ph. Die Wandbilder der Kirche von 

Bojana bei Sofia. Berlin, 1943. 

Sevcenko 1983 Sevcenko, N. The Life of Saint Nicolas in Byzantine 

Art. Torino, 1983. 

Simic 1995 Simic-Lazar, D. Kalenic et la derniÏr periode de la 

peinture Byzantine. Скопjе, 1995. 

Stanev, Zhdrakov 2008 Stanev, S., Z. Zhdrakov. The old Metropolitan church 

in Nessebar/Mesembria after new epigraphical 7th 

Century evidence. – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 

2009. 

 



Shkorpil 1892 Shkorpil, H., K. Archaologisch-epigraphische 

Mitteilungen aus Osterreich. Wien, 1892. 

Sztetyllo 1966 Sztetyllo, Z. Quelques problÏmes relatifs È 

l'iconographie des timbres amphoriques. – In: Etudes 

et travaux 3, 1966. 

Theoharidis 1958 Theoharidis, G. Ό Βυζαντινός ζωγράφος Καλλιεργης. 

Thessalonique, 1958. 

Tigler 2007  Tigler, G. La porta dei Mesi del Duomo di Ferrara e le 

sue derivazioni ad Arezzo, Fidenza e Traù. Ferrara, 

2007. 

Toеilescu 1900 Toеilescu, G. Fouilles et recherches archеologiques en 

Roumanie. Bucuresti. 1900. 



271 

 

Tomei 1990 Tomei, А. Iacobus Torriti pictor. Una vicenda 

figurativa del tardo Duecento romano. Roma, 1990. 

Treasures Treasures of Ancient Macedonia. Athens. (no year). 

Trifunovic`, Tasic` 1981 Trifunovic`, L., D. Tasic`, Kunstdenkmaler in 

Jugoslawien. Band 1 (A – O). Leipzig, 1981. 

Tsigaridas 1988 Tsigaridas, E. Monumental painting in Greek 

Macedonia during the Fifteenth Century. – In: Holy 

Image, Holy Space. Icons and Frescoes from Greece. 

Athens, 1988. 

Τσιγαρίδας 2008 Ε.Τσιγαρίδας, Κ.Χρυσοχοϊδης, Δ.Αμπόνης, 

Ι.Ταβλάκης, Χ.Τσιούμη, Γ.Τριανταφυλλίδης, 

Δ.Γουργιώτη, Μανουήλ Πανσέληνος εκ του Іέρου 

ναού του Προτάτου. Θεσσαλονήκη, 2008. 

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 2008 TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, N. Ε. ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΤΘΥΜΙΟΥ 

(1302/3) ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2008. 

Tsontchev 1954 Tsontchev, D. Goldvessel from which Alexander the 

Great May Have Drunk. The Illustrated London News, 

II, XII, 1954. 

 



Urbani Urbani Da Villa, M. La Basilica di S. Marco. Milano 

(senza anno)

 







ΒΑΣΛΗ 2002 ΒΑΣΛΗ, Δ. Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ. 

ATHNA, 2002. 

Velenis 2011 Velenis, G. The Medieval Phases of Boyana Church. – 

In: Боянската църква между Изтока и Запада в 

изкуството на християнска Европа. София, 2011. 



272 

 

Velenis 2014 Velenis, G. The “cryptogram” in the church of the 

Apostles Peter and Paul. Veliko Tarnovo. – In: 

Средновековният човек и неговият свят. Сборник в 

чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир 

Попконстантинов. София, 2014. 

Velkov 1969 Velkov, V. Inscriptions de Mesembria (1956 –1963) 

Nessebre. v. I. Sofia, 1969. 

Vilain-Gandossi 1981 Vilain-Gandossi, C. Graffiti de bateaux à Nesebar. В: 

Bulgaria Pontica Medii Aevi I, Premier symposium 

international, Nessèbre, София, 1981. 

Vocabolario Piccolo vocabolario della lingua italiana moderna. 

Bologna, 1970. 

Voinescu 1961 Voinescu, T. Scoala de pictura de la Hurezi. – In: 

Omagiu lui George Oprescu. Bucuresti, 1961. 

Weitzmann 1984 Weitzmann, K. Le icone crociate e la maniera greca. in 

"Byzanz und der Westen", Wien, 1984. 

Wixom 1997 Wixom, W. Byzantine Art and the Latin West. – In: 

The glory of Byzantium. Art and Cultur e of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261. New York, 

1997. 

 



 





 



Hind 1987 Hind, J. The Inscriptions of the Silver Phialai and Jug 

from Rogozen. – In: The Rogozen Treasure, ed. by 

Cooc, B. F. Papers of the Anglo-Bulgarian 

Conference.12. March 1987. 

Hottinger 1983 Hottinger, A. The Tapestry of the Creation. – In: 

Swissair Gazette, 1, 1983. 



273 

 

Zafiropulu 1983 Zafiropulu, F. Delos. I monumenti e il Museo. Atene, 

1983. 

Zeiller 1918 Zeiller, J. Les origines chretiennes dans les provinces 

danubiennes. Paris, 1918. 

Zeppegno, Vacchi 1972 Zeppegno, L., L. Vacchi, Guida alle civilta` sepolte 

d'Italia. Arnoldo Mondadori Editore, 1972, II ediz. 

1973. 

 

  



274 

 

АВТОГРАФСКИ СПИСЪК 

№ 1. Авторов самоидентификационен знак „дясна ръка“ пред антропоморфна дупка, 

отпечатък с материала за рисуване (гуано) на скалните рисунки в пещерата 

„Магура“ (Палеолит?). 

№ 2. Подписи с червена боя на „Последователите на Хуфу” с надзирател архитект 

Хемиану в най-високата триъгълна камера в пирамидата на Хуфу/Хеопс (+ 2566 г. 

пр. н. е.). 

№ 3. Подпис на обожествения майстор Имхотеп върху каменния постамент на статуята 

на фараона Джосер (IV в. пр. н. е.). 

№ 4. Подпис на майстор Имхотеп върху постамента на бронзовата скулптура на фараона 

Джосер (IV в. пр. н. е.). 

№ 5. Бустрофедонен подпис върху говореща статуя от Беотийския храм на Аполон в 

Птойо (VІІ в. пр. Хр.) 

№ 6. Хероизираният „сръчен майстор“ Дедал и подписите на художниците върху златни 

посветителски таблички пред картините от епохата на гръцката Архаика. 

№ 7. Подписан постамент на статуя от атинския скулптор Файдимос от Вурва (ср. на VІ 

в. пр. Хр.). 

№ 8. Авторско посвещение на скулптора Алксенор от Наксос върху говорещ надгробен 

паметник (V в. пр. Хр.). 

№ 9. Авторов самоидентификационен знак Гносис/Познание, сигниращ алегорична 

ловна сцена от мозайките в двореца на Пела (ок. 300 г. пр. Хр.). 

№ 10. Подписи върху генеалогични теми (родословни дървета, семейни портрети). 

№ 11. Подпис на художника Диоскуридес от Самос, сигниращ сцената „Жени при 

лечителката Кибела“ от „Дома на Цицерон“ в Помпей (І в. пр. Хр.). 

№ 12, 12а. Подпис на художника Диоскуридес от Самос, сигниращ мозаечното пано с 

„Музиканти на Кибела“ от „Дома на Цицерон“ в Помпей (І в. пр. Хр.). 

№ 13. Авторско посвещение на художника Софилос в сцената „Възпоменателни игри в 

чест на Патрокъл“ от името на „говорещата творба“ върху чернофигурна ваза (V в. 

пр. Хр.). 

№ 14. Авторско посвещение на майстор Маниос върху „говореща“ златна фибула от 

Палестрина в Италия (VІІ в. пр. Хр.). 

№ 15. Посвещение на цар Офелтес върху бронзов обелос от Кипър (ХІ в. пр. Хр.). 



275 

 

№ 16. Авторов самоидентификационен знак на скулптора Диох (?) в „Гигантомахията“ 

на храма в Делфи (кр. на VІ век пр. Хр.). 

№ 17. Авторско посвещение в „Гигантомахията“ на Пергамския олтар (180 – 160 г. пр. 

Хр.). 

№ 18 – 20. Автопортрети на художнички от стенописите в Помпей (І в. пр. Хр.). 

№ 21. Алегоричен автопортрет на скулптора Фидий като сатир върху щита на хризо-

елефантинната колосална статуя на Атина Партенос (V в. пр. Хр.). 

№ 22. Подпис на Фидий върху керамичен киликс (кр. на VІ – нач. на V век пр. Хр.). 

№ 23. Авторов самоидентификационен знак на художника Аристофан като сигниране 

на сцената „Убийството на гиганта Полифем от Одисей“ върху керамичен съд (VІ 

в. пр. Хр.). 

№ 24. Авторско посвещение на Евхър от името на „говорещ“ киликс (V в. пр. Хр.). 

№ 25. Авторов самоидентификационен знак на художника Атинодотос Калос („Добрия, 

Хубавецa“) върху киликс от (V в. пр. Хр.). 

№ 26. Подпис на художника Монус сред античните поети от мозайките в базиликата на 

град Тир (ІІІ в.). 

№ 27. Авторов идентификационен знак – инициал Н върху хитона на войн от мозайките 

в римската вила на „Пиаца Армерина“ в Сицилия (ІV в. от н. е.) 

№ 28. Подпис на майстор Дислояс „Богослав“ от Беодизоз в посвещението на цар Котис 

върху фиала от Рогозенското съкровище (IV в. пр. н. е.). 

№ 29. Подпис на майстор Терес в посвещението на цар Амадок върху фиалата от 

Браничево (IV в. пр. н. е.). 

№ 30. Подпис на майстор Тарулас в посвещението на скитския цар Ксебанок върху 

Мигулинската златна чаша от Донска област (І в. пр. Хр.). 

№ 31, 31а. Авторов самоидентификационен знак с лигатура на майстор Мнисарх (?) в 

умбото на фиалата от Панагюрското съкровище (нач. на ІІІ в. пр. Хр.). 

№ 31b. Идентификационен знак на магистрата Ахириос върху фиалата от Палермо (ІІІ 

в. пр. Хр.). 

№ 32. Подпис на майстор Димитър върху прочелник (?) от гробницата в Синеморец (ІІІ 

в. пр. Хр.). 

№ 33. Автопортрет с подпис на художника Кодзимасес Хрестос „Добрия“ върху цокъла 

на гробницата в Александрово (ІІІ в. пр. Хр.). 

№ 34. Вероятен авторов самоидентификационен знак на Кодзимасес Хрестос в 

посвещението на цар Ройгос в Казанлъшката гробница (ІІІ в. пр. Хр.). 



276 

 

№ 35. Авторски посвещения на Антигнот от Атика (?) в Асклепиона в Атина и върху 

триумфалните статуи на тракийските царе Котис ІV Сапейски и на неговия брат 

Рескупор І (І в. пр. Хр.). 

№ 36. Подпис на майстор Юлий в посветителския надпис върху каменния постамент на 

статуя на Херакъл от агората на град Кабиле (144 г. сл. Хр.). 

№ 37. Подпис на майстор Елиан върху мраморния олтар на бог Митра от Ескус (ІІ в. сл. 

Хр.). 

№ 38. Подпис на майстор Агатоклис върху олтарна плоча от Карлуково или Никополис 

ад Иструм (ІІ в. сл. Хр.). 

№ 39. Подпис на майстор Бити върху олтарна плоча, използвана като сполиа в църквата 

на село Кунино (ІІ в. сл. Хр.). 

№ 40. Посвещения на майсторите Антоний и Тито върху надгробна плоча от град Ескус 

(ІІ в. сл. Хр.). 

№ 41. Подпис на майстор Пирейту от Атина върху дъното на глинена лампа от 

късноантичната вила в Мадара (ІІІ в. сл. Хр.). 

№ 42. Бог художник и строител с пергел в ръката, миниатюра в Библията от Виена (1220 

г.). 

№ 43. Живо(то)писецът св. Лука, икона на зограф Доменико Теотокопуло (Ел Греко) от 

Крит (XVI в.). 

№ 44. Автопортрет на живописеца, създал миниатюрите на Виенския Диоскорид (Fol. 

5v) от 515 г. 

№ 44а. Автопортрет на монаха зограф на миниатюрите в латински ръкопис от XIII век 

(Vat. lat. 375).  

№ 45. Посветителски надпис на майстор дякон Флор върху покривна каменна плоча на 

сграда от Голяма Раковица, Софийско (II в. ?). 

№ 46. Посвещение на майстор Трофим върху мраморна плоча от новозагорското село 

Стан (V в.?). 

№ 47. Куфически надпис с посвещение на Творецa Бог от църквата „Св. Теодор” в Атина 

(Х в.). 

№ 48. Посвещение на патриарха върху тухла от Царевец в Търново (ХIII в.?). 

№ 49. Авторско посвещение на поп Брад върху дъното на съд от църквата „Св. 

Четиридесет Севастийски мъченици“ в Търново (ХIII в.). 

№ 50, 51. Възхвала с името на майстор Тома върху покривни керемиди от Улпия 

Пауталия (V – VІ в.).  



277 

 

№ 52. Кръстообразен самоидентификационен знак на майстор Хармоний върху 

керемида от Никополис ад Нестум (VІ в.?). 

№ 53. Подпис на майстор Текан в молитва върху керемида от района на Одесос (VІ в.). 

№ 54. Авторско посвещение върху тухла от църквата „Св. Димитър“ в Мърводол (ХІІ в.). 

№ 55. Посветителски надписи на Теодор и Мирослав върху керемиди от църквата „Св. 

София“ в Охрид (ХІV в.). 

№ 56. Посвещение на сирийския майстор Малх върху мраморна надгробна плоча в 

некропола на Сердика (ІV в.). 

№ 57. Мраморно надгробие на строителния предприемач египтянин Татиан от 

Филипопол (ІV в.). 

№ 58. Авторско посвещение на майстор Пулинес върху мраморна плоча от църква в 

Константинопол (593 г.). 

№ 59. Монограм с името на Антемий Ефески (?) върху базата на колона от зелен мрамор 

в 10-та северозападна ложа в подкуполната галерия на църквата „Св. София“ в 

Константинопол. 

№ 60, 61. Посвещение на майстор Ентолий от Кесария в мавзолей на град Томи (V в.). 

№ 62. Авторов самоидентификационен знак на майстор Епафродит върху фронтонен 

капител от базиликата на Калатис (VІ в.). 

№ 63. Авторов самоидентификационен знак на майстор Евстатий върху тимпан от 

базиликата на Калатис (VІ в.). 

№ 64, 65. Авторов самоидентификационен знак на майстор Йоан върху два глинени 

калъпа от Калатис (VІ в.). 

№ 66, 67. Авторови самоидентификационни знаци на майсторите Семнос и Саприкий 

върху глинени амфори от Истрия (V – VІ в.). 

№ 68. Посветителски надпис на Аустатис за изграждане на път и вероятно на монашеска 

обител при Килифаревския манастир край Търново (V – VІ в.) 

№ 69. Посветителски надпис на майстор каменоделец Ювин в надпис от Одесос (V – VІ 

в.) 

№ 70. Авторова възхвала на патриарха в свода на южния трансепт на църквата „Св. 

София“ в София (VІ в.). 

№ 71. Авторско посвещение на зидаря Васил върху обмазваща мазилка в олтара на 

църквата „Св. София“ в Несебър (618 г.). 

№ 72. Авторско посвещение на зидар с инициал Г. върху обмазваща мазилка в олтара на 

църквата „Св. София“ в Несебър (618 г.). 



278 

 

№ 73. Авторова молитва върху обмазваща мазилка в олтара на несебърската църква „Св. 

Йоан Предтеча” (IX в.).  

№ 74. Авторов самоидентификационен знак на майстор Йоан върху мраморна плоча от 

източната фасада на църквата „Св. Успение Богородично” в Драма (Х в.). 

№ 75, 76. Авторски посвещения на майсторите Павел Хартофилакс и Йоан върху 

обмазващата мазилка в южния гробничен параклис на Златната църква в Преслав 

(Х в.). 

№ 77. Авторско посвещение на майстор Йоан в кула на вътрешната крепостна стена в 

Преслав (Х в.). 

№ 78. Авторско посвещение на презвитер Йоан и Тома върху каменен блок от село 

Избул край Плиска за църквата „Св. Власий“ (IX – Х в.).  

№ 79. Авторско посвещение на монаха Манасий върху камък от крепостта при село Цар 

Асен край Силистра (кр. на ІХ в.). 

№ 80. Авторско триумфално посвещение на архитекта Кнехтес Арсукисдзе върху 

източната фасада на църквата „Св. Цховели” в Грузия (ХІ в.). 

№ 81. Авторов самоидентификационен знак на Кнехтес Арсукисдзе „ръката на 

архитекта с пергел“ върху севернaта фасада на църквата „Св. Цховели” в Грузия 

(ХІ в.). 

№ 82. Авторско посвещение на майстор Авраам върху бронзовите врати от Плоцк, днес 

в „Св. София“ в Новгород, Русия (ХІ в.). 

№ 83. Авторски портрети на строители върху западната фасада на църквата „Св. 

Богородица Влахернска” в Корого, Грузия (Х – нач. на ХІ в.). 

№ 84. Триумфално авторско посвещение на майстор Мазуло върху мраморна плоча от 

западната тухлена фасада на църквата в Помпоза, Италия (ХІ в.). 

№ 85. Триумфално авторско посвещение на майстор Деусдедит край входа на 

камбанарията на църквата в Помпоза (1063 г.). 

№ 86. Триумфално авторско посвещение на майстор Вилигелмо върху каменна плоча от 

западната фасада на църквата в Модена, Италия (1106 г.). 

№ 87. Триумфално авторско посвещение на протомайстор Ланфранко върху плоча от 

апсидата на църквата в Модена, Италия (1106 г.). 

№ 88. Портрет на протомайстор Ланфранко с неговите зидари в миниатюра от ръкопис 

Ms.O.II.11, c.1v. (1106 г.). 

№ 89. Авторско посвещение на майстор Радован върху каменна плоча от западния 

портал на катедралата в Трогир, Далмация (1240 г.). 
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№ 90. Авторско посвещение на майстора монах Вита от Котор в ктиторския надпис над 

южния портал на църквата в Дечанския манастир, Сърбия (1335 г.) 

№ 91. Авторов самоидентификационен знак на майстор Карл върху колонката от 

бифорния югоизточен прозорец на екзонартиката на църквата „Св. Апостоли“ в 

Солун (ок. 1312 г.). 

№ 92. Авторов самоидентификационен знак на майстор Отон върху тухла от Царевец в 

Търново (ХIII – ХIV в.). 

№ 93. Авторско посвещение на майстор Карба за построяването на църквата „Св. Петка” 

на река Брегалница. 

№ 94. Авторско посвещение на майстор Памфилий върху тухла от Царевец в Търново. 

№ 95. Авторско посвещение със символ на храма от майстор Илия върху мраморни 

блокове от южната стена на Боянската църква (1258/1259 г.). 

№ 96. Авторов самоидентификационен знак – инициал А. върху глазирана плочка от 

фасадата на църквата „Св. Спас“ на Царевец в Търново (ок. 1203 г.). 

№ 97. Авторско посвещение на майстор Димитър върху обмазващата мазилка на южната 

фасада на църквата „Св. Никола” в село Калотина (1332 г.). 

№ 98, 99. Авторови самоидентификационни знаци на майстор Драго върху 

триумфалната колона за победата при Клокотница на цар Иван ІІ Асен в 

търновската Велика лавра „Св. 40 Севастийски мъченици” (1230 г.). 

№ 100. Авторско посвещение на параклисиарха на Великата лавра Драгия в 

Търновското евангелие (1273 г.). 

№ 101. Авторско посвещение на майстор Сергий върху триумфална колона от 

Патриаршеската църква „Св. Спас“ на Царевец в Търново (ХIII в.).  

№ 102. Авторско посвещение на майстор Коста, зет на Янаки (Йоаникий), върху тухла 

от Феруз джамия на Царевец в Търново (1435/1436 г.). 

№ 103. Авторов самоидентификационен знак на майстор Коста в ктиторския надпис 

край входа на крепостта на остров Самотраки (1432/1433 г.). 

№ 104. Авторови самоидентификационни знаци с план на католикона в Рилския 

манастир на майсторите Йоан Образописов, Христо и Коста Вальов върху 

мазилката на свода в „Байракли джамия” в Самоков (ХIХ в.). 

№ 105. Авторско посвещение на майсторите (?) върху мраморна плоча от фасадата на 

джамията в Силистра (1630 г.). 

№ 105 d. Авторско посвещение на строителят Захари (?) в банята на хаджи Якуб в село 

Лъджене (1751). 



280 

 

№ 106. Авторско посвещение на майстор Мустафа ибн Кадри от Омуртаг в джамиите 

на селата Врани кон, Величка и Плъстина (кр. на ХІХ в.). 

№ 107. Триумфално авторско посвещение на майстор Никола върху каменната маса на 

Бачковската трапезария (1601 г.). 

№ 108. Авторско посвещение на майстор Кръстю Станков в края на ктиторския надпис 

на църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в Свищов (1644 г.).  

№ 109. Посветителски надпис на майстор Никола Йоанов от Янина върху каменен 

архитрав на църквата „Св. Георги” в Арбанаси (1661 г.). 

№ 110. Авторови самоидентификационни знаци на майсторите Велко и Христо (Енчев 

от Копривщица ?) върху северната фасада на католикона на Чипровския манастир 

(1829 г.). 

№ 111. Псевдоавторско посвещение на Авито върху позлатения с имитации на 

скъпоценни камъни параден шлем на владетеля Дизон от Беркасово (519 г.). 

№ 112. Авторов самоидентификационен знак на майстор Дамга (Дамгчи) пред лапите на 

кучето и под дясното задно копито на коня на хан Тервел в Мадарския релеф (705 

г.). 

№ 113. Авторов самоидентификационен знак с длето на каменоделец в гробната камера 

в църквата „на каменаря” в местността „Селище”, Преслав (Х в.). 

№ 114. Авторски посвещения на майсторите Коста и Братил върху позлатени сребърни 

потири на цар Петър в църквата „Св. София“ в Новгород (962 г.). 

№ 115. Колективен авторов самоидентификационен знак горух ‘група’ върху амфора от 

село Гньоздово край Смоленск, Русия (ср. на Х в.). 

№ 116. Авторов идентификационен знак на първомайстора върху дръжката на кана от 

Плиска (нач. на Х в.). 

№ 117 – 120. Авторови идентификационни знаци IYI ‘добрe’ за качествено изработени 

кани от Плиска (кр. на IX – нач. на Х в.). 

№ 121. Авторско посвещение на книжовника Тодор Черноризец Дохсов в колофон в 

края на „Четири слова против арианите” (907 г.).  

№ 122. Акростишен авторов самоидентификационен знак на Теодор Черноризец 

Дохсов в „Именник на българските ханове” и в „Хрониката“ на Георги Амартол от 

„Елински и римски летописец“ (ср. на Х в.). 

№ 123. Акростишен авторов самоидентификационен знак на книжовника Теодор 

Черноризец Дохсов в „Хрониката“ на Георги Амартол (към ср. на Х в.). 
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№ 124. Акростишен авторов самоидентификационен знак на Дохс в „За буквите“ на 

Черноризец Храбър (893 г.). 

№ 125. Акростишен авторов самоидентификационен знак на книжовника Авеста в 

„Именника на българските ханове“ (IX в.). 

№ 126, 127. Авторов самоидентификационен знак на зограф Пантолеонтос в 

„Менология“ на Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 128, 129. Авторов самоидентификационен знак на зограф Георги в „Менология“ на 

Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 130, 131. Авторов самоидентификационен знак на зограф Нестор в „Менология“ на 

Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 132, 133. Авторов самоидентификационен знак на зограф Мина в „Менология“ на 

Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 134, 135. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Микру в 

„Менология“ на Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 136, 137. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Микс в 

„Менология“ на Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 138, 139. Авторов самоидентификационен знак на зограф Симеон Влахернски в 

„Менология“ на Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 140, 141. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Влахернски в 

„Менология“ на Василий II Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 142, 143, 144. Авторови самоидентификационни знаци в „Менология“ на Василий II 

Македонец (ок. 1020 г.). 

№ 145. Авторов самоидентификационен знак на зографа Саламан в мозайката на 

базиликата в Мадаба, Йордания (578 г.). 

№ 146. Авторови самоидентификационни знаци в мозайките на „Баптистерия на 

арианите“ в Равена (нач. на VІ в.). 

№ 147, 148. Авторов самоидентификационен знак (?) в ктиторския надпис на църквата 

„Св. Георги” в София (ХІІ в.). 

№ 149. Авторов самоидентификационен знак (?) в ктиторския надпис на църквата „Св. 

Никола” в Спилиа Пендели край Атина (1233/1234 г.). 

№ 150. Авторов самоидентификационен знак на зографа Навкратий в мозайките на 

църквата „Св. София” в Никея (ІХ в.). 

№ 151. Авторов самоидентификационен знак на зографа Васил в мозайките на църквата 

във Витлеем (ХІІ в.). 
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№ 152. Авторов самоидентификационен знак на зографа Петър от Атина в икона на 

Богородица с Младенеца и светци от Синай (първа пол. на ХІІІ в.). 

№ 153. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан Иверопулос в Бачковската 

костница (ХІІ в.). 

№ 154. Авторско посвещение на йеромонах Неофит в Бачковската костница (ХІІ в.). 

№ 155. Авторско посвещение на грузинския зограф Йоан край Голготския кръст върху 

обратната страна на икона от Синай (ХІІ в.). 

№ 156. Авторско посвещение на зографа дякон Йоан върху обратната страна на иконата 

на св. Георги от Струга (1266/1267 г.). 

№ 157. Авторски посвещения на зографите Константин и Йоан в църквата „Св. София” 

в Охрид (ХІV в.). 

№ 158. Авторско посвещение на зограф Константин в църквата на Раваница (към 1387 

г.). 

№ 159. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан в църквата „Св. София” в 

Охрид (ср. на ХІV в.). 

№ 160. Авторско посвещение на историограф анагност Никола в ктиторски надпис (ХІІІ 

в.). 

№ 161, 162. Авторски подписи на зографа първопевец Ангелос Акотантос от Крит 

(първа пол. на ХV в.). 

№ 163. Авторов самоидентификационен знак на зографа певец Козма върху икона на 

Христос Пантократор от Несебър (1242 г.). 

№ 164. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан върху икона на пророк 

Даниил сред Архангели от църквата „Св. Йоан Алитургетос” в Несебър (1367 г.?). 

№ 165. Авторов самоидентификационен знак на зограф Васил (?) върху икона на 

Христос Пантократор от Охрид (1262/1263 г.).  

№ 166. Авторови самоидентификационни знаци на зограф Васил върху обмазващата 

мазилка на западната фасада на Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 167. Авторови самоидентификационни знаци „благославящи ръце“ в апсидата на 

Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 168. Авторов самоидентификационен знак „благославяща десница“ върху вотивната 

сцена „Успение Богородично“ в Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 169. Авторов самоидентификационен знак край вотивна сцена „Възнесение Господне” 

в църквата „Св. Йоан Предтеча” в Потамос на остров Китира (кр. на ХІІ – ср. на 

ХІІІ в.). 
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№ 170. Авторов самоидентификационен знак край вотивна сцена от Житийния цикъл на 

св. Никола в църква „Св. Петка Самарджийска” в София (ХVІ в.). 

№ 171. Авторов самоидентификационен знак край вотивна сцена (?) в Елешнишкия 

манастир (ХVІ в.). 

№ 172. Авторов самоидентификационен знак на зографа Димитър в сцената „Чудно 

спасяване на византиеца Димитър от корабокрушение” в Житийния цикъл на св. 

Никола в Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 173. Авторско посвещение на Паоло Венециано и синовете му Лука и Йоан в 

морската бездна на „Пренасянето на мощите на св. Марко“ в Празничния олтар 

(1345 г.). 

№ 174. Автопортрет с посвещение на зографа книжовник Добрейшо в „Евангелието на 

Йоан Богослов“ (XIII в.). 

№ 175. Автопортрет на иконописец в ръкопис от библиотеката на Атонския манастир 

„Дионисий” (ХІ в.). 

№ 175а. Портрет на зограф, спасен от Богородица при падането му от скеле по време на 

изписване на църква в етиопски ръкопис (X в.). 

№ 176. Авторов идентификационен знак за зографа Васил в сцената „Чудото с момчето 

Васил, Агриков син” в Житийния цикъл на св. Никола в Боянската църква 

(1263/1264 г.). 

№ 177. Авторово възпоменателно посвещение за зограф Васил от град Сяр, село 

Субоношо, в Боянския поменик (1263/1264 г.). 

№ 178. Авторов самоидентификационен знак върху завеса на походната палатка на 

император Теофил в Мадридския препис на Йоан Скилица (XIII в.). 

№ 179. Авторово посвещение на/за зограф Васил върху изписаната кортина-завеса в 

аркосолия на Боянската църква „Св. Пантелеймон“ (1263/1264 г.). 

№ 180. Авторово посвещение върху изписаната завеса в дяконикона на търновската 

военна гробищна църква „Св. 40 Севастийски мъченици“ (1211/1212 г.). 

№ 181. Авторово посвещение на зографа Теодор Апсевдес върху „Св. керемида“ в 

кипърската църква „Св. Богородица” в Аракос (1192 г.). 

№ 182. Авторово посвещение на зограф Никола (?) в „Св. Убрус“ в църквата „Св. 

Богородица“ в Студеница, Сърбия (1209 г.). 

№ 183. Авторов самоидентификационен знак на зограф Мануил Панселинос върху 

изписана завеса в параклиса „Св. Ефтимий” в базиликата „Св. Димитър” в Солун 

(1303 г.). 
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№ 184. Авторово посвещение върху завеса в църквата „Св. Покров Богородичен“ в Псков 

(ХIV в.). 

№ 185. Авторов самоидентификационен знак на зограф Димитър върху шевицата с 

ресни на мафория на Богородица в сцената „Въведение в храма“ в Боянската църква 

(1263/1264 г.). 

№ 186. Авторов самоидентификационен знак върху шевицата на мафория на Богородица 

Одигитрия в икона от Костур (XIV – XV в.). 

№ 187. Авторово посвещение на зограф Константин върху шевица на Богородичния 

мафорий в икона от църквата „Панагиа Хрисаниотиса“ в Левкозия, Кипър (ХII – 

ХІІІ в.). 

№ 188. Авторов самоидентификационен знак на зограф Теодор в сцената „Дейсис” на 

църквата „Св. София“ в Спилео Милопотаму, остров Китера (кр. на ХIII в.). 

№ 189. Авторов самоидентификационен знак на зограф Димитър върху меча на св. 

Димитър в Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 190. Авторов самоидентификационен знак (?) върху меча на св. Димитър в църквата 

на Нерези (ХІІ в.). 

№ 191. Авторов самоидентификационен знак на зограф Меркурий върху меча на св. 

Меркурий в църквата на Псача (ХІV в.). 

№ 192. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил върху меча на архангел 

Михаил в Лесновския манастир (1344 г.). 

№ 193. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил върху меча на архангел 

Михаил в църквата „Св. Георги ту Вуну“ в Костур (ХV в.). 

№ 194. Авторов самоидентификационен знак на зограф Лий (?) в сцената „Борбата на св. 

Нестор с Лий“ в аязмото на манастира „Касинец“ край Враца (1544 г.). 

№ 195. Авторови самоидентификационни знаци на зографите Димитър, Теодор и 

Георги в църквата на Милешево, Сърбия (п. пол. на XIII в.). 

№ 196. Авторов самоидентификационен знак върху меча на св. Теодор Тирон в 

Боянската църква (1263/1264 г.). 

№ 197. Авторова ектения на граматика Теодор в Триод № 57 от Пловдивската народна 

библиотека (п. пол. на ХIII в.). 

№ 198. Авторово триредово посвещение върху ризниците на мъчениците Теодор Тирон 

и Теодор Стратилат в Кремиковския манастир (1493 г.). 

№ 199. Авторово посвещение на протомайстор Никола в ктиторския надпис на църквата 

„Св. Богородица Лиевишка” в Призрен (1307 – 1309 г.). 
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№ 200. Авторови самоидентификационни знаци на зограф Никола върху меча и щита на 

св. Нестор от църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 201. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Астрапа върху златния 

фон на охридската икона на св. евангелист Матей (1295 г.). 

№ 202. Авторови самоидентификационни знаци на зограф Михаил Астрапа върху 

одеждата и меча на св. Димитър от църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид 

(1295 г.). 

№ 203. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Астрапа върху меча на 

св. Теодор Тирон от църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 204. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Астрапа върху меча на 

св. Меркурий от църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 205. Авторска сигнатура на Мануил Панселинос върху меча на св. Меркурий в 

църквата „Протатон” на Света гора (ок. 1300 г.). 

№ 206. Авторов самоидентификационен знак върху меча на архангел Михаил на зограф 

Методий Калуци (?) в църквата „Св. Георги Калуци“ в Меса Вурго на остров 

Китира (XIV в.). 

№ 207. Авторов самоидентификационен знак върху одеждата на св. Прокопий в църквата 

„Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 208. Авторови самоидентификационни знаци на зографите Михаил и Евтихий върху 

ризницата на св. Александър Солунски в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в 

Охрид (1295 г.). 

№ 209. Авторска сигнатура върху одеждата на св. Орест от църквата в Старо Нагоричино 

(1316/1317 г.). 

№ 210. Авторови самоидентификационни знаци на зографите Михаил и Евтихий върху 

одеждата на св. Теодор Стратилат от църквата в Старо Нагоричино (1316/1317 г.). 

№ 211. Авторови самоидентификационни знаци на зографите Михаил Астрапа и 

Евтихий върху щита на св. Теодор Тирон от църквата „Св. Никита” в Чучер, 

Скопие (ок. 1320 г.). 

№ 212. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил Астрапа върху потир в 

сцената „Тайната вечеря“ в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 

г.). 

№ 213. Авторов самоидентификационен знак на зографа Дамян в сцената на „Тайната 

вечеря“ от църквата в Убиси, Грузия (XIV в.). 
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№ 214. Авторови самоидентификационни знаци на първомайсторите зографи Михаил и 

Никола върху каната с манната небесна в сцената „Премъдростта си създаде храм“ 

в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 215. Авторов самоидентификационен знак на зограф Михаил върху архитрав на 

сграда в сцената „Молитвата на пророк Захарий“ в църквата „Св. Богородица 

Перивлепта“ в Охрид (1295 г.). 

№ 216. Авторска сигнатура върху кана в сцената „Сватбата в Кана Галилейска“ от 

църквата „Панагиа Кера“ в Крица, Крит (1291/1292 г.). 

№ 217. Авторов самоидентификационен знак на зограф Евтихий в сцената „Сватбата в 

Кана Галилейска” от църквата в Грачаница (1319/1320 г.). 

№ 218. Авторово посвещение на зограф Георги Калиергис от Солун в ктиторския 

надпис на църквата „Св. Спас“ в град Верия (1315 г.). 

№ 219. Авторово посвещение на зограф Мануил Евгеник върху югозападния стълб на 

църквата в Цаленджиха (кр. на ХIV в.). 

№ 220. Авторово посвещение на зограф Йоан Пагумен в ктиторския надпис на църква 

от остров Крит (ХІV в.). 

№ 221. Авторово посвещение на зограф Ксенос Дигенис от Мухли в Пелопонес в 

ктиторския надпис на църквата в Миртиа, Етолокарнания (1491 г.). 

№ 222. Авторово посвещение на зограф Никола от Линотопи в ктиторския надпис на 

костурската църква „Св. Никола на Архонта Томано” (1638/1639 г.). 

№ 223. Секретно авторово посвещение на зограф Никола в ктиторския надпис на 

църквата „Св. Спас“ в Несебър (1609 г.). 

№ 224, 224а. Авторски посвещения на зограф Коста върху долната рамка на иконите 

„Св. Богородица Кехаритомени с пророци“ и „Св. Георги с житийни сцени“ от 

Несебър (1599 г.?). 

№ 225. Авторско посвещение на зограф Йоан (митрополит на Зързе) и на монаха 

Григорий в манастирската църква „Св. Андрей“ край Скопие (1368/1369 г.). 

№ 226. Авторско посвещение на зографа монах Кирил Калеста с помощниците му в 

манастирската църква „Св. Андрей“ край Скопие (1368/1369 г.). 

№ 227. Авторов самоидентификационен знак на зограф Григорий в църквата на 

Асеневци в Кучевище (1330 г.). 

№ 228. Авторско посвещение на зограф Онуфрий в църквата „Св. Апостоли” в Костур 

(1547 г.). 
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№ 229. Авторско посвещение на зограф Йоан в апсидата на църквата „Св. Димитър“ в 

Печ (ХІІІ в.). 

№ 230. Авторско посвещение на зограф Теодор в църквата на Руденица (кр. на ХIV в.). 

№ 231. Авторов самоидентификационен знак на зограф Варлаам в апсидата на църквата 

в Грачаница (1319/1320 г.). 

№ 232. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола в апсидата на църквата 

„Св. апостоли Петър и Павел“ в Търново (1442 г.). 

№ 233. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола върху дивита за писане 

на св. Йоан Дамаскин в църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в Търново (1442 г.). 

№ 234. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола върху кана в сцената 

„Христос умива нозете на апостолите“ в църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в 

Търново (1442 г.). 

№ 235. Авторов самоидентификационен знак на майстор Захари върху византийска 

коприна (VII – IX в.). 

№ 236. Авторов самоидентификационен знак на майстор Йосиф върху византийска 

коприна (VII – IX в.). 

№ 237. Авторов самоидентификационен знак върху одеждата на посланик от Чаганиана 

при Согдийския цар в стенописите на двореца в Афрасиаб (VII – VIII в.). 

№ 238. Авторов самоидентификационен знак на майстор Тв. върху килим в катедралната 

църква на Герона в Каталония, Испания (ХI – ХII в.). 

№ 239, 240. Авторов самоидентификационен знак на зограф Захари Йоанов върху ефода 

на пророк Захарий в Богородичния цикъл от Хилендарския манастир (ХIV в.). 

№ 241. Авторов самоидентификационен знак на зограф йерей Захари (?) и Йоан върху 

ефода на пророк Захари в Лесновския манастир (1344 г.). 

№ 242. Авторов самоидентификационен знак на зограф Ноил (?) в Лесновския манастир 

(1344 г.). 

№ 243. Авторов самоидентификационен знак с година 1381/1382 в църквата „Христос 

Премъдрост Божия” в град Едеса, Гърция. 

№ 244. Авторов идентификационен знак върху дарохранителницата на архидякон 

Стефан от „Капела Палатина” в Палермо (1143 – 1150 г.). 

№ 245. Авторови самоидентификационни знаци на зографите Йоан и Михаил върху 

дарохранителницата на архидякон Стефан в гробничната църква „Св. архангел 

Михаил” в Киев (ок. 1108 г.). 
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№ 246. Авторов самоидентификационен знак TN върху ризницата на св. Димитър в 

гробничната църква „Св. архангел Михаил” в Киев (ок. 1108 г.). 

№ 247. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола в църквата „Св. 

Апостоли” в Нероманас в Етолокарнания, Гърция (1372/1373 г.). 

№ 248. Авторско посвещение на зограф Йоан в ктиторския надпис на църквата „Св. 

Апостоли” в Нероманас в Етолокарнания, Гърция (1372/1373 г.). 

№ 249. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан в църквата „Успение 

Богородично” във Волотово (ХIV в.). 

№ 250. Авторов самоидентификационен знак върху дяконски стихар в църквата 

„Успение Богородично” във Волотово (ХIV в.). 

№ 251. Авторов самоидентификационен знак върху полиставриона на св. Василий 

Велики. 

№ 252. Авторов самоидентификационен знак върху разгънат свитък на пророк Давид в 

църквата „Успение Богородично” във Волотово (ХIV в.). 

№ 253. Авторов самоидентификационен знак върху разгънатия свитък на пророк Данил 

в църквата на Каленич (нач. на XV в.). 

№ 254. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан върху стихар на дякон 

Авив в църквата на Каленич (нач. на XV в.). 

№ 255. Авторов самоидентификационен знак на зограф Йоан върху стихар на дякон 

Прохор в църквата на Каленич (нач. на XV в.). 

№ 256. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола върху далматиките на 

св. Димитриан, св. Роман Сладкопевец и св. Филимон в църквата „Св. aпостоли 

Петър и Павел“ в Търново (1442 г.). 

№ 257. Авторов самоидентификационен знак на зограф Никола върху мафория на 

Богородица от композицията „Дейсис“ в църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в 

Търново (1442 г.). 

№ 258. Авторски графит на зограф Никола върху каменния саркофаг в галерията на 

църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в Търново (1442 г.). 

№ 259. Авторско посвещение на зографа монах Йоан от Фотини край Костур върху 

мафория на Богородица Ширшая Небес в апсидата на католикона на Кремиковския 

манастир (1493 г.). 

№ 260. Авторов самоидентификационен знак на зографа монах Йоан от Фотини върху 

хитона на архангел Михаил в Кремиковския манастир (1493 г.). 
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№ 261. Авторов самоидентификационен знак върху хитона на архангел Михаил от 

църквата в Несторио, край Костур (ХV в.). 

№ 262. Авторов самоидентификационен знак на зографа монах Йоан от Фотини върху 

ефода на пророк Захари в сцената „Богородица пие от водата на истината“ в 

Кремиковския манастир (1493 г.). 

№ 263. Авторов самоидентификационен знак на зографа монах Йоан от Фотини върху 

ефода на пророк Захари от сцената „Въведение Богородично“ в Погановския 

манастир (1499 г.).  

№ 264. Авторско посвещение на зографа Йоан (кмет на Фотинишча) в ктиторския надпис 

на църквата „Св. Никита“ в Чучер край Скопие (1483/1484 г.). 

№ 265. Авторов самоидентификационен знак на зографа монах Йоан от Фотини върху 

хитона на палач в сцената „Приковаването на св. Георги с гвоздеи“ в Кремиковския 

манастир (1493 г.). 

№ 266. Авторов самоидентификационен знак на зографа йеромонах Павел от Фотини в 

сцената „Мироносиците при гроба Господен“ в Драгалевския манастир (1476 г.). 

№ 267. Авторов самоидентификационен знак на зографа йеромонах Павел от Фотини 

върху разтворената книга на пророк Мойсей от сцената „Преображение Господне“ 

в Драгалевския манастир (1476 г.). 

№ 268. Авторов самоидентификационен знак върху щита на Лонгин в сцената „Разпятие 

Христово“ от църквата „Успение Богородично” във Волотово (ХIV в.). 

№ 269. Авторов самоидентификационен знак върху щита на един от спящите войни в 

„Пазенето на гроба Господен“ в църквата „Успение Богородично” във Волотово 

(ХIV в.). 

№ 270. Авторов самоидентификационен знак на зограф Константин върху меча на св. 

Никита в манастира Хурези (1692 – 1694 г.). 

№ 271. Авторско посвещение върху терена край гроба на Адам в „Слизането на Христос 

в Ада“ от манастира „Варлаам“ (1484 г.). 

№ 272. Авторско посвещение на зографа епископ Тома върху ковчега на Адам в 

„Слизането на Христос в Ада“ от църквата „Св. Теодор“ в Бобошево (нач. на ХVІ 

в.). 

№ 273. Авторов самоидентификационен знак на майстор Йоан върху керамична плоча 

от фриза върху северната фасада на католикона на Кремиковския манастир 

(1492/1493). 



290 

 

№ 274. Авторов самоидентификационен знак на зограф Атанасий върху колона на 

сграда в сцената „Благовещение на Богородица“ от църквата в метоха „Орлица“ на 

Рилския манастир (1491 г.). 

№ 275. Авторови самоидентификационни знаци на зограф Йован върху дяконски 

стихари в апсидата на параклиса „Св. Йоан Предтеча“ в Протатон (1526 г.). 

№ 276. Авторов самоидентификационен знак на зограф Кале върху аналава на св. 

Иларион Велики от църквата „Св. aпостоли Петър и Павел“ в Търново (кр. на XVI 

в.). 

№ 277. Авторов самоидентификационен знак на зограф Кале върху колона в църквата 

„Св. aпостоли Петър и Павел“ в Търново (кр. на XVI в.). 

№ 278. Авторско посвещение на майстор Кало върху варовиков блок от Царевец 

(1613/1614 г.). 

№ 279. Авторско посвещение на зограф Кале в изписания в проскомидийната ниша 

Поменик на църквата „Св. Георги“ в Търново (1616 г.). 

№ 280. Авторов самоидентификационен знак на зограф Кале върху хитон и върху 

покривка на маса в сцена от житийния цикъл на св. Георги в църквата „Св. 

Рождество Христово“ в Арбанаси (1632-1649 г.) 

№ 281. Авторов самоидентификационен знак на зограф Трифон в ктиторския надпис на 

църквата „Св. Рождество Христово“ в Арбанаси (1649 г.). 

№ 282. Авторов самоидентификационен знак на зограф Недьо върху изписана завеса в 

църквата на село Марица (ХVІІ – ХVІІІ в.). 

№ 283. Авторско посвещение на зографа митрополит Йоан от Зързе върху иконата на 

Христос Пантократор (1393/1394 г.). 

№ 284. Авторско посвещение на зографа йеромонах Макарий върху иконата на 

Богородица с Младенеца (1421/1422 г.). 

№ 285. Авторов самоидентификационен знак на зограф Тома (?) върху дрехите на 

пророците Аполон и Исая в Елешнишкия манастир (ХVІ в.). 

№ 286. Авторско посвещение на зографа Недельо от Ловеч върху иконата 

„Ветхозаветна Троица“ от Етрополския манастир (1597/1598 г.). 

№ 287. Авторско посвещение на зографа даскал Недельо в ктиторския надпис на 

Карлуковския манастир (1602 г.). 

№ 288. Авторов самоидентификационен знак на зограф Козма в сцената „Съшествие на 

Св. Дух“ в гробищната църква „Св. Атанасий“ в Бобошево (XVI в.). 
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№ 289. Авторов самоидентификационен знак на зограф Илия върху хитона на Христос 

Пантократор от неговата икона в църквата на село Добърско (1613/1614 г.). 

№ 290. Авторов самоидентификационен знак на зограф Пимен Софийски в сцената 

“Христос проповядва в храма на книжниците” от църквата „Св. Никола” в 

Сеславския манастир (1616 г.). 

№ 291, 292. Автопортрети на поп Пунчо в неговия Сборник (1798 г.). 

№ 293. Автопортрети на дебърските майстори Макрия от Галичник и Петър Филипов 

и Марко от Гари върху иконостаса на църквата „Св. Спас” в Скопие (1825 г.). 

№ 294. Авторско посвещение на майстор Петър от Габрово с двама помощници върху 

иконостаса на църквата „Св. Никола” в Плевен (1845 г.). 

№ 295. Автопортрет на Захари Зограф от църквата „Св. Никола” в Бачковския манастир 

(1840 г.). 

№ 296. Автопортрет на Захари Зограф в Троянския манастир (1847/1848 г.). 

№ 297. Автопортрет на Захари Зограф в църквата „Св. Георги” в търновското село 

Леденика (1850 г.?). 

№ 298. Автопортрет на Захари Зограф в Преображенския манастир (1849 г.). 

№ 299. Авторско посвещение на Захари Зограф в манастира „Великата Лавра” на Атон 

(1852 г.). 

№ 300. Авторско посвещение на даскал Димитър зограф и Костадин Вальов в 

параклиса „Успение на св. Йоан Рилски“ в католикона на Рилския манастир (1840 

г.). 

№ 301. Авторско посвещение на реставраторите в Бачковската трапезария (1970 г.). 

№ 302. Авторско посвещение на майсторите Тома Вишанов и Кънчо върху каменна 

плоча от гробищната църква в Банско (1801 г.). 

№ 303. Авторов самоидентификационен знак на зограф Теодор (?) върху коня на св. 

Теодор Драконоубиец в църквата „Св. Георги” в Курси, Пулия (вт. пол. на ХІІІ в.). 

№ 304. Авторско посвещение на Джунта Пизано в „Разпятието“ от Пиза (ср. на XIII в.). 

№ 305. Авторско посвещение на Мелиор ди Якопо върху Дейзисен фриз от Флоренция 

(1271 г.). 

№ 306. Авторско посвещение на францисканския монах Яков във Флорентинския 

баптистерий (ХIII в.). 

№ 307, 308. Авторски посвещения на Яков Торити и Филипо Русути в апсидата на 

църквата „Санта Мария Маджоре” в Рим (1295 г.). 
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№ 309. Автопортрети с посвещения на Яков Торити и Якопо да Камерино в апсидата 

на църквата „Св. Йоан Латерански” в Рим (1292 г.).  

№ 310. Авторско посвещение на Бартоломео в иконата на Богородица 

Млекопитателница (1346 г.). 

№ 311. Авторски посвещения на Никола ди Пиетро Джерини от Флоренция в „Капела 

Милиорати” на църквата „Св. Франциск” в Прато (1400 г.). 

№ 312. Авторско посвещение на Джовани Белини в картината на „Преображението на 

Христос“ (1478/1479 г.). 

№ 313. Автопортрети на Рафаело Санцио и Джулио Романо в картината 

„Преображение на Христос и изцеляването на сина лунатик“ (ок. 1520 г.). 

№ 314. Автопортрет на Беноцо Гоцоли с подписна шапка в „Капелата на Медичите“ във 

Флоренция (1459 г.). 

№ 315. Авторско посвещение на зографа Андреас Павиас от Кандия в иконата на 

„Разпятие Христово“ (кр. на ХV век). 

№ 316. Авторско посвещение на Алвизе Виварини в „Богородица с Младенеца между 

светците Франциск Асизки и Бернардин Сиенски“ (1485 г.). 

№ 317. Авторско посвещение на Кристофоро Скако от Верона в „Триптиха от Пента“ в 

Националния музей на Каподимонте в Неапол (1493 г.). 

№ 318. Авторско посвещение на Микеланджело Буонароти в „Пиета“ от църквата „Св. 

Петър“ във Ватикана (1497 – 1499 г.). 

№ 319. Авторско посвещение на Джузепе Арчимболдо в „Италианско лято“ (1572 г.).  

№ 320. Авторов самоидентификационен знак на Тициан върху кана за вино в картината 

„Бакхус и Ариадна“ (1520 – 1523 г.). 

№ 321. Авторов самоидентификационен знак на Фабрицио Сантафеде в картината 

„Поклонение на пастирите“ от Националния музей Каподимонте (ок. 1613 г.).  

№ 322. Авторов самоидентификационен знак на Канячо ди Сан Пиетро в картината 

„Житна Мадона“ (1930 г.). 

№ 323. Авторски подпис на Бала в картината „Трансформации форми-духове“ (1918 г.). 

№ 324. Авторски подпис на Бала в „Трансформация“ (1918 г.). 

№ 325. Авторски подпис на Кандински в „Жълт акомпанимент“ (1924 г.). 

№ 326. Авторски подпис на Бала в портрета на Маринети. 

№ 327. Авторски подпис на Бала във „Взаимопроникване на думата Бала“. 

№ 328. Авторски подпис на Бала в картината „(Ре)конструкция“. 

№ 329. Авторски подпис на Кунелис в неозаглавена инсталация (1983 г.). 
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№ 330. Авторски подпис на Алберти в „Магарешки бодил“ (1895 г.). 

№ 331. Авторски подпис на Мане в „Улица Мосниер със знамена“ (1878 г.). 

№ 332. Авторски подпис на Утрийо в „Сакре-Кьор на Монмартр“. 

№ 333. Авторски подпис на Дерен в „Моста на Уестминстър“ (1907 г.). 

№ 334. Авторски подпис на Кирхнер в „Червена кула в Хале“ (1915 г.). 

№ 335. Авторски подпис на Хекел в „Канала на Берлин“ (1912 г.). 

№ 336. Авторски подпис на Кирхнер в „Планински пейзаж“ (1923 г.). 

№ 337. Авторски подпис на Сирони в „Планините“. 

№ 338. Авторски подпис на Манесие в „Нощта“ (1956 г.). 

№ 339. Авторски подпис на Касинари в „Морска буря“ (1959 г.). 

№ 340. Авторски подпис на Де Кирико в „Орест и Пилат“.  

№ 341, 342. Авторски подписи на Де Кирико в поредицата „Гладиатори“. 

№ 343. Авторски подпис на Делво в картината „ЖП гара“. 

№ 344. Авторски подпис на Кирхнер в „Автопортрет с мундир“ (1915 г.) 

№ 345. Авторски подпис на Руо в картината „На изложба“ (1906 г.) 

№ 346. Авторски подпис на Дюфи в „Художникът и неговият модел в ателието в Хавис“ 

(1929 г.). 

№ 347. Авторски подпис на Дюшан в „Обратното на живописта“ (1955 г.). 

№ 348. Авторски подпис на Морени в репликата на „Голата Маха“ на Гоя (1991 г.). 

№ 349. Авторски подпис на Дотори във „Форми, цветове“ (1924 г.). 

№ 350. Авторски подпис на Дотори в „Платна, вълни, планини“ (1927 г.). 

№ 351. Авторски подписи на Кле в „Глави“ (1913 г.). 

№ 352. Авторски подписи на Фотрие в „Малка магия“ (1957 г.).  

№ 353. Авторски подпис на Дюшан в „Слизаща фигура по стълба“. 

№ 354. Авторски подпис на Миро в „Жена с птица“ (1960 г.). 

№ 355. Авторски подпис на Фонтана в „Пространствена концепция “Края на Бог“. 

№ 356. Авторски подпис на Морени в картината „Покрив на барака от слама в пределите 

на Романя“ (1964 г.)  

№ 357. Авторски подпис на Гоген в „Млада жена от Бретон“ (1889 г.). 

№ 358. Авторски подпис на Гоген в картината „Фаа ихеихе“ (1898 г.). 

№ 359. Авторски подпис на Ансор в „Момиче с кукла“ (1884 г.). 

№ 360. Авторски подпис на Матис в „Танц“ (1910 г.). 

№ 361. Авторски подпис на Матис в „Портрет на госпожа Матис“ (1913 г.). 

№ 362. Авторски подпис на Матис в „Госпожа в синьо“ (1937 г.). 
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№ 363. Авторски подпис на Матис в „Интериор с египетска завеса“ (1948 г.). 

№ 364. Авторски подпис на Вламенк в „Жена в кръчма“ (1900 г.).  

№ 365. Авторски подпис на Кирхнер в „Акт с две голи тела“. 

№ 366. Авторски подпис на Ансор в „Натюрморт“ (1896 г.). 

№ 367. Авторски подпис на Кирхнер в „Прозорец на ателие над равнината на Сертиг“ 

(1929 г.). 

№ 368. Авторски подпис на Вламенк в „Сена край Шату“ (1906 г.) 

№ 369. Авторски подпис на Шмид-Ротлуф в „Жена оправя презрамката на роклята си“ 

(1915 г.). 

№ 370. Авторски подпис на Пикасо в „Глава на жена“ (1921 г.). 

№ 371. Авторски подпис на Пикасо в „Смъртта на Арлекин“ (1906 г.). 

№ 372. Авторски подпис на Пикасо в „Седнала жена“ (1927 г.). 

№ 373. Авторски подпис на Пикасо в „Селянка върху стълба“ (1933 г.). 

№ 374. Авторски подпис на Джонс в композиция. 

№ 375. Авторски подпис на Пикасо в „Жена със синя дреха“ (1927 г.). 

№ 376, 377. Авторски подписи на Кле в композиция и в „Севах Морякът“ (1923 г.). 

№ 378. Авторски подпис на Полък в композиция „№ 5“ (1951 г.).  

№ 379. Авторски подпис на Мондриан в „Синтез на червено, жълто и синьо“ (1921 г.). 

№ 380, 381. Авторски подписи на Вазарели в композиции. 

№ 382, 383. Авторски подписи на Ернст в композиции. 

№ 384, 385. Авторски подписи на Кандински в композиции. 

№ 386. Авторски подпис на Реноар в „Габриела със сламена шапка“ (1900 г.). 

№ 387. Авторски подпис на Дега в „Жена пред огледало“. 

№ 388. Авторски подпис на Моне в „Парламентът под залязващото слънце“ (1902 г.) 

№ 389. Авторски подпис на Моне във „Водните лилии“ (1907 г.). 

№ 390. Авторски подпис на Сьора в „Жени на брега на водата“ (1886 г.). 

№ 391. Авторски подпис на Кирхнер в „Балерини“ (1914 г.) 

№ 392. Авторски подпис на Шмид-Ротлуф в „Гора“ (1921 г.). 

№ 393. Авторски подпис на Вламенк в „Къщи в Шату“ (1904 г.). 

№ 394. Авторски подпис на Вламенк в „Мостът в Шату“ (1905 г.). 

№ 395. Авторски подпис на Солдати в „Локомотивът“ (1939 г.). 

№ 396. Авторски подпис на Тобей в „Тропикализъм“ (1948 г.). 

№ 397. Авторски подпис на Тобей в „Града“ (1954 г.). 

№ 398. Авторски подпис на Болс в „Синтез“ (1950 г.). 
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№ 399. Авторски подпис на Бюфе в „Цветя във ваза“ (1962 г.). 

№ 400. Авторски подпис на Мюлер в „Цигани със слънчоглед“ (1927 г.). 

№ 401. Авторски подпис на Делво в „Ръцете“ (1941 г.). 

№ 402. Авторски подпис на Съдърланд в „Малката Африка“ (1955 г.). 

№ 403. Авторски подпис на Де Кунинг в „Жени“. 

№ 404. Авторски подпис на Шагал в „Утроба“ (1913 г.). 

№ 405. Авторски подпис на Миро в „Утроба“ (1924 г.). 

№ 406. Авторски подпис на Калдер в „Синия стол“ (1967 г.). 

№ 407. Авторски подпис на Миро в „Арлекинад“ (1924 г.). 

№ 408. Авторски подпис на Магрит в „Двете мистерии“. 

№ 409. Авторски подпис на Дали в „Разпятие“ (1954 г.).  

№ 410, 411. Авторски подпис на Гутузо в „Полет на гълъби над оранжерия“ (1958 г.).  

№ 412, 413. Авторски подпис на Саети в пано (1956 г.). 

№ 414, 415. Авторски подпис на Афро в пано (1954 г.). 

№ 416, 417. Авторски подпис на Ведова в пано (1957 г.). 

№ 418. Авторски подпис на Ведова в свободна композиция. 

№ 419. Авторовото присъствие като произведение в пърформанс на Хедър Хансън. 

№ 420. Авторовото присъствие като произведение в пърформанс на Джаколби 

Сатъруайт. 
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РЕЦЕНЗИИ 

 

За улеснение в текста на Елка Бакалова са включени бележките на Зарко Ждраков, като 

пред тях е използвано съкращението Б.авт. 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. Елка Бакалова, доктор на изкуствознанието 

(Член-кореспондент на БАН) 

ПО КОНКУРСА 

За заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, 

Шифър 8.2 Изобразително изкуство: Старо българско изкуство, с тема: „Българско 

средновековно изкуство, автори и художествени центрове“ за нуждите на катедра 

„Изкуствознание“ 

с кандидат – доц. д-р по изкуствознаие 

ЗАРКО ДИМИТРОВ ЖДРАКОВ 

Данни за кандидата: 

Зарко Ждраков е роден на 17.03.1960 г. През 1987 завършва успешно специалност 

„Изкуствознание“ в Националната художествена академия“ (тогава Висш институт за 

изобразителни изкуства „Н. Павлович“). В периода 1988-1991 г. е редовен докторант 

(тогава аспирант) в НХА, катедра „Изкуствознание“ с научен ръководител проф. Атанас 

Божков. През 1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Църквата „Св. 

Апостоли Петър и Павел“ в Търновград – архитектурни и художествени проблеми“ и 

през 1992 г. бива назначен като асистент в катедра „Изкуствознание“, а през 1995 г. става 

главен асистент в същата катедра. През 2003 г. с конкурс получава званието редовен 

доцент в НХА, къдет работи до днес. Като доцент в НХА преподава предимно на 

студентите от специалност „Изкуствознание“: „История на българското изкуство от 

древността до Националното възраждане“ във 2-ри и 3-ти общ курс; „История на 

изкуството от древността до края на Първото българско царство“ за 1-ви курс и „История 

на изкуството от Османската епоха“ за 2-ри курс на специалност „Изкуствознание“. В 

същите курсове води и „Практикум по документиране“ и „Иконография“, която води кат 

спец. Курс в специалност „Консервация и реставрация“. Доц. Ждраков има и заслуги към 

развитието на програмите по история и културно наследство в Нов Български 

Университет, но те остават малко известни, поради факта, че той не е част от 

специализиранто звено по изкуствознание там. 
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За участие в конкурса Зарко Ждраков е представил хабилитационен труд на тема 

„Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от античността до 

ХХ век“ (354 стр.), а също так 32 статии (някои от които в съавторство), публикувани в 

периода 2005-2018 година, т.е. отпечатани след хабилитирането на автора като „доцент“ 

в НХА. Представен е и списък на публикуваните научни съобщения. 

Хабилитационен труд 

Основният хабилитационен труд, озаглавен „Автровият знак като 

самоидентификация във визуалните изкуства от Античността до ХХ век“ (2015 г. Б.авт. 

вместо 2018 год.) е представен в ръкопис. И тъй като Правилникът на НХА не изисква 

представянето на отпечатана книга, ще вземем под внимание приносите на представения 

в ръкопис хабилитационен труд с обем 355 страници. 

В него Ждраков се опитва да открие и документира онези части (детайли) на 

произведенията на изкуството, които съдържат някакви данни за автора. Това е 

интересна, но много сложна проблематика, при това изследователят е длъжен да 

притежава редица исторически и езикови познания, за всички етапи от развитието на 

изкуството от античността до наши дни. Освен това изследването на този проблем в 

диахронна перспектива изисква непрекъснати препратки към книжовните извори и 

възможно най-детайлна реконструкция на всеки един историко-културен контекст. 

Подобен амбициозен подход предполага огромна ерудиция, владеене на повече езици и 

широка библиографска осведменост. 

Веднага ще отбележа, че моите оскъдни познания по старогръцки и новогръцки 

език не ми позволяват да оценя приносите на автора в раздел IV на труда, озаглавен 

„Авторови самоидентификационни знаци на зографи (ХII-ХIХ в.)“, в който са 

синтезирани наблюденията му върху съществуващите у нас паметници на изкуството. 

Б.авт. Интересите ми са насочени към идейно-топографския контекст и 

пластичния език на авторовите самоидентификационни знаци. Необяснимо защо 

проф. Бакалова не дава оценка поне на публикуваното от нея авторово посвещение 

в Бачковската костница. Но има случаи, в които не намираме достатъчно убедителна 

аргументация на предложените от Ждраков интерпретации. На няколко места в текста, 

напр. на стр. 232 и на последната страница на заключението си (стр. 280) и др. авторът 

споменава за идентифициране на „секретни авторски посвещения“ на Пимен Зографски 

в стенописите в Елешнишкия и Сеславския манастири. По-конкретно, Ждраков тълкува 

писмени знаци в свитъка на книжниците в сцената „Христос проповядва на книжниците 

в храма“ от Сеславския манастир. Това е лично негова хипотеза, непотвърдена никъде в 
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научната литература, въпреки, че той твърди обратното (цитирам: „Наскоро бяха 

идентифицирани две секретни авторски посвещения в стенописите на манастирите в 

Елешница и Сеславци, приписвани обичайно на зографа светец Пимен Софийски“, 

придружено с бележка под линия № 654, което може да подведе незапознатата 

аудитория.). Б.авт. В бел. 654 са цитирани четирима автори, които приписват по 

стил стенописите на Пимен Зограф. Двете секретни авторски посвещения бяха 

открити от мене по време на студентска практика, съобщено на Научна 

конференция в Етрополе на 2-3 юни 2011 г. и публикувано в сп. Изкуство и 

критика, 10 (2017), 58-63. Дължа да отбележа, че за този свитък има данни в новата 

книга на Цветан Василев „Гръцкият език в църквите със смесени надписи от ХVII век в 

България“ (София 2017). Ето какво пише специалистът по гръцка епиграфика: „Такива 

текстове служат за запълване на празно пространство поради липса на текст-източник. 

Знаците в текста може да бъдат букви (кирилски или гръцки) или знаци, приличащи на 

букви. В наоса на Сеславския манастир „Св. Никола“ такъв надпис се вижда например в 

последната част на свитъка към сцената „Дванадесетгодишният Христос сред 

книжниците в храма“ на северната стена, III регистър. Свитъкът е изключително дълъг и 

не съдържа цялостен текст, а два гръцки (СЛ14 и СЛ15) и два кирилски текста без връзка 

между тях.“ Но именно това изследване не е цитирано от доц. Ждраков. Б.авт. Статията 

ми е писана през 2017 г., както и въпросното съчинение. Василев допуска, че 

знаците за запълване на пространството може да бъдат букви или да приличат на 

такива, което ми дава основание да идентифицирам подписа на поп Пимен. 

Интерес представляват и наблюденията на автора върху различните авторски знаци 

в модерното изкуство. Ето какво пише той за някои от тях: „Формално-стиловият анализ 

показва, че авторовите самоидентификационни знаци са мислени като пластичен 

елемент на живописната материя във визуалното пространство, дори когато то е 

маргинално. В своето произведение „Габриела със сламена шапка“ от 1900 г., например, 

импресионистът Реноар вписва името си в долния десен ъгъл на изобразителното поле с 

червен цвят, за да го изпълни със светлина и да го открои върху зеления фон на терена 

като важен акцент в цветовата хармония (№ 386). Б.авт. Интерес представлява и 

частта, посветена на художниците от епохата на модернизма. Съвсем правилно 

доц. Ждраков пише, че формално-стиловият анализ показва, че авторовите 

самоидентификационни знаци са мислени като пластичен елемент на 

живописната материя във визуалното пространство, дори когато то е маргинално. 

И като пример дава картината „Габриела със сламена шапка“ от 1900 г., в която 
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"импресионистът Реноар вписва името си в долния десен ъгъл на изобразителното 

поле с червен цвят, за да го изпълни със светлина и да го открои върху зеления фон 

на терена като важен акцент в цветовата хармония".- СТАНОВИЩЕ НА ПРОФ. 

СВИЛЕН СТЕФАНОВ 

Подписът под каната напомня за традиционните поменални авторови знаци край 

свещена утвар (Б.авт. които рецензентът не пожела да коментира в 4-та глава) и 

същевременно допълва живописната материя, кат нарушава оптическата вертикала 

между червената пола и венеца от цветя върху шапката на жената. По този начин Реноар 

пренася игривото кръгово движение на венеца и пухкавите форми на тялото в своето 

екзистенциално интимно пространство. 

Като имаме предвид сложността и обхвата на темата, както и необходимостта от 

най-различни компетенции за анализ на разнообразния материал, намирам за логично 

някои от тезите на автора да са дискусионни. Трудът определено съдържа новаторски 

гледни точки, които аргументират неговата оригиналност. С това бих искала да 

подчертая, че по проблематика и значимост представеният хабилитационен труд 

отговаря на изискванията за научното звание „професор“. 

Други публикации: 

Предложените 32 статии на доц. Ждраков го представят като автор с определени, 

струва ми се предпоставени, схващания за важни паметници на ранносредновековната 

българска култура. Изнасяни като доклади и публикувани от около 15 години насам те, 

с малки изключения, не предизвикват засега сериозни отзиви, въпреки, че предлагат 

радикално различни интерпретации и идеи за историята и културата на прабългарите и 

българското средновековно наследство. 

Посветени на различни паметници, текстовете на автора в голяма степен се 

повтарят като аргументация и характер на изложението. По същество те целят да ги 

превърнат в документални свидетелства за връзката на Дунавските прабългари и тяхната 

култура от епохата на Първото българско царство (езически и християнски периоди), а и 

през Второто царство, с тяхното номадско минало и контакти с културите на Китай, 

сасанидски Иран и Византия. Това, разбира се, е добре известен подход на много 

изследователи на старобългарската култура и история и до днес, но у доц. Ждраков той 

е доведен до крайности, в които всеки, макар и спорен като реалия, писмен или 

изобразителен факт е отправна точка за разнообразни асоциативни връзки, които за 

автора са доказателства за изключителна жизнеустойчивост на хуно-българската 

историческа и културна традиция. Ще посоча няколко примера: 
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Статия № 5, озаглавена „За едно българско име-топос на Плиска ( по данни от 

надписа на седмолъчната звезда)“ [История и съвременност, Годишник на департамент 

История в Нов български университет. Т.1 (2006), София, 2007, 34-49], е може би най-

показателна за гореказаното. В нея личи неистовият стремеж на Ждраков да докаже, че 

хуно-българското начало е доживяло до епохата на Асеневци. В името на това той стига 

до там, че тълкува дори римски надписи и релефи, използвани като строителни сполии в 

градежа на Двореца в Търново като аргументи за своите умозрителни заключения. 

Липсва елементарен историзъм, който да отчита дълбоките промени настъпили в 

развитието на българското общество през Средните векове. Б.авт. Статията е 

контаминирана с други две, които разглеждат проблема за културния континуитет: 

Хуно-българската патриотична традиция и имперската идеология на Асеневци. 

Годишник на департамент История в Нов български университет. Т. ІІІ (2008), 

София, 2011, 134-152 и Търновските старини в контекста на Калояновата уния.– В: 

Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV век. Т. ІХ. В. Търново, 

2011, 777-786. 

В статия № 9. Куберовото съкровище в контекста на хуно-българската традиция. 

[Сб. Пътуванията в средновековна България, Шумен (2009), 295-300] авторът анализира 

изображенията на барс, змей и елен върху коланните украси от съкровището Ерсеке, 

Албания. Налице е тенденциозен стремеж да ги „свърже“ със свещенния за източните 

народи образ на дракона и това му дава достатъчни „основания“ да ги интерпретира като 

„отличителни знаци на харизматичния хуно-български владетел“ Кубер. Въз основа на 

етимологически успоредици, образът на барса е приет за „изразител“ на името на Кубер. 

В различни изследвания върху съкровищата от Врап и Ерсеке, обаче, Кубер е изтъкван 

само като един от последните техни притежатели, а производството на предметите в тях 

се свързва с византийски провинциални ателиета. Други автори считат, че коланните 

украси и заготовки са били само ремонтирани в ателиета като това в Дирахиум-Драч. 

Застъпената от доц. Ждраков теза кореспондира най-добре с мнението на някои наши 

археолози (Б. Тотев и О. Пелевина, Ст. Станилов и др.), че коланните украси в албанските 

съкровища, които Й. Вернер свърза с исторически доказаното присъствие на българския 

вожд Кубер в района, са продукт на металопластиката в Аварския хаганат или дори в 

центъра на Дунавска България – Плиска. Странно е обаче, че авторът не цитира (а може 

би и не познава) тези изследвания, които поначало са достатъчно дискусионни. В 

изложението на автора могат да се отбележат някои интересни наблюдения, като 
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например забелязаните лично от него рисунки като тези от Плиска при крепостта Воден 

в дн. Гърция, за които предстои негова публикация. 

Статия № 10. Четвъртият надпис на Мадарския конник. [Годишник на Департамент 

„История“. Т. V – VI (2010-2011) София, 2014, с. 1-10] разглежда наистина 

пренебрегваните данни за т. нар. четвърти надпис от Мадара (№ Id в корпуса на 

Бешевлиев). В този смисъл би могла да е съществен принос в разглеждането на надписит 

край релефа. Авторът се съгласява с мнението на В. Бешевлиев, че този надпис предава 

лично име, което вероятно е на „художника, който е изработил релефа“, но го разчита 

като тюркоезичното „ДАМГ“, което тълкува „Дамга/Дамгчи“. Разсъжденията на 

Ждраков по посока на неговото тълкуване като „прозвище на владетел-демиург“ и 

предпоставената му връзка с името на Тервел зависят изцяло от правилността на 

неговото разчитане. Да не забравяме, че надписите около Мадарския релеф са 

гръкоезични, а четенето на най-добрия им познавач – В. Бешевлиев – за въпросния 

надпис насочва към гръцките лични имена: Данил, Дамианос или Данатос. 

В статия № 14. За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат 

[България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Сборник в чест на Йордан 

Алексиев. Т. IV. Велико Търново, 2011, 128-135] авторът утвърждава третирането на 

седмолъчевата розета („звезда“) от Плиска като печат, най-вероятно върху ритуален 

хляб. За тази идея доц. Ждраков се основава на устно съобщение на К. Попконстантинов. 

Той чете знаците там като „руни“ и ипсилонът с хасти върху подпечатващата плоскост в 

значение на „добрият Бог“, а като цяло: „Добрият пастир на народа, водоустроителят“ 

(последното е асоциирано с мястото на находката във водохранилището на Дворците в 

Плиска). Не става ясно, обаче, как 14-те знака разкриват това значение. Като произволно, 

например, може да се оцени „разчитането“ на знака под кръста като логограма със 

значение на титлата „жупан“, чийто китайски корелат се осмисля от автора като 

„Добрият Пастир“. И в този случай дължа да отбележа, че доц. Ждраков не взема под 

внимание важни публикации на наши известни археолози: на седмолъчевата розета е 

посветено специално изследване на Павел Георгиев: P. Georgiev. The Bronze Rozette from 

Pliska. On decoding the runic inscriptions in Bulgaria. – In: Stefanos, Studia byzantine ac 

zlavica VI. Vavrinek (=Byzantinoslavica LVI). Praga, 1995, 547-555. Б.авт. Рецензентът не 

взима под внимание бел. 4, където е цитирано изследването ми от 2003 г. в 

съавторство с двама езиковеди за разчитането на надписа върху звездата. В това 

изследване е цитирана споменатата публикация на Павел Георгиев. 
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В основата на статия № 17 е отново седмолъчевата розета от Плиска, разглеждана 

обаче като паметник на недоказаното прабългарско бустрофедонно писане. Знаците там 

се четат наистина в кръг и в двете посоки (за външния и вътрешен кръг поотделно), но 

това повелява самата форма на предмета-печат. Розетата-печат тук обаче е само отправна 

точка за нови и стари етимолгични тълкувания на автора, повечето от които научно 

несъстоятелни, или поне спорни. Следвайки собствената си логика, авторът стига до 

заключението, че розетата-печат от Плиска е паметник от времето на прехода от 

глаголица към кирилица и идентифицира неговия собственик с владетеля Владимир 

Расате, който именно се явява „жупана-водоустроител“. Б.авт. Не става ясно коя 

статия се анализира (вероятно е някоя от разгледаните № 5 и 14), тъй като 

посочената статия № 17 е посветена на друга тема и съвършено друг проблем: 

Абстракцията като капиталистическа диверсия (автобиографично).– В: 

Съпротивата срещу комунистическия режим в България през 1944-1989. София, 

2011, 247-251. 

Тематично свързана с горните две статии е статия № 19: Бустрофедонното писане 

при прабългарите [В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, 415-426], която 

следва да ни убеди за наличието на бустрофедонно писане в епохата на Първото 

българско царство. Посочените примери като надписите от съкровището от Надь сент 

Миклош или кирилския надпис на Данич от Преслав са неубедителни, въпреки, че в 

криптографското писмо, което в нашата литература е познато като „руническо“ или 

„руноподобно“ (вкл. и върху съдовете от НСМ или Мурфатлар) са засвидетелствани 

случаи на двупосочно криптографиране. Б.авт. Посочените примери в НСМ са 

„неубедителни“ въпреки, че върху съдовете са „засвидетелствани случаи на 

двупосочно криптографиране“. 

Статия № 15: Короната на Велика стара България [Сб. От тука започва България. 

Шумен, 2011, 121-130] е опит да се изтълкува диадемата от Преславското съкровище 

като „короната на Велика/Стара България“. Мисля обаче, че този опит е напълно 

несъстоятелен, тъй като е доказано, че става въпрос за произведение на византийска 

металопластика от първата половина или средата на X в. и нейните териоморфни 

изображение и сцена на „Възнесението на Александър Македонски“ не могат (и не бива!) 

да се анализират в светлината на паметници от Централна и Средна Азия и да се приемат 

за свидетелства за инсигниите на българските владетели от преди основаването на 

Дунавска България. Любопитно е, че за основен довод на своите заключения Зарко 

Ждраков избира монограмните надписи върху трите пръстена от съкровището от Малая 
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Перешчепина. Те са предмет на две отделни публикации на автора: „За трите златни 

пръстена с монограм на кан Кубрат“ [Старобългаристика XXIX (2005) 4, 84-94] и „За 

прехода от глаголица към кирилица (по данните на седмолъчния печат от Плиска“ 

[Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 332-342]. В тях той се придържа към 

опитите за разчитане на монограмите и на практика възприема това на Зайбт-Йорданов, 

без да игнорира предишните схващания. Личният принос на доц. Ждраков е в 

тълкуването на своеобразните хасти от имитативния трети пръстен като идеограми на 

лък със стрели, в който той вижда доказателства за наличие на архаични, собствено 

български, представи за държавната организация на Кубратова България или нейните 

евентуални предшественици. Без непременно да бъде възприето, това виждан на автора 

се цитира в прегледа на литературата по въпроса в новото издание на Корпуса на 

българските печати на Иван Йорданов (2016 г.). Б.авт. И тука са контаминирани две 

статии. Посочената не разглежда Преславското съкровище, а това от Малая 

Перешчепина на хан Кубрат, в което се идентифицират владетелски инсигнии на 

Велика Стара България. Преславското съкровище се разглежда в статията ми, 

писана в съавторство с историка проф. Цветана Чолова: „Българската царска 

идеология и преславското съкровище“ (В: България в европейската култура, наука, 

образование, религия. Шумен, 2015, 211-222), в която се идентифицират инсигнии, 

специално изработени за българския владетел на Дунавска България в 

придворните ателиета на Константинопол. 

В статия № 23, озаглавена „За прехода от глаголица към кирилица (по данните на 

седмолъчния печат от Плиска“ [Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 332-

342], авторът защитава отново своята теза за хуно-български пласт в подбора на 

изображенията и структурата на Преславската диадема. Заключенията му се базират на 

спорни етимологични тълкувания и интересни сами за себе си паралели, но без 

обоснована историческа връзка с културата на прабългарите. Б.авт. Посочената статия 

не разглежда Преславската корона, а писмените знаци върху звездата от Плиска и 

други епиграфски паменици от края на IX век в контекста на прехода от 

глаголическото писмо към кирилското. 

Обобщавайки, бихме могли да кажем, че в своите своеобразни научни дирения З. 

Ждраков проявява завидна настойчивост и последователност, с които се причислява към 

кръга от стари и нови последователи на тезата за хуно-българската основа на 

средновековното българско наследство. В своите виждания той изразява искрена 

убеденост, въпреки че понякога те са в разрез със строго научните подходи в историята 
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и историята на културата. Независимо от това, те имат своето място в историята на 

изследванията. От моя гледна точка, те са пример за опасностите, пред които се изправя 

всеки изследовател на артефакти и трудно четими надписи от среднвековното ни минало. 

Във всеки случай много от публикациите на Зарко Ждраков означават задълбочено 

вглеждане в проблематиката на редица недостатъчно изследвани явления на 

художествената култура. 

Заключение: 

Изхождайки от критериите, предявявани към кандидатите за научното звание 

„професор“ в рамките на обявената в конкурса научна специалност, намирам, че доц. 

Зарко Ждраков отговаря на формалните изисквания. Като обем и проблематика научната 

му продукция определено отговаря на на изискванията за научното звание „професор“. 

Държа да отбележа, че някои от тезите му са дискусионни и недостатъчно пълноценно 

аргументирани, но като проблематика стимулират развитието на нашата наука. 

Поради всичко това, предлагам на почитаемото жури да избере доцент д-р Зарко 

Димитров Ждраков за професор. 

София, 28.09.2018 

Рецензент: 

Чл.-кор. Проф. Елка Бакалова, 

доктор на изкуствознанието 
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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов 

ПО КОНКУРСА 

за заемане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР ПО СТАРО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО“, 

шифър 8.2 Изобразително изкуство: /“Старо българско изкуство”, с тема : “Българско 

средновековно изкуство, автори и художествени центрове“ за нуждите на катедра 

„Изкуствознание“/ - “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г. 

с кандидат - доцент д-р по изкуствознание 

ЗАРКО ЖДРАКОВ 

Доцент д-р Зарко Ждраков е единствен кандидат в обявения от Националната 

художествена академия конкурс за професура по професионалното направление 8.2. 

Изобразителни изкуства „Старо българско изкуство“, с тема : “Българско средновековно 

изкуство, автори и художествени центрове“. Той се представя с хабилитационен труд 

„Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от 

античността до ХХ век“, завършен през 2018 г. с обем 354 стр. и 420 илюстрации, както 

и с общо 31 публикации, от които 2 под печат, издадени в България и в чужбина. От 

представения списък е видно, че всички са излезли от печат след 2004 г., а предишната 

хабилитация на кандидата е от 2003 г. Научните съобщения – рецензии и 

енциклопедични статии, приемам за сведение. Списъкът с участия в научни форуми 

показва активно присъствие на конференции у нас и в чужбина. През последните години 

той е член на екип, проучващ епиграфските паметници в храма Св. София в Истанбул, 

което е принос за популяризирането на нашето наследство и на научните търсения на 

българските медиевисти и на самия доц. Зарко Ждраков. Той участва в редица 

колективни научни проекти, преподава в НБУ. 

Кандидатът отговаря на условията на Закона за академичните длъжности и на 

вътрешните правила на НХА за този вид конкурси. Хабилитационният труд, озаглавен 

„Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от античността до 

ХХ век“, завършен през 2018 г. с обем 354 стр. и 420 илюстрации, е представен в ръкопис. 

Тъй като Правилникът на НХА не изисква представянето на отпечатана книга, ще вземем 

под внимание приносите на представения в ръкопис хабилитационен труд – от 354 

страници и 420 илюстрации. Считам за необходимо да отбележа, че различни теми, 

свързани с хабилитационния труд, са разглеждани в някои публикации на доц. Зарко 

Ждраков от 2004 г. до днес (някои от които след участие в научни форуми у нас и в 
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чужбина). Ще трябва да добавя, че редица български и чуждестранни учени в свои 

публикации, посветени на иконографски програми на храмове и изображения от 

различни епохи, произведения на изкуството, епиграфски паметници и други са 

отбелязвали имена на автори. Но по отношение на методологията в изследването на З. 

Ждраков доминира функционалния анализ, видно както от представения 

хабилитационен труд, така и от някои от статиите, в които той дава своя принос за 

изследване на авторовата идентификация. Разглеждането на авторския подпис в 

контекста на надписа е нова тема не само в областта на медиевистиката. Той с основание 

отбелязва „Авторовият знак е явление от обширната област на социалната символика 

и може да бъде анализиран в контекста на структуралната антропология. По този 

начин той допълва идейно-културния контекст на произведението, което е нова тема 

в изкуствознанието, особено продуктивна в медиевистиката, където е разпространено 

схващането за творческа анонимност. Оличностяването на артефактите с коректив 

автографската традация не е било обект на специално изследване, независимо от 

факта, че авторовото присъствие съпътства художественото дело през всички епохи 

на човешкото развитие.“(с.4)  

Натрупаният огромен изворов материал предоставя възможност за задълбочени 

изводи, дискусии и увлечения в лансиране на нови идеи. Това е доста трудна задача. 

Имам в това отношение достатъчно натрупан опит, за да отбележа, че колегата З. 

Ждраков се е справил много добре, благодарение на ранния му интерес към тази 

проблематика, добрата подготовка. Именно това показва, че той демонстрира много 

добро познаване, в повечето случаи и в детайли, и на археологически ситуации, което му 

дава възможност да изработи информационна основа за анализ в отделните глави. 

Паралелно с това той с убедителност очертава активните зони на използване и 

разпространяване на произведенията на изкуството, и възлагането върху тях на различни 

функции при обслужването на култови потребности. Същевременно с това очертава и 

зоните на художествените центрове, авторите на автографираните произведения от 

античната епоха (с. 14-56). Интерес представляват наблюденията на З. Ждраков във 

връзка с подписи върху произведения на изкуството от античната епоха и опит за 

коректив в дискусията около тяхната идентификация. Въз основа на писмените извори и 

автографираните произведения той прави опит да проследи едно от най-видните 

произведения на атинския скулптор Каламис, което според Плиний е създадено в 

началото на V в. пр. Хр. Това произведение на изкуството е колосалната бронзова статуя 

на божеството Аполон Лечител – висока 13,25 м и тежка 500 таланта (13,500 кг) 
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предназначена за Аполония. Според З. Ждраков статуята е била издигната на о-в Св. 

Кирик и Юлита. Той се позовава на резултатите от проведените на острова разкопки, 

където е „разкрита каменна платформа с два жлеба за закрепване на колосалната статуя, 

ориентирана спрямо идващите от юг кораби, видно от предвиденото отпред място“ (с. 

31). Все още се дискутира къде е била поставена тази статуя – на о-в Св. Иван или на о-

в Св. Кирик и Юлита. Няма да се включвам в тази дискусия, тъй като в нито един писмен 

извор не е отбелязано наименованието на острова, където е издигната прословутата 

статуя. Само ще добавя, че на о-в Св. Иван през последните години разкрихме основи на 

сгради от V-ІV в. пр. Хр. и основи на каменна стена (с шир. 1,20 м), която огражда 

южната половина на острова – сакралната зона. През тази година открихме фрагмент от 

декрет за дипломатическите отношения между Аполония и Хераклея Понтийска, който 

традиционно се поставя на стената пред входа на съответното светилище.Досега не е 

откриван декрет в Аполония, затова той се явява излючително важен извор за ранната 

история на Аполония. Колкото до това дали статуята е изпълнявала и функцията на фар 

ще добавим, че примерите от този период са предостатъчни – колоси да са използвани и 

за фарове. Видимостта от о-в Св. Иван в южна и северна посока е над 25 мили, за разлика 

от ограничената видимост от о-в Св. Кирик. По-важното в случая е, че колегата З. 

Ждраков при посещението си в експозицията на капитолийския музей в Рим се „натъкнал 

на фрагмент от бронзов колос – стъпало на десен крак с размери 0,93 м чиято червеникава 

сплав и изпълнение се отличават от зеленикави фрагменти от колос на римски 

император“ (с. 33). Според него не е изключено това да са фрагменти от статуята на 

Каламис. 

Не по-малък интерес представляват наблюденията и изводите на З. Ждраков 

свързани средновековните авторови знаци, врязани в манастирски храмове, 

представителни авторски посвещения за строежи на пътища, крепостни стени. Едни от 

тях могат да бъдат причислени към ктиторски, други към поменални и т. н. Всички те са 

свидетелство за доброто познаване на автографската традиция, която както илюстрират 

паметниците, е устойчива през вековете, в която индивидуалността намира своето място 

и се проследява в паметници от Първото и Второто българско царство, преминава през 

българското национално Възраждане, за да достигне до ХХ в.(с. 57-254). 

Ще добавя, че много добро впечатление ми прави добрият стил, високата 

професионална и езикова култура, качество, което не е за пренебрегване. В дискусиите е 

толерантен, липсва агресивност. Трудът е структуриран като пълноценна монография. 

Приносният характер, оригиналният подход към темата, която е разработена 
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професионално ми дава основание да предложа скорошното публикуване на това 

изследване на български и западен език, за да бъде достъпно и за чуждестранните 

изследователи в областта на авторовия самоидентификационен знак. С това бих искал 

да подчертая, че по проблематика и значимост за пръв път редица паметници са 

поставени в толкова широк контекст, намерени са техни нови паралели, и това позволява 

да се открои характера им. Методологическите подходи на автора са адекватни, той 

търси текстовете, които стоят зад (или в) образите, паметниците и винаги се ръководи от 

функцията на съответния паметник или в сграда, в която са разположени разглежданите 

изображения. Но приносите на кандидата не се ограничават само с това. Част от 

представените публикации разширяват обхвата на проучвания на античното и 

средновековното изкуство. 

Бих могъл да обобщя – цялостното изследване на авторовия 

самоидентификационен знак в представения хабилитационен труд и статиите са 

сериозен принос, който сам по себе си е достатъчен и напълно отговаря на 

изискванията за присъждане на академичната длъжност „професор“. Други 

публикации: 

Извън изследванията върху авторовият знак като самоидентификация върху 

визуалните изкуства доц. д-р Зарко Ждраков има и други публикации в периода 2004-

2018 г. (общо от 29 осем са с близка проблематика), а 21 могат да бъдат обединени в 

няколко проблемни кръга: 1. Публикация на непроучени или слабо проучени паметници 

на средновековното изкуство у нас: За трите златни пръстена с монограм на кан 

Кубрат.- Старобългаристика ХХІХ (2005) 4, 84-94; Къснопалеологовската живопис 

в Търновския край (хронографски преглед). В: Теодосиеви четения (640 години от 

успението на преп. Теодосий Търновски). В. Търново, 2005, 217-227; Нови данни за 

зографското ателие в Каленич.- Известия на Регионалния музей в град Русе. Т.Х. 2006, 

109-140; За една етнокултурна трансформация в българската родова власт – 

вълчата травестия. Сборник, посветен на проф. Цветана Георгиева. София, 2009, 125-

134; Куберовото съкровище в контекста на хуно-българската традиция.- Сборник: 

Пътуванията в Средновековна България, Шумен (2009), 295-300; Четвъртият надпис 

на Мадарския конник.– Годишник на Департамент „История“. Т. V - VІ (2010-2011), 

София, 2014, 1-10 - http://ebox.nbu.bg/hist14/index4.php?id=5#t Хуно-българската 

патриотична традиция и имперската идеология на Асеневци. Годишник на 

департамент История в Нов български университет. Т. ІІІ (2008), София, 2011, 134-152 

- http://ebox.nbu.bg/hist/ne3/05%20Zarko%20Jdrakov%20+%20r.pdf ;Търновските 
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старини в контекста на Калояновата уния.– В: Търново и идеята за християнския 

универсализъм ХІІ – ХV век. Т. ІХ. В. Търново, 2011, 777-786; 

Изследвания, посветени на определени проблеми в паметници от Първото 

българско царство: За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат – В: 

България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Сборник в чест на Йордан 

Алексиев. Т.ІV. Велико Търново, 2011, 128-135; Короната на Велика стара България. 

– Сб. От тука започва България. Шумен, 2011, 121-130; Свещените години на дракона 

и на змията в българската история. В: „Средновековният човек и неговият свят“. 

Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. 

Търново, 2014, 775-781 

Бустрофедонното писане при прабългарите. В: Преславска книжовна школа. 

Т.15. Шумен, 2015, 415-426; Потирите от Новгород в автографски контекст. – В: 

Преславска книжовна школа, Т. 16, Шумен, 2016, 249-260; 

Изследвания, посветени на реализиране на проект на НБУ „Епиграфски паметници 

в храма Св. София в Константинопол“: Stanev, S., Z. Zhdrakov, The old Metropolitan 

church in Nessebar/Mesembria after new epigraphical 7th Century evidence.- 

Archaeologia Bulgarica 1 (2009), 87-101 

Z h d r a k o v, Z., E. D e n c h e v a, An Epigraphic Monument of the Goths from 

Constantinople. In: Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and 

Eastern Europe in the First Millennium AD. Cambridge, 2014, 13-25; 

Обща характеристика на научните приноси:  

Проблематиката е нова по своя характер за историографията не само у нас, тъй като 

всеобщо е схващането за анонимността на средновековните майстори. В това отношение 

той е първият изследовател у нас, който е изследвал и подготвил корпус на подписи на 

строители, зографи и т. нар. автографска традиция. Той прави задълбочен и подробен 

анализ. За разлика от някои от статиите тясно свързани с епиграфските паметници в това 

изследване е по-убедителен в своите изводи. Със значителна част от паметниците той е 

работил на място и се нарежда сред първооткривателите. Това е видно и от опита, 

подобно на други изследователи, да предложи една условна класификация на този вид 

паметници, тъй като съдържанието на по-голямата част от тях дава възможност да бъдат 

отнесени към няколко групи. Проблематиката е нова по своя характер за 

историографията не само у нас, тъй като всеобщо е схващането за анонимността на 

средновековните майстори. Това изследване отговаря на една необходимост в нашата 

историческа, изкуствоведческа и археологическа наука. Изследването е направено на 
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база идентифициране на подписите като топос в художествено-ритуалното пространство 

свидетелствува за съществуването на автографска приемственосто на основата на 

интердисциплинен метод, според който използуването на данни от различни дисциплини 

трябва да става, само ако достигнатите изводи в отделни науки почиват на собствени 

материали и методика на изследване, без да са повлияни от резултатите, получени със 

средства на други науки. Значимостта на приносите на доц. д-р Зарко Ждраков се 

определя от новата информация, прецизността и изчерпателността на анализа, от 

съвременните изследователски методи и широкия обхват на проблематиката. Подходът 

му често пъти ни доближава до реконструкцията на културната ситуация, в която са били 

създадени изследваните разнообразни по съдържание паметници. Разбира се, този 

подход изисква сериозна ерудиция и библиографска осведоменост. А тя е налице и ние 

не можем да се съмняваме в нея. И в това изследване доц. З. Ждраков ни убеждава в 

много доброто познаване на нашата и чуждестранната литература посветена на този вид 

паметници. Дребните терминологични разминавания и други незначителни пропуски не 

омаловажават положения огромен труд за обработването на този огромен материал и 

представянето му в този корпус е неоспорим принос. Държа още веднъж да подчертая, 

че като обем и качество научната продукция на Зарко Ждраков определено отговаря на 

изискванията за академичната длъжност „професор” и му препоръчвам да ускори 

издаването на този важен корпус.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представените от кандидата хабилитационен труд, статии и съобщения са 

свидетелство за научна активност, широк диапазон, ерудиция, за сериозни постижения в 

една проблематика, която е в унисон нов вид паметници. Трудът за е впечатляващ с 

множеството открития на автора и със своята всеобхватност и разнообразие. Безспорните 

научни приноси, както и преподавателската дейност на доц. д-р Зарко Ждраков в 

Националната художествена академия и работата със студенти, докторанти са 

достатъчни основания да му бъде присъдена академичната длъжност „професор“, което 

препоръчвам на уважаемите членове на научното жури. 

23 септември 2018 г. 

Рецензент: 

(проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов) 
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СТАНОВИЩЕ 

От проф. Диана Гергова 

За дисертацията „Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от 

античността до ХХ век“ на доц. д-р Зарко Ждраков , 

кандидат в обявения конкурс за професор по Изобразително изкуство: “Старо 

българско изкуство”, с тема : “Българско средновековно изкуство, автори и 

художествени центрове“ 

Доц. З. Ждраков, получил своето образование в Художествения лицей „Джулио 

Романо“ в Рим и в Националната Художествена Академия , Изкуствознание през 1987, е 

доцент в катедра „Изкуствознние“, дисциплина история на българското изкуство и 

преподавател в НБУ – департамент История. Представя ни своя труд „Авторовият знак 

като самоидентификация във визуалните изкуства от античността до ХХ век“ заедно с 

обнародваните след избора му за доцент през 2004 г. статии, общо 31 на брой, в наши и 

чуждестранни издания, от които в съавторство са само осем. С малки изключения са 

посветени на паметниците на прабългарската традиция и на българското средновековие. 

Активното участие на доц. З .Ждраков в научния живот е отразено в 40 заглавия на теми, 

предложени за обсъждане на национални и международни конгреси, конференции и 

симпозиуми. 

И до избирането му за доцент З. Ждраков е изследовател, обърнат най- вече към 

проблемите на българското средновековно изкуство- торевтика, иконография , живопис, 

на идентификацията и на творчеството на отделни майстори зографи, по - рядко засяга и 

взаимоотношенията и влиянията на италианския ренесанс върху православното изкуство 

на Балканите, както и въпроси извън тези хронологически граници. С „Въведение в 

историята на автографирането, 2004 г., авторът обявява своите намерения да разработи 

тази тема в нейната дълбочина във времето и пространството. 

Сега дългогодишно подготвяният труд „Авторовият знак като самоидентификация 

във визуалните изкуства от античността до ХХ век“ е пред нас. Той обхваща 280 

страници текст, библиография, автографски списък, както и приложение от 420 

великолепни илюстрации. 

След Предговора, представящ основните задачи на изследването, следват пет 

глави, от които четири са изцяло посветени на паметниците от българските земи. 

Повечето от тези паметници са сред най- ярките за своята епоха, и не случайно именно 

те са и белязани с авторов знак. Античните авторови знаци са разгледани в Гл.I. 

Основната част на работата е посветена на средновековните паметници . Средновековни 
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авторови знаци: на строители и скулптури, авторови знаци от Първото българско 

царство, на псевдомайстор Авито, на Мадарския конник, позлатените потири на Цар 

Петър, както и Именникът на българските ханове, са разгледани в Гл.II. Авторовите 

самоидентификационни знаци на зографите от XII – XIX в. са поставени върху такива 

знакови паметници като Бачковската костница, несебърските и Боянската църква, 

охридската църква „Св. Богородица Перивлепта, търновската „Св. Петър и Павел“, 

Кремиковския манастир и със Софийската художествена школа. (Гл. III) 

Отделно са разгледани традицията и новаторството в подписването през 

българското национално Възраждане.( Гл.IV) 

Глава V е посветена на типологията на авторовите знаци от епохата на италианския 

ренесанс и модернизма. 

Основен предмет на изследването е типологията на авторовия знак в художествено-

ритуалното пространство на произведението. Творецът зад артефактите с коректив 

автографската традиция не е бил обект на специално изследване,въпреки че авторовото 

присъствие съпътства художественото дело през всички епохи на човешкото развитие.  

Проблематиката е нова за българското изкуствознание, и още по-нова бих казала, 

по отношение на периодите на тракийската и античната древност, включени в 

изследването. Към общоприетото схващане за анонимното средновековно изкуство 

можем да добавим почти винаги използваните термини като „майсторът“ и „ателието“ 

за тези по- ранни периоди .Нови археологически открития и анализи водят към 

преодоляването на виждането а анонимността, към интересното систематизиране на 

стереотипите и свободата в творческото поведение. 

И това личи от представения труд. 

Обширните хронологически рамки на работата от античността до модерните 

времена са основателни, защото всяка по- късна епоха предоставя все по- пълни и 

податливи на по-задълбочена интерпретация данни, обогатява представата за авторовата 

самоидентификация в човешкото творческо поведение, което независимо от епохата, 

остава в известен смисъл непроменяема величина поради сакралния акт на съзиданието, 

зависим е от културния фундамент, но и от коефициента на творческа свобода. 

Tопографските формули се наследяват с тайните на занаята и са достъпни на 

посветените. Корените на феномена са общи за всички разглеждани паметници от 

българските земи и европейския ареал. 

Авторът проследява акта на авторова идентификация от зората на човешката 

цивилизация до модерните времена , от първата праисторическа човешка длан, през 
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изчерпателното изследване на българските старини, до най- ярките примери на 

демократичното присъствие на личността в относително свободната творческа изява- в 

изкуството на италианския ренесанс, и на модернизма, белязан от същия отпечатък на 

авторовата длан при абстрактните експресионисти, които като жреци отбелязват своето 

присъствие в художественото поле. 

Пионерският характер на работата е безспорен, и той изисква максимална 

методичност и систематизация на възможно най- всеобхватен материал. Самият автор 

отбелязва липсата на ясни методологически критерии за изследване на автографския 

материал, особено като се има предвид спецификата на източниците от българските 

земи. 

Приложен е интердисциплинарен подход чрез съчетаването на изкуствоведски 

методи на анализ от областта на иконологията , семиотиката и социологията - 

иконографско-типологически, топографски, историко-просопографски, езиковедски,, от 

областта на епиграфиката, на палеографията, религизнанието, и т. н. 

И най- важното- трудът е изграден на базата на изключително богати, дълбоки 

познания в тези области, написан е на професионален, с точен и бих казала също 

емоционален език , изразяващ сакралното отношение на автора към разработваната от 

него тема, защото той разкрива творческата самоличност на хора от изминалата 

древност. Цел на автора е създаването на методология за изясняване на авторството по 

българските земи, като той разграничава два типа поменални надписи – триумфални и 

дискретни, белязващи присъствието на твореца в свещеното пространство и като 

дарител. 

Макар и акцентът в работата да е върху средновековната проблематика, където си 

а и най- значимите, изчерпателни приноси на автора, включването на античните 

паметници в изследването на З. Ждраков ( Гл.I) има не по- малко значение и бих искала 

да наблегна на тези приноси . Относителната рядкост и разнообразие на паметниците с 

авторови или жертвоприносително- молебни знаци от античността предопределя тяхната 

многопосочна интерпретация. В логиката на настоящето изследване на авторовото 

присъствие през вековете, те са въвлечени във веригата от логични звена на 

универсалното авторско поведение и свещенодействие и добиват една по- обективна 

интерпретация. След кратко въведение в предисторията , ритуалната основа на 

подписването и статута на творците в древен Египет, древния Изток и Елада, авторът се 

разглежда надписите върху тракийските ритуални сервизи и паметници на гробничната 

архитектура. Тук са анализирани сребърните съдове с авторово присъствие на Дислояс 
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от Рогозенското съкровище, отличаващо се с надписи, в които се срещат имената на 

четирима тракийски владетели – Котис, Керсеблепт, Саток , на Котис и като цар- жрец - 

син на Аполон и на Великата богиня Котис. Следват фиалата от Браничево с името на 

майстор Терес, както и златните съдове от Панагюрската съкровище. 

С основание авторът поставя тези надписи в контекста на йерархичния принцип 

при регламентирания производствен термин в масовото керамично производство или 

монетосечене през античността. Макар и с известна разнопосочност в интерпретацията, 

авторът определя посвещенията върху фиалите като израз на почитта на производителя 

или на подвластния град към божествения царр но следва да добавим и към Великата 

богиня Котис, подобно на практиката, която самият автор дава като пример- а именно 

практиката на жителите на Кизик ежегодно да изпращат сребърни фиали в светилището 

на метрополията Милет. 

Интересни са наблюденията върху взаимовръзката между мястото на надписите 

върху фиалите, или на маркерите върху амфората - ритон и фиалата от Панагюрското 

съкровище и тяхната функция и начин на употреба. Бих добавила обаче, че авторският 

белег с интимно поменален характер върху фиалата от Панагюрище, свързан с майката 

на музите Мнемозина ни отправя и към златните орфически таблички от Южна Италия- 

инструкции към мъртвия. Жаден, той трябва да пие не от езерото на Лете, а от това на 

Мнемозина. Така надписът загатва използването на части от формулите от тези таблички 

при практикуването на обредите на обезсмъртяването в същинска Тракия. Обредно 

заравяните тракийски ритуални сервизи / Вълчитрън, Борово, Казанлък/ на територията 

на впечатляващи могилни некрополи, подсказват че симпозиумът и съществен елемент 

от сложната структура на тракийската погребана обредност. На изненадващо появилите 

се в научно обръщение неотдавна авторски надписи от гробниците при Александрово и 

Казанлък, З. Ждраков показва тяхната автентичност в съответствие с тогавашната 

антична практика на надписването на надгробни стели и го приема за автентичен. 

Издраскания авторпортрет с автограф на Кодземасес Хрестос върху червения фон в 

интериора на Александровската гробница е изключително красив. Разчитането на името 

позволява интерпретирането му като тракийско, или гръцко символично име, 

означаващо с гръцко прозвище Хрестос за способен, благ, честен , а установяването на 

по- късни подобни имена в Синоп, предполага и съществуването на традиция в 

използването на това име в художествения трако- елински свят. 

Формирането на автографската традиция в тракийските работилници авторът 

определя като резултат от съществуването на художествените ателиета около Мраморно 
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море, но бих добавила и западното Понтийско крайбрежие. Обръщайки се към колониите 

по Понта и създадените там творби, мога да отбележа като изключителен принос на 

автора атрибутирането на един фрагмент от бронзов колос в Капитолийския музей в Рим 

на статуята на Аполон Лечител с лък от Каламис от Атика, пренесена в Рим след 

завладяването на града от римляните, на базата на открития храм на Аполон Лечител на 

остров Св. Кирик и разположения постамент на колосалната статуя, на сравнителен 

нумизматичен материал, на прецизен иконографски анализ и преки наблюдения, както и 

на познаване на всички възможни писмени източници. Тясната връзка между Аполония 

и Атина е изразена и в други паметници като стелата на Дейнес от некропола на 

Аполония, с изчукано повторно изображение, за да бъде поместен посветителския 

надпис. Приноси са и идентификацията на скулпора, работил за тракийски династически 

двор през 1 в. пр. Хр с Антигнот от Атика (?), подписал паметниците на Котис и Рескупор 

като вероятен автор мраморната глава на Котис ІV от музея в Атина, идентифицирана по 

неговия образ от монетите170  

Тук, при изложението засягащо паметниците от предримската епоха бих искала да 

напомня и за някои пропуснати от автора надписи. 

Пропуснати са надписите върху сребърния сервиз на Севт III , както и един пример 

в непознат до сега ритуален контекст, разчетен от проф. В Герасимова и публикуван от 

пищещия тази рецензия в Трация 13. 

В разрушена могила без погребение и с безспорен ритуален характер( първа 

половина на 4 в. пр. Хр. ) при с. Къпиново, Великотърновско, групи от дарове- златни 

накити, сребърни съдове, вносна и тракийска керамика са положени между изградени от 

речни камъни каменни полукръгове. Върху широката част на необработен камък чрез 

вдълбаване е нанесена думата СКИАС, чието четене предполага „беседката, в която 

почива Дионис“. Свободното изписване подчертава сакралното значение на изградения 

семпъл каменен кръг и хвърля нова светлина върху писмената култура във вътрешността 

на Тракия, излизаща от рамките елитарното ниво на засвидетелстваните от златните и 

сребърни, обредно заравяни сервизи, симпозиуми. 

Към все още намиращите се в подготовка за публикация материали, бих искала да 

добавя личното си впечатление и задоволство от разчитането единствено от автора сред 

действащите епиграфи в България, посветителен надпис върху глинен прешлен от 1 хил. 

пр. Хр.,, открит на светилището на Дионис на връх Острец. Не мога да не подчертая 

професионализма и интуицията с което това е направено. 
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С приведените изчерпателно примери на живели през Римската епоха гръцки и 

римски ваятели , подписали своите творения, като Юлий, от посветителския надпис 

върху каменния постамент на статуята на Херакъл от агората на град Кабиле 144 г. сл. 

Хр., Елиан от ІІ в. сл. Хр., изработил мраморния олтар на бог Митра от Ескус, Агатоклис, 

подписал варовикова плоча вероятно от Никополис ад Иструм, зад безмълвните 

паметници достигат имена на творци и вдъхват друг живот на достигналите до нас 

старини. 

В тази част има и допуснати отделни терминологични неточности, като напр. 

определението „щитообразни киликси“, които са лесно поправими.  

В главите, представящи паметниците от българското средновековие не боже да не 

бъде отбелязан обширния културно исторически контекст, върху който те са 

интерполирани, богатите изкуствоведческа вещина и езикова култура, крайно 

необходими при анализа на паметници съдържащи елементи на различни културни 

традиции. 

Всеки един от надписите, разглеждани от автора, въвежда в историческата, 

културната, професионалната атмосфера на съответния майстор, като се докосва до 

неговата личност. 

В работата си авторът проследява и показва развиващият се процес на хероизиране 

на присъствието на академичните художници от ХVІІ – ХІХ век чрез разполагането на 

подписи и на видни, символични места, на новото академично себеутвърждаване на 

модерните художници чрез присъствието на името им като тематичен център в 

произведението. 

Новата научна проблематика, която излиза от рамките на традиционното 

изкуствознание, прави основен принос със систематизирано изложеният 

иконологическо-топографски метод на изследване на подписите като елемент на 

авторовата самоидентификация. Автографският материал е представен в справочни 

приложения, необходими за бъдещи проучвания в тази област за един нов тип 

оличностена история на изкуството, в която авторовият поглед присъства самооценъчно. 

С представения хабилитационен труд на тема „Авторовият знак като 

самоидентификация във визуалните изкуства от античността до ХХ век“ доц. д-р Зарко 

Ждраков прави изключителен принос във формулираното от самия него ново поле в 

областта на изкуствознанието, на което е посветил дългогодишните си изследвания. 

Поставените в него цели са постигнати.  
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Работата се отличава с изключително успешното интердисциплинарно преплитане 

на познанията на добрия изкуствовед и епиграф, с тези от областта на историята, 

езикознанието и т. н. и тя напълно отговаря на изискванията за качеството на 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ . 

С голяма убеденост си позволявам да дам своя положителен глас пред почитаемите 

членове на Научното жури за присъждането на образователната и научна степен 

„професор“ на доц. 

д-р Зарко Ждраков. 

 

Проф. Диана Гергова 

София, 29.05.2018 г. 

  



318 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

за хабилитационния труд на доц. д-р Зарко Ждраков 

на тема: 

„Авторовият знак като самоидентификация във визуалните изкуства от Античността до 

ХХ век” 

за присъждане на академична длъжност „Професор” 

от 

професор, доктор на изкуствознанието Чавдар Попов 

Хабилитационният труд на доц. д-р Зарко Ждраков на тема: „Авторовият знак като 

самоидентификация във визуалните изкуства от Античността до днес” се състои от 280 

страници текст, библиография на кирилица и на латиница (страници 281-327), 

автографски списък от 420 позиции (страници 328-354) и илюстративен материал. 

Трудът е посветен на една тема, която рядко намира място в изкуствоведските 

изследвания, независимо от избрания период, тематичната насоченост или използваната 

методология в съответната разработка. Тази тема е твърде специфична и засяга 

фундаменталния въпрос, най-общо казано, за различните типове съотношения между 

визуален образ и вербален текст в произведението. Този проблем, доколкото ми е 

известно, най-малкото в рамките на избраните параметри, не е разработван в нашата, а 

може би и в чуждестранната специализирана литература. А той е важен по своему, тъй 

като неговото успешно решаване пролива допълнително светлина върху отделни аспекти 

и особености както на художествения процес, така и на функциите на съответния 

артефакт. 

Ето защо можем да кажем, че дори единствено изборът на темата представлява вече 

свидетелство за оригинален подход и дава гаранции за определен научен принос на 

изследването. 

Формулирането и уточняването на заявена тема – от Античността до ХХ в. – говори 

за стремежа на автора да подходи глобално към проблематиката, която той си е поставил 

за решаване. Обемът на разглеждания материал също впечатлява – от примери и 

позовавания върху артефакти от египетското изкуство, през Античността (гръцка и 

римска) и Средновековието (където до голяма степен е положен акцентът на 

проучването) та чак до модерната живопис (ХIХ-ХХ в.). Основно място, естествено, е 

отделено на паметници от България от времето на Средновековието и на Националното 

възраждане. 
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Авторът издирва, открива, фиксира и анализира не само авторови подписи в 

буквалния, тесния смисъл на думата, но съвсем справедливо включва в своя обзор също 

така и най-различни надписи, разнообразни и дори разнородни по същество вербални 

означавания и отметки от различно естество, имащи многобройни смислови и 

функционални характеристики и особености. Подобен подход очевидно усложнява 

задачата на анализатора, но от друга страна той е напълно оправдан, тъй като му 

позволява да систематизира, да проучи внимателно и да осмисли в детайли съответните 

конкретни казуси в един значително по-широк контекст. Така, собственото подписите, 

тяхната роля и значение в цялото придобиват относително по-убедителна и по-цялостна 

интерпретация. 

В труда на доц. Ждраков, фигуративно казано, взаимно се „засичат” и си 

взаимодействат две обширни проблемно-тематични сфери. От една страна основните 

усилия на изследователя, както е видно от цялостния прочит на изложението, са 

насочени към издирване, формулиране, открояване и (по възможност) обяснение на най-

различни смислови, структурни, културно-исторически и функционални фактори, 

предпоставки и причинно-следствени връзки, при изясняването на които даденият 

вербален знак би могъл, условно казано, да бъде успешно „дешифриран” и съответно 

адекватно интерпретиран. От друга страна, съвсем правилно авторът обръща внимание 

и на един друг важен аспект от проучването: фактът, че различните типове знаци – 

подписи, надписи, епитафии, посвещения, монограми и т.н. заемат, така да се каже, най-

различни позиции във видово-жанровата картина на изкуствата (архитектурно 

съоръжение, съд, ръкопис, картина, паметник и т.н.) в зависимост от мястото на 

съответния артефакт в тази макар и приблизителна морфологична систематика. Нека 

отново напомним – става дума за най-различни по характер вербални обозначения. 

Разглеждането в дълбочина на тези разнообразни по материал, функции, семантика и 

структура означения изисква да се намерят пресечните точки във взаимодействията и 

взаимоотношенията на споменатите по-горе две сфери. Доц. Ждраков е могъл в общи 

линии да се справи успешно с тази съвсем не лека задача, освен всичко друго, и 

благодарение на това, че органично съчетава в себе си ерудицията на академичния учен 

с интуицията и усета на теренния изследовател. Той осъществява настоящето проучване 

в продължение на дълги години и то представлява естествено следствие на един 

многогодишен целенасочен и упорит труд. 

И като обща насока, и като методологически предпочитания, в своя избор Зарко 

Ждраков гравитира към иконологията, за която сам споменава няколко думи в началото 
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на хабилитационния си труд. В случая като че ли в най-голяма степен за иконология 

можем да говорим най-вече във връзка с прословутия девиз на един от нейните 

основатели, Аби Варбург: „Търсете в детайлите!” Подобна проучвателска нагласа 

граничи понякога в буквалния смисъл на думата с детективско изследване. Мисля, че 

често пъти самият автор е изпитвал определена интелектуална наслада и дори 

изследователска „възбуда” от едно или друго откритие на някой подпис или знак, които 

по различни причини са останали незабелязани до момента от предишните учени. Що се 

отнася обаче до общата оценка на прилагания от Ждраков подход, позоваването на 

иконологията не е съвсем точно, тъй като този метод е ориентиран предимно към 

декодирането на евентуалните символични, алегорични или метафорични пластове на 

творбата, основно на базата на разчитането на визуалния образ, докато в случая, както 

вече стана ясно, реч иде по-скоро за подход, който бих определил като комплексен и 

който държи сметка за голям брой разнообразни и често разнородни фактори. Освен това 

акцентът се поставя не върху визуалния, а върху вербалния текст. 

Общата постановка на темата, както и определянето на целите и задачите, 

формулирани от доц. Ждраков в предговора като че ли откриват пред него два основни 

възможни варианта за нейното решаване. Първата възможност предполага изграждането 

на една типология на авторовите идентификационни знаци като се отдели специално 

внимание специално на подписите. Втората, избрана от автора, е да се направи 

исторически обзор на различните случаи, групирани по културно-исторически епохи, 

приети както в историческата, така и в изкуствоведската периодизация. В такъв случай, 

пред вид изключително голямото разнообразие от конкретни казуси, единствената 

убедителна „спойка” би била – и в случая Ждраков има пред вид точно този момент – 

очертаването на повече или по-малко хипотетичната фигура на съответния автор 

едновременно и като тип самосъзнание, и като социален статус. 

В предговора, както е прието, са очертани и формулирани основните цели и задачи 

на труда. Тук, наистина, биха могли да се добавят още редове, особено по отношение на 

очертаването на границите на предмета на изследването, (имам пред вид най-вече 

прецизирането на географските и хронологичните параметри). Мисля също, че както по 

отношение на прегледа на литературата по въпроса, така и от гледище на ясното 

разграничаване на увода от самото изследване (тъй като някои моменти от изследването 

начеват още в предговора) могат да се внесат известни уточнения и корекции. 

Античният период е разгледан през призмата на най-важните, „знакови” паметници 

(Панагюрското и Рогозенското съкровища, Александровската гробница и т.н.). 
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Приведени са голям брой сведения от писмени извори, от археологически проучвания, 

сравнителен материал, иконографски и стилови характеристики. 

По отношение на средновековния материал, съвсем справедливо, освен 

споменатите позиции, се вземат пред вид също така и богословските и философските 

аспекти на художественото творчество. Тук ключови фигури са, например, Мануел 

Панселинос, Теофан Критянин, както, естествено, и мнозина други автори. 

Както вече стана ясно, коректното разчитане на съответния вербален знак (надпис, 

подпис и т.н.) не може да стане без да се вземе пред вид цял комплекс от фактори – 

семантични, функционални и т.н. определящи характеристиките на даден артефакт. В 

това отношение доц. Ждраков демонстрира висока ерудиция, умение да свързва и да 

комбинира в нужните пропорции и съотношения фактологични данни, хипотези и 

предишни тълкувания по начин, който да му позволи да изгради свои версии с нужната 

степен на доказателствена сила. Включени са палеография, епиграфика, етимология, 

топонимия, лингвистика, история, археология. Наред с това, авторът има пред вид също 

така и митологията, ритуалите, мистичните актове от различно естество и т.н. В резултат 

се получава сложен букет от фактори и от причинно-следствени връзки. Като правило 

съответният артефакт, особено когато става дума за архитектурно произведение, се 

разглежда като своеобразен „текст” в семиотичния смисъл на думата. 

В определен момент в изследването идва ред и на Първото българското царство. 

Страниците, посветени на родния материал, както през Средновековието, така и през 

периода на Националното възраждане са най-ценни по две причини. От една страна този 

материал е относително най-добре познат на автора. От друга – кой друг, ако не 

български изследовател би могъл и би следвало да разгледа и да проучи нашите 

паметници? 

Тук от особено значение са редовете, посветени на Мадарския конник, на 

многобройните зографи, разглеждането на такива знакови паметници като Бачковската 

костница, църквата Св. Богородица Перивлепта в Охрид и др. 

Онези страници на труда, които са посветени на италианския Ренесанс, както и на 

живописта на модернизма по условие носят, така да се каже, по-фрагментарен и 

донякъде дори конспективен характер. Това очевидно е неизбежно по няколко причини. 

От една страна разглежданата проблематика се усложнява и разнообразява, от друга 

страна обемът на художествения материал нараства лавинообразно (не на последно 

място и поради факта, че от Ренесанса насетне имаме работа вече предимно с подчертано 

индивидуално творчество). От трета страна, също по обективни причини, достъпът до 
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паметниците се стеснява и се ограничава значително. Остава въпросът обаче дали и 

доколко е било необходимо в разработката да се включва и този материал. 

Ето защо, както стана дума и по-горе, неизбежната неравностойност на 

присъствието на различните епохи и стилове би следвало да се уговори по-ясно още в 

началото. Става дума по-конкретно за това, че заявената в заглавието глобална 

хронологична рамка – от Античността до ХХ в. не може да бъде „покрита” равномерно 

и равностойно в хода на изложението. Между заглавието и реалното съдържание на 

труда е налице известно несъвпадение. 

Най-напред разделът за модерната живопис остава някак изолиран и фрагментарен. 

Възникват няколко въпроса. Защо само модерната живопис, а не изобщо периодът на 

Модерността (XVII-XIX в.)? Защо липсва значителен материал от Ренесанса до ХIХ в.? 

Как стои въпросът със съотношенията между българското и чуждестранното изкуство? 

И отново да кажем – по всяка вероятност съотношенията между античния и 

средновековния материал, от една страна, и материалът от модерното изкуство следва да 

бъдат уговорени, тъй като съответните епохи не са представени, а очевидно и не могат 

да бъдат представени равностойно. 

Има и нещо друго – ако пък става дума за т.н. case studies, това също би трябвало 

да бъде уточнено специално. 

Към автора могат да бъдат отправени и други въпроси и бележки. На моменти 

отделни абзаци се нуждаят от допълнителни пояснения. Така например, на с. 254, в увода 

към главата са налице доста неясноти. Могат да се открият тук-там и други подобни 

пасажи. И в този раздел, както и на други места, не е ясно какво точно се има пред вид 

под често употребявания израз „екзистенциално пространство”? 

В отделните глави липсват съвсем кратки въвеждащи (като постановка на 

проблема) и заключителни (като равносметка и изводи) абзаци от по-общ характер, 

които да „рамкират” съответната част от текста. 

Като цяло обаче решително натежава общата положителна оценка. Тя произтича от 

няколко основни момента, които могат съвсем кратко да бъдат формулирани в следните 

пунктове. 

Пред нас безусловно е текст, който обхватно и задълбочено, в рамките на 

обективните възможности за провеждане на подобна изследователска програма, 

разглежда една по същество почти неразработена проблемно-тематична област имаща 

важно значение в общата стратегия по реконструирането и интерпретирането на 
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значителен брой важни паметници на изкуството, най-вече от областта на нашето 

национално художествено наследство. 

Освен това изследването съдържа впечатляващо богата фактология, чиято 

прецизна и веща обработка е от съществено значение с оглед продължаване на подобен 

род проучвания в бъдеще. Доц. Ждраков формулира и предлага на нашето внимание 

хипотези и догадки на основата на многобройни връзки, препратки, асоциации, които 

могат понякога да ни се сторят неочаквани, дори парадоксални. Авторът изявява 

едновременно и респект, и критично отношение към своите предшественици. Смело и 

решително, но като се позовава повечето пъти на определени логически ходове, а не на 

фриволни догадки, той предлага свои интерпретации и реконструкции на авторовите 

самоидентификационни вербални знаци. Тези особености на изследователската му 

програма и на общата ориентация на визията му, определят високия евристичен 

потенциал на труда. В много случаи дори единствено постановката на даден проблем 

вече представлява определена крачка напред. 

Разбира се авторът на настоящите редове не би могъл да вземе конкретно 

отношение към редица от предложените тълкувания и хипотетични тези на автора, тъй 

като подобна преценка изисква твърде задълбочени специализирани познания, които са 

достояние на малцина. Верификацията на степените на убедителност на едно или друго 

тълкувание в крайна сметка би могла да се осъществи в рамките на твърде стесненото 

поле на тясно профилирания експертен консенсус. 

Няма съмнение обаче, че като цяло трудът безусловно отговаря на основните 

изисквания за хабилитация. Огромният обем от включените в обзора факти и материали, 

систематизацията им, както и предложените за научна дискусия интерпретации ще бъдат 

от несъмнена полза за бъдещите изследователи на тази съдържателна и във висша степен 

интересна проблематика. 

Въз основа на направените оценки и изводи от труда можем да обобщим, че пред 

нас е ценно и полезно съчинение с определено приносен характер. По същество е 

разработена значителна и нова за нашата наука проблемно-тематична област. Това 

обстоятелство ми дава пълното основание да препоръчам на уважаемото специализирано 

научно жури да присъди на доц. д-р Зарко Ждраков академичната длъжност „Професор”. 

 

проф. д. изк. Чавдар Попов 
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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.изк. Свилен Стефанов 

за хабилитационния труд на доц. д-р Зарко Ждраков за придобиване 

на академичната длъжност "професор" 

Изследването на доц. д-р Зарко Ждраков "Авторовият знак като 

самоиндетификация във визуалните изкуства от античността до ХХ век" е посветено на 

самоидентификационните знаци като форма на творческо присъствие. То е придружено 

с богат и изключително интересен изобразителен материал. 

Това е основният хабилитационен труд на автора, насочен към придобиването на 

академичната длъжност "професор", но впечатление правят и множеството научни 

публикации в специализирани издания, посветени на същата или сходна проблематика. 

Със сигурност, автографирането е малко проучван проблем не само у нас. За постигането 

на научните си цели, авторът е използвал иконологически методи с цел реконструиране 

на екзистенциалната среда на твореца. Според него, съществуващото разнообразие от 

самоидентификационни знаци е продиктувано от индивидуалното предпочитание, което 

води до нарушаване на регламентираната канонична форма и стилистика, особено в 

средновековното изкуство. Това се оказва възможност за проникване в екзистенциалното 

(лично и социално) пространство на твореца. Идентифицирането на подписа като топос 

(иконична визия) в художествено-ритуалното пространство разкрива съществуването на 

автографска приемственост през вековете, в която индивидуалността намира своето 

място. Ждраков посочва, че предложената класификация на автографските примери в 

труда е условна, но необходима за систематизирането им във връзка с проследяването на 

този континуитет.  

Изследването е хронологически построено, като логично авторът изтъква, че 

самоидентификационни знаци се забелязват още в зората на художествената дейност, 

като има предвид човешките длани в палеолитните скални рисунки. Известен ми е 

интереса на Ждраков към пещерата Магура в България, от която са дадени примери за 

следи от ръце, и вероятно, с основание авторът казва, че "ръката на художника запазва 

своята изключителна роля като топос не само в епиграфските формули, но и в свещеното 

пространство на храма и произведенията".  

Тази хронологичност разглежда последователно античните авторови знаци, с 

отделна глава, посветена на автографски знаци от българските земи. Следващата глава 

съответно проучва авторските знаци през средновековието. Логично акцент е сложен 

върху наличният материал от Първото българско царство и тук следват подглавите 
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"Псевдомайстор Авито", „Мадарския конник“, „Позлатени потири на цар Петър“, 

„Именик на българските ханове“. 

Четвърта глава е посветена на самоидентификационните знаци на зографи от XII – 

XIX в. Тук подглавите също се движат хронологично - от подписите в Бачковската 

костница, църквите в Несебър, Боянската църква, охридската църква "Св. Богородица 

Перивлепта", Св. Петър и Павел" в Търново, Кремиковския манастир, Софийската 

художествена школа. И логично, особен акцент е сложен върху проблемът за традицията 

и новаторството в подписването през Българското национално възраждане. 

Доц. Ждраков пище, че автографската практика е нормирана и се наследява със 

занаята. Молебно-поменалния характер на авторското посвещение включва и 

коефициент на информативност. Авторът правилно отбелязва, че много от подписите 

имат секретен характер. Античните майстори отбелязват своето поменално присъствие 

върху надгробни паметници (стели, урни), гробници, олтари и храмове. Зидарите 

вписват своите имена върху каменни блокове, тухли или обмазваща мазилка.  

Голяма част от примерите от произведения по българските земи се публикуват за 

пръв път, което допринася за иновативната научна стойност на труда. Тук обстойно са 

разгледани средновековните авторови самоидентификационни знаци у нас, които до сега 

не са изследвани с достатъчно внимание и поради трудности при разчитането.  

Боянската църква е разгледана в труда като един от най-ярките примери за 

многообразието на авторовите самоидентификационни знаци от късната Комнинова 

епоха. От поменика на храма става ясно, че зографите се свързват с ателието, което 

произхожда от района на град Сяр, а това насочва към художествената традиция, 

свързана със Солун и Света гора. Ателието включва майстори зидари и декоратори, 

което се вижда от подписите. Майстор Илия, например, като строител издълбава свое 

посвещение върху камък от градежа, а зограф Васил изписва името си, прави рисунки с 

въглен върху обмазващата мазилка и сигнира завесата на храма. Секретно авторово 

посвещение на софийския зограф Св. Пимен се идентифицира в Сеславския манастир 

(1616 г.), върху свитък в сцената “Христос проповядва в храма на книжниците”. 

Просвещението по време на Българското национално възраждане реабилитира 

самочувствието на зографите и те изписват все по-често свои автопортрети, като поп 

Пунчо от село Мокреш и Захари Зограф от Самоков.  

Логично, моята роля в това научно жури е свързана с последната глава на 

хабилитационния труд, наречена "Типологията на авторовите знаци от епохата на 

Италианския ренесанс и модернизма". Интерпретирането на автографските методи 
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отразява модерните търсения в изкуствознанието. Тo e ползотворнo не само за старите 

периоди, но и за съвременното изкуство, тъй като методологическият опит е от значение 

за идентификацията на модерното художествено пространство, разбирано като 

екзистенциално за автора. Много интересна е частта в труда, отнасяща се до 

автографирането на художниците от Италианския ренесанс. Там става видно как се 

променя социалната роля на художника, дори само от начините по които той подписва 

своята творба. Тази тенденция е проследена в епохата на барока и в академизма като 

цяло, които затвърждават тази нова социална роля и нарастнало самочувствие.  

Интерес представлява и частта, посветена на художниците от епохата на 

модернизма. Съвсем правилно доц. Ждраков пише, че формално-стиловият анализ 

показва, че авторовите самоидентификационни знаци са мислени като пластичен 

елемент на живописната материя във визуалното пространство, дори когато то е 

маргинално. И като примар дава картината „Габриела със сламена шапка“ от 1900 г., в 

която "импресионистът Реноар вписва името си в долния десен ъгъл на изобразителното 

поле с червен цвят, за да го изпълни със светлина и да го открои върху зеления фон на 

терена като важен акцент в цветовата хармония". Съвсем коректно е разгледана ролята 

на подписите при футуристите, които са поставени не само като указание, но и като 

фактор за изграждането на цялостния динамизъм на произведението. Много точно е 

отбелязан отказът на някои сюрреалисти да подписват произведението от лицевата 

страна, подражавайки на анонимността на фотографията. И така до пърформансът, в 

който самата авторова фигура се се превърнала в знак на автоидентификация. 

В заключение, препоръчвам на уважаемото научно жури да оцени по най-висок 

начин приносният характер на хабилитационните трудове на доц. д-р Зарко Ждраков. 

Той разглежда важни проблеми в изключително широк времеви период и следва да 

получи пълна подкрепа за присъждането на академичната длъжност „професор“. 

 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 
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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по специалност 8.2. 

Изобразително изкуство: („Старо българско изкуство“, с тема : „Българско 

средновековно изкуство, автори и художествени центрове“ за нуждите на катедра 

„Изкуствознание“), обнародван в „Държавен вестник“ – бр.13 от 09.02.2018 г. 

От доц. д-р Бойка Доневска, катедра „Изкуствознание“, НХА 

1. Образование  

Зарко Ждраков е завършил специалност „Изкуствознание“ в Националната 

художествена академия през 1987 година. Следва редовна докторантура в областта на 

средновековното изкуство, приключила през 1991 г. с успешна защита на дисертация 

на тема „Църквата Св. Св. Петър и Павел в Търново – архитектурни и художествени 

проблеми“. През 1997 г. печели стипендия на фондация „Пол Гети“ за специализация в 

Италия по проблема на българското присъствие на събора във Ферара-Флоренция през 

1438-39 г.  

2. Преподавателска дейност  

От 1993 г. Зарко Ждраков е асистент към катедра „Изкуствознание“ в НХА, а от 

2004 година е доцент на Национална художествена академия и на Нов български 

университет. През този период неговата преподавателска биография обхваща един 

много широк професионален периметър. З. Ждраков е титуляр на редица основни и 

специализирани лекционни курсове, сред които „История на изкуството по българските 

земи от древността до края на Първото българско царство“ (за I и II курс 

„Изкуствознание“), „История на изкуството по българските земи от древността до 

националното Възраждане“, воден пред студентите от обединените курсове от всички 

специалности на НХА, „Практикум по документиране“ (за I и II курс 

„Изкуствознание“) „Иконография“ за специалността „Консервация и реставрация“. 

Сред студентите и колегиалната общност е известен със своята професионална 

ангажираност, иновативност и оригинално, провокативно мислене. Ръководил е и 

рецензирал редица студентски дипломни работи и успешно е извел свой докторант.  

Наред с преподавателската си дейност З. Ждраков осъществява сериозна 

професионална активност като участник в редица научни конференции и форуми.  

От тази позиция участва в настоящия конкурс за хабилитиране като професор. 

Според представените документи, обявената хабилитация е основателна и за нея е 

налице необходимият хорариум.  

3.Научноизследователска дейност – публикации  
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Като изследовател З. Ждраков се представя със значителен библиографски актив. 

В периода след 2004 година е публикувал 32 (самостоятелни и в съавторство) научни 

статии и 41 научни съобщения, чиято разностранна проблематика впечатлява с 

широтата на изследователския кръгозор. Съществени приноси има в публикациите 

относно идентификацията на прабългарските съкровища, седмолъчната звезда от 

Плиска, четвъртия надпис-подпис на скулптора на Мадарския конник и др. Разкрити и 

разчетени са много оригинални авторски подписи, които реално спомагат за 

атрибуцията на паметниците. В много случаи тези публикации отразяват най-

актуалните проблеми в своята област и придвижват напред степента на 

историографското им проучване.  

Натрупаният експериментален опит и теоретични знания доц. д-р Зарко Ждраков 

прилага успешно и в учебно-преподавателската си дейност, което поставя висок 

хоризонт пред учебно-методичната му работа.  

4. Монографичен труд  

В качеството на хабилитационен труд З. Ждраков е представил изследване на 

тема Авторовият знак като идентификация във визуалните изкуства от 

античността до ХХ век ( 280 страници), който си поставя амбициозната в научен план 

цел да формира методология за изясняване авторството по българските земи. Самото 

извеждане на подобен проблем в самостоятелна тема на проучване спомага да се 

уточнят параметрите на социалните и художествените процеси и да се задълбочи 

представата за техния съдържателен и понякога - пластически характер. При това 

мащабът на изследването впечатлява с обема на времевата си и проблемна рамка, както 

и с релациите на интердисциплинарния подход.  

Впрочем научните изследвания на З. Ждраков по актуалния въпрос за 

автографирането в българското изкуство започват още с разработването на неговата 

дисертация и изключително новаторския по своя научен принос труд „Въведение в 

историята на автографирането“ (2004), ориентиран изключително към преподаването в 

НХА.  

И в настоящата монография интересът му се насочва към характерните 

стереотипи на авторова самоидентификация, тяхната мотивация и начинът, по който се 

осъществява приемственост и взаимодействие между личната креативност и 

колективните представи. В тази връзка З. Ждраков се обръща към историята, 

митологията и християнската иконография, привежда и анализира в качеството на 

примери ключови произведения от един действително огромен ареал, което в крайна 
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сметка довежда до съществени от научна гледна точка изводи и обобщения. Текстът 

демонстрира широка информираност, съвършено владеене на специфичната 

проблематика, интерпретаторска свобода и изобретателност. Доцент З. Ждраков е 

развил много убедително методът на иконографското изследване, като с материала е 

работено коректно и професионално. В текста са изказани и защитени редица 

собствени, квалифицирани мнения.  

Умелото засичане на конкретни примери с общотеоретични разсъждения спомага 

за проблематизиране на изследователските му тези в две основни посоки: в плоскостта 

на историческия и културен контекст и като рецепция върху конкретния изобразителен 

материал. Балансът в разпределението на творбите също е много добре намерен – във 

всяка част се привеждат и анализират произведения, които защитават пълноправното 

участие на различни модели и в този смисъл имат пунктуално значение. Сред силните 

страни на труда бих посочила и живото литературно изложение, разнообразната 

методология и прецизен научен апарат. Използваната интердисциплинарна методика 

придава оригинален характер на проучването и е в основата на несъмнения му принос в 

съответната област.  

5. Заключение:  

Доц. д-р Зарко Ждраков представя актуални и новаторски по тематика и по 

научен характер изследвания, напълно адекватни на целите на обявения конкурс и на 

заложените в нормативните документи по ЗРАСРБ изисквания. Той е компетентен 

специалист в областта на древното и средновековното българско изкуство, със 

съществен личен принос за осветляването на автографската традиция у нас. Участието 

му в учебния процес го представя като авторитетен и уважаван преподавател със силна 

мотивация, оригинални идеи и широк мисловен хоризонт. В своята цялостна 

професионална дейност той трайно се е утвърдил като ценен член на катедра 

“Изкуствознание” и на академичния състав на НХА.  

На основание на изложените аргументи като член на Научното жури убедено 

подкрепям кандидатурата на доц. д-р Зарко Ждраков и препоръчвам на Научния съвет 

на НХА да му присъди научната длъжност “професор”.  

 

Доц.д-р Бойка Доневска 
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СТАНОВИЩЕ 

от доц. Стефан Тъпанов 

Национална Художествена Академия 

по конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(опазване на културното наследство в България), 

обявен от НХА (ДВ бр.) за нуждите на Национална Художествена Академия 

с единствен кандидат доц. д-р Зарко Ждраков 

На обявения от Национална Художествена Академия конкурс за професор към 

катедра „Изкуствознание” се е явил един кандидат – доц. д-р Зарко Ждраков. 

Доц. д-р Зарко Ждраков е един от изтъкнатите изследователи на българското 

средновековното изкуство. Още в докторската си дисертация той очертава основните 

насоки на своите научни интереси, свързани с историята на средновековното българско 

изкуство и иконографията.  

Освен това доц. Ждраков е дългогодишен преподавател в катедра 

„Изкуствознание” при НХА, ползващ се с неоспорим авторитет сред студенти, 

докторанти и преподаватели. Под неговото ръководство са защитени редица дипломни 

работи и докторски дисертации. През годините той обогатява и усъвършенства 

професионалния си опит с поредица от специализации в реномирани наши и чужди 

институти и университети. Автор е на повече от тридесет публикации в научни издания 

у нас и в чужбина, имащи значителен принос в проучването на средновековното 

изкуство, чиято тематика хармонира с тази на основния му хабилитационен труд. 

Десетки са и неговите участия с доклади на специализирани научни форуми. Той е 

дългогодишен директор на програма „Културно наследство и туризъм“, както и на 

изследователски проекти на Департамент „История“ в НБУ. Активно участва и в други 

научно-изследователски проекти като „Флорентинската уния от 1439 г. и нейното 

влияние в изкуството през ХV век“, финансиран от фондация „Пол Гети“; „Подписите 

на старите майстори“ - проект на катедра „Изкуствознание“ в НХА; виртуалната изложба 

«Владетелят в българската историческа памет. Митология, доктрина, образност», 

финансиран от НФНИ и др. 

Особено място сред изследователските интереси на доц.Ждраков заемат темите за 

прабългарското културно наследство, иконографията и автографирането. С последното 

се свързва и безспорно най-значимото му съчинение, а именно основният му 

хабилитационен труд, озаглавен “Авторовият знак като самоидентификация във 
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визуалните изкуства от античността до ХХ век”. Изследването е посветено на 

“авторовата самоидентификация като форма на творческо присъствие в традиционно 

нормираното иконично поле” - един недостатъчно проучен аспект на авторското 

сигниране в изобразителното изкуство и историографията. Основният предмет на 

изследването е изясняването на типологията на авторовия знак в художественото 

пространство на произведението . 

 Проблематиката е нова за българското изкуствознание поради традиционно 

възприетото схващане за принципната анонимност на повечето древни паметници и по-

специално на тези на средновековното изкуство. Една от причините за това е липсата на 

ясна методология при провеждане на подобни изследвания.  

Използвайки методи за анализ от областта на иконологията, семиотиката и 

социологията, на епиграфиката и палеографията, както и по-специфични като 

иконографско-типологическия, топографския, историко-просопографския метод, 

авторът се опитва да реконструира “екзистенциалната среда на твореца въз основа на 

неговия избор на формата и мястото за подписване”. Доц. Ждраков разглежда и 

анализира обширен автографски материал предимно от Европа, даващ примери за 

осмислено авторово присъствие в произведението, „ с цел създаване на методология за 

изясняване на авторството по българските земи“. 

В подкрепа на авторовите тези са представени редица образци на автографиране от 

Античността до наши дни. Проучването включва десетки художествени паметници и 

исторически артефакти от областта на архитектурата, живописта и скулптурата, както и 

от книжнината и приложните изкуства по нашите земи, като акцентът е поставен върху 

паметници на българското средновековно и възрожденско изобразително изкуство.  

Доц. Ждраков разглежда обстойно средновековните авторови прояви на 

“самоидентификация” у нас, които досега не са били изследвани с достатъчно внимание 

поради някои трудности при разчитането, като по този начин открива авторови знаци в 

традиционно обявени за анонимни художествени паметници. В резултат той стига до 

заключението, че “майсторите, подражавайки на Божието творение, като сътворци 

превръщат художествения акт във възвишена дейност, достойна за възпоменателно 

отбелязване на авторите”, което ревизира схващането за средновековната творческа 

анонимност.  

Идентифицирането на подписа като “топос” (иконична визия) в художественото 

пространство на творбата разкрива според автора съществуването на автографска 

приемственост през вековете, в която индивидуалността намира своето особено място.  
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В заключение авторът предлага условна класификация на разгледаните в труда 

автографски примери, систематизирани в дванадесет групи. Като съществена ценност на 

този труд можем да посочим системно изложения иконологическо-топографски метод 

на изследване на подписите като елемент на “авторовата самоидентификация”. 

Автографският материал е представен в справочни приложения, необходими за бъдещи 

проучвания в тази област, “за един нов тип оличностена история на изкуството, в която 

авторовият поглед присъства самооценъчно”. 

След всичко гореспоменато може да се каже, че със своя внушителен обем от 280 

страници, структурирани в пет глави, въведение и заключение, подкрепен с повече от 

480 илюстрации и внушителен библиографски апарат, трудът на доц.Зарко Ждраков 

представлява съществен принос в областта на изкуствоведската наука.Темата за 

присъствието на автора в неговото произведение, схващано като “иконично поле”, 

може да бъде повод за един нов поглед върху историографията, посветена на твореца и 

на неговия избор за „самоидентификация“ в контекста на регламентираната автографска 

практика. 

 Не на последно място трябва да отбележим, че със своята изчерпателност, 

аналитичен подход и научно-изследователска значимост този труд ще бъде особено 

полезен не само за изкуствоведи, историци, палеографи и археолози, работещи в тази 

област, но и за останалите специалисти, свързани с художественото и историческо 

наследство. В не по-малка степен той ще бъде нужен и на студентите и докторантите 

като един изчерпателен извор, обогатяващ познанията им в тази област на 

изкуствознанието.  

Въз основа на всички изтъкнати по-горе качества и достойнства на разглежданата 

кандидатура, отговаряща на всички академични критерии, с пълна убеденост давам 

своето положително становище и предлагам на научното жури доц. д-р Зарко Ждраков 

да заеме академичната длъжност "ПРОФЕСОР" по направление “Изкуствознание и 

изобразителни изкуства”, и за нуждите на катедра „Изкуствознание” при Национална 

Художествена Академия. 
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