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ПРЕДГОВОР
Това е първото монографично изследване на един паметник
на изкуството, намиращ се днес извън границите на България,
но най-тясно свързан с нейната история. Уверен съм, че
напълно оправданите съмнения на читателя за смисъла и це
лите на това изследване ще се разсеят до голяма степен още
щом разгледа приложената към изданието географска карта
на част от тъй малко известния на него и трудно достъпен за
всички българи район около точката, където днес се събират
границите на три балкански държави, между които не е Бъл
гария. Тази карта не е съставена с пропагандни цели. Напро
тив, тя е отпечатана изключително за нуждите на Генералния
щаб на българската войска в много малко бройки, една от
които притежавам и аз. Изготвена е въз основа на топограф
ското заснимане на западната част от Балканския полуостров,
извършено от сътрудници на Австрийската академия на нау
ките през 60-те години на XIX век, на които трудно може да
бъде приписана каквато и да е пристрастност.
Ако читателят си направи труд да прочете имената на се
лищата, реките, езерата и планините в този район, обхващаш
близо две и половина хиляди квадратни километра, той труд
но ще открие едно или две названия, които не са български,
макар и по официалните статистики днес там да не живее
нито един българин. Нещо повече: голяма част от тези наз
вания са неизговорими от народите, населяващи сега този
район, а и в азбуките им дори няма знаци за звуците, които те
не могат да произнесат. Интересуващият се от повече под
робности за населението, обитавало до неотдавна югозапад
ната част на Балканския полуостров, ще ги открие в трудо
вете на известния немски славист Фасмер1, автор на и досега
ненадминатия етимологичен речник на руския език, а и на
1 Мах Vasmer, D ie S laven in G riechenland, Berlin 1941 (=Abhandlungen der
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse Nr. 12; Reprint
Leipzig 1970,21977 =Subsidia byzantina. Lucis ope iterata IV).
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също тъй бележития руски географ Селишчев2, както постъ
пих и аз преди половин век. Уверен съм, че читателят ще се
изненада също както мене, че преобладаващата част от хиля
дите топоними, запазени до Балканската война в този район,
както и в останалите части от Балканския полуостров извън
днешните граници на България, а след това грижливо подме
нени с други, не само че са с корени от българския език
(именно българския, а не тъй наречените „македонски“ и
„праславянски“ езици), но съдържат и тези звуци, които дру
гите съседни народи не могат да изговарят - а това се отнася
в еднаква степен и за гърците, и за сърбите, и за куцовласите;
единствено албанците, които са живели дълго в мирно съсед
ство с българите и са общували с тях, което е оставило дъл
боки следи в техния език, могат да изговарят и записват някои
от тези звуци. При десетки топоними - много повече
отколкото във всички други български земи взети заедно срещаме обаче и българското народностно име, и то порядко във формата, която му дават нашите съседи, а пре
димно в неговата българска форма, която не може да се
напише нито с гръцки, нито със сръбски букви. Този феномен
твърде много озадачи Фасмер, който не беше в състояние да
си обясни какво търсят топоними с името на „заселеното по
Долни Дунав турскотатарско племе“, пръснати по цяла Цен
трална и Северна Гърция, но също така и в Албания. При
това тия топоними се срещат дори в области, за които не е
известно да са влизали някога в пределите на българската
държава и явно са били употребявани там още преди нейното
образуване. А по тези места не се среща нито един единствен
топоним, произлизащ от „народностното“ име македонци.
Че дори и най-именитите български историци, не напус
нали нито за миг своята писалищна маса, за да посетят земи
те на юг от днешна България, не са имали дори и най-смътна
представа докъде на юг и югозапад се е простирала българ
ската държава, говорят начертаните от тях граници на карта
2 А. М. Селищевъ, Славянское население в А лбании , София 1931 (репринт, София 1981); същ., Полог и его болгарское население . Исторические, зтнографические и диалектологические очерки Северо-западной
Македонии, София 1929 (репринт, София 1981).
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та на средновековна България, които те поставят сред без
людните блатисти местности в Албания, докато по хребетите
на „отвъдните“ планини и до днес личат останките на безброй
крепости с български (именно български, а не славянски)
имена. Тези крепости при това са охранявали не българската
граница, a Via Egnatia - най-важния търговски път, свързващ
централните и източните части на Балканския полуостров с
пристанищата на Адриатическо море, включително неговото
разклонение на север и на юг при с. Рогожене. Останките на
повечето от тези крепости са обозначени на топографската
карта на Албания, заснета от италианския военен картограф
ски институт през 30-те години на XX век, преработена и
уточнена от картографската служба на Вермахта през 40-те
години и през 1950-51 година преиздадена от съответната
служба на Пентагона за нуждите на НАТО. Тази топографска
карта не представлява държавна тайна както топографските
карти в България, така че може да се ползва и дори да се
копира във всяка голяма европейска библиотека.
Предлаганата монография обаче няма за тема проблемите
на етимологията на българския език, а още по-малко пробле
мите на етнографията на балканските народи. Нейната тема е
много по-ограничена и засяга един определен художествен
паметник, възникнал в пределите на българската държава по
времето, когато територията, на която той е възникнал, не
само че е под българска власт, но е и в непосредствена
близост с културния и политически център на България, с
чиито управляващи кръгове явно е тясно свързан. Тъкмо
поради това той е бил в по-голяма или в по-малка степен
изложен на разни културни влияния, но и на различна интер
претация от изследователите му.
В историята и в изкуствознанието е прието да се използва
широкото понятие византийска култура - т. е. културата на
една общност от народи в рамките на византийската империя,
според определението на известния руско-американски византолог Дмитрий Оболенски. А за изкуството на тази общност
от народи също така днес се приема обозначението източно
православно християнско. Но тъкмо тук се явяват и някои
противоречия, които при внимателното и задълбочено из
следване на художествените паметници правят невъзможно
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привеждането им под един общ знаменател. При фрапира
щите разлики между тях явно не се касае за отделни изклю
чения, възникнали по периферията на обширната империя, а
до принципи, които по никакъв начин не могат да се прирав
нят, защото са напълно противоположни, и то по всички
показатели. Ние се натъкваме на явления, различни по вид и
характер, взаимоизключващи се помежду си - явления със
съвършено различен произход, насоченост и резултати. Дори
да се абстрахираме от влиянията на разните етноси в твор
ческия процес на всички изкуства, наложили своя отпечатък и
на художествените произведения, възникнали на Балканите от
дълбока древност до новата епоха, ние ще забележим, че и
християнството не е в състояние да преодолее и изглади разли
чията, създавайки общи идеологически основи и естетически
норми на многонационалната култура в рамките на тази ви
зантийска общност. През цялото християнско средновековие
ние срещаме дълбоко противоречиви помежду си тенденции и
при изповядването на християнската религия, в чието мнимо
единство православните църковни историци се мъчат да убе
дят лековерните и необразовани кръгове от обществеността
вече едно и половина хилядолетие. В действителност през ця
лото първо хилядолетие на нашата ера източната християнска
църква е разкъсвана от силни идейни и организационни про
тиворечия, кулминирали с отделянето на българската църква и
самоволното провъзгласяване на нейната пълна автономия и
автокефалия в 919 година. В отговор на това Цариградската
патриаршия я обявява за схизматична и вдига схизмата едва в
1037 година, след смъртта на последния неин глава, българи
на Йоан Дебърски. И тук не става дума за възгледи, присъщи
на някакви малочислени ереси извън българската официална
църковна институция, а до възгледите, застъпвани именно от
нея, различни от тези на православната църква по основни
въпроси както на църковната организация, така и на Хрис
тиянското верую и свързаното с тях богослужение, намерили
отражение не на последно място и в българското църковно
строително и изобразително изкуство.
В какво се състоят тези различия?
Отликите в устройството на вътрешното пространство при
църквите в района на Българската патриаршия от това при
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църквите под Цариградската патриаршия, определяни от тех
ните функции за изпълнението на богослужението, а не от
вкуса на строителите им, са на пръв поглед едва забележими
и най-често не привличат вниманието на изследователите. Те
засягат главно разпределението на помещенията в светили
щето (олтара) и съобщението между тях, както и наличието
на южен вход към наоса за извършване на богослужението по
старата традиция, която „еретиците“ - според възгледите на
„православните“ - са свързвали с името на апостол Яков: така
наречената Литургия на св. Яков. Непосредствено с тази неконформистка традиция изглежда са били свързвани и нишите
по вътрешните стени на наоса и притвора на църквите. Колкото и незначителни да са тези отлики, те явно са били считани
от православната църква за достатъчно многозначими, за да
послужат като повод за разрушаването на църковните пост
ройки като еретически - или в най-добър случай за тяхното
основно преустройство, последвано от ново освещаване на
сградите. А това едва ли ще се види странно на читателя, сви
детел на произлизащите и днес пред очите му ексцесии в
същите земи, породени от религиозния фанатизъм, но и от
омразата между отделните етнически общности - и двете
причини неподлежащи на каквото и да е разумно обяснение.
Основните отлики между църквите на „православните“ и на
„еретиците“ засягат обаче техния облик - при това по-голяма
разлика във външната изява на църковните сгради от ранното
и зрялото средновековие в българските и византийските земи
дори е немислима. От една страна, при византийските цър
ковни постройки имаме строга и сурова външност, съответ
стваща на тяхната интровертивна същност. Външните стени
са гладки, без украса или само със слабо разчленен корниз;
преобладават правоъгълни и многоъгълни плоскости, респек
тивно многостенни форми (предимно в апсидите и барабани
те на куполите), а пропорциите са издължени и с подчертан
вертикализъм. Противно на туй, църквите в българските земи,
доколкото можем да съдим от останките им, запазени в повечето случаи само в тяхната субструкция, представят екстровертивния принцип: при тях се използват всякакви средства за
разнообразяване и украсяване тяхната външност. Тези израз
ни средства включват на първо място разните видове декора
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тивна зидария с използването на богатата гама естествени
цветове при различните строителни материали - но съвсем
не и безвкусната пъстрота. Избягват се скучните големи
гладки плоскости по фасадите, които се разнообразяват с
разчленяването им чрез множество плитки ниши и лизени,
нямащи никакво конструктивно оправдание. В апсидите и
барабаните на куполите преобладават овалните форми, а с
изявяването на хоризонтални пояси по фасадите чрез реду
ването на слоеве от каменни квадри и тухли, или пък чрез
изграждането на сложни корнизи, съставени от няколко реда
орнаменти, се подчертава техния хоризонтализъм, противо
положен на вертикализма при византийските църкви.
Разликата при църквите във византийските и в българските
земи засяга в значителна степен също църковните типове. Та
ка докато през следиконоборческата епоха във Византия кръстокуполната постройка напълно заменя базиликата, в българ
ските земи чак до края на X век базиликата продължава да
играе най-важната роля за главните църковни постройки, а от
нея се извеждат и типовете на кръстокуполната църква с под
държащи купола стълбове вместо колони - често това са
дори цели стени, с „изрязани“ в тях арки, свързващи странич
ния и средния кораб; особено широко разпространени, и то
по цялата територия на Първото българско царство от Не
себър и Плиска, до Костур, Бер и Арта, са и така наречените
скъсени базилики, при които над почти квадратния среден
кораб вместо купол има свод.
Но разликата при църковните постройки във византийските
и българските земи съвсем не се изчерпва с архитектурните
форми и типове, а засяга, и то съвсем не в малка степен, също
тяхната вътрешна стенописна украса. До нас са стигнали
много малко на брой паметници на стенната живопис от епо
хата на Първото българско царство, защото за тяхното систе
матично унищожаване са били приложени всички възможни
средства. Въпреки това, дори и на базата само на малкото
запазени фрагменти, ние можем да добием представа както за
техните стилови и иконографски особености, така и за техните
високи художествени качества. Между тях на първо място по
своята художествена стойност са разкритите през последните
десетилетия фрагменти от стенописната украса на няколко
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църкви в София („Свети Георги“), Водоча („Свети Леонтий“)
и Охрид („Света София“), произведения на едно и също бъл
гарско придворно ателие, последвало царския двор при пре
насянето на българската столица и седалището на патриарха
на югозапад. С тези фрагменти най-тясно са свързани и из
пълнените от това художествено ателие стенописни фрагмен
ти от Десятинната църква в Киев, построена също от българ
ски майстори като копие на Преславската катедрала. Всички
тези стенописи се отличават със своята необикновена експре
сивност, силно въздействаща върху зрителя-богомолец, но и с
архаичната си доиконоборческа иконография, която няма да
срещнем в произведенията на византийската църковна живо
пис след IX век. За мене не съществува по-голям парадокс от
този, да се приписват охридските стенописи, както и строе
жът на самата църква, на дейността на Лъв Пафлагонец, пър
вия грък, който застава начело на българската църква след
присъединяването й към Цариградската патриаршия, защото
е съвършено немислимо той, като един от главните идеолози
на Великата схизма - разделянето на източната и западната
църква в 1054 година - да нареди да се изпишат именно в
светилището на този храм не само и досега недостигнат брой
изображения на римски папи, но и изображенията на славян
ските равноапостоли Кирил и Методи, които бяха канонизи
рани от гръцката църква едва в 1971 година.
Тези различни в основата си тенденции както по отношение
на църковната архитектура, така и по отношение на църков
ната живопис, не отбягват от вниманието на един от найизвестните историци на византийското изкуство и култура,
френския изследовател Габриел Мийе, който близо четири
десетилетия, чак до Втората световна война, завежда катед
рата по византология в парижката Сорбона. Той дори даде
име на тази архитектура, приписвайки я на така наречената от
него „Гръцка школа във византийската архитектура“, без дори
да разгърне географската карта и да види, че нейните памет
ници възникват на територията на средновековната българска
държава и че тези църковни паметници не са предназначени
за изпълнение на ритуала, узаконен от Цариградската пат
риаршия. За църковната живопис той възприе пък въведения
още от Η. П. Кондаков и твърде оспорван технически термин
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„Македонска школа“, без също да забележи, че в действи
телност и произведенията на тази живопис, датирани от него
поради погрешно разчетен надпис три столетия след създава
нето им, подобно на архитектурните паметници следват ста
рата художествена традиция. Тази традиция се е запазила в
югозападните райони на Балканския полуостров още от доиконоборческата епоха и е напълно противоположна по свои
те форми и по своя израз и характер на официалното визан
тийско изобразително изкуство, възникнало едва след възста
новяването на иконопочитанието през IX век.
Ако и до не много отдавна да се предполагаше, че памет
ниците на така наречената „Гръцка архитектурна школа“ са
построени след средата на XI век, т. е. след установяването
на византийската власт върху целия Балкански полуостров,
днес вече не подлежи на съмнение, че те са строени от пос
ледната трета на IX до самото начало на XI век, макар и
изследователите да не могат да си обяснят защо тъкмо с
установяването на тази власт и при най-големия разцвет на
византийската държава, църковното строителство в централ
ната и западната част на Балканския полуостров напълно за
мира. Нещо повече: изследванията през последните десетиле
тия показаха, че едва ли не всички паметници на църковната
архитектура в централните, западните и югозападните райони
на Балканския полуостров около началото на XI век биват
сринати до основи или най-малко превърнати в негодни за
богослужение, като се разрушават само техните куполи и ол
тари - в Плиска и Преслав след завладяването на източните
предели на българската държава в 971 година църквите само
се преустройват за изпълнение на богослужението по устано
вения от Цариградската патриаршия ритуал, а след повтор
ното им завладяване от Византия в началото на XI век те вече
се разрушават до основи. Тази хронология е точно регистри
рана по време на разкопките в Преслав и Плиска през пос
ледните десетилетия, при които всеки камък, всяка кост и
всяка черупка от счупена паница бяха изследвани и описани в
стотици научни трудове и кандидатски или докторски дисер
тации. Толкова по-странно е, че нито един изследовател дори
не си зададе въпроса защо тези църковни постройки са били
разрушени - ако те са произведения на православното визан
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тийско изкуство, защо са били сринати до основи от право
славните византийци? А че не са произведения на „византий
ското“ изкуство, никой български археолог не би си позволил
дори и да помисли, от страх да не бъде уличен от чужденците
в национализъм. Но този вид разрушения се извършват върху
църковните постройки по цялата територия на бившата бъл
гарска държава, та дори и в райони, които са били само за
малко време в нейните предели или дори са били в гра
ничната зона извън България. И те засягат стотици църкви една нищожна част от тях ще бъдат възстановени в течение
на следните векове, макар и най-често по съвсем примитивен
начин: с плосък покрив вместо купол и сводове и с най-прост
градеж, вместо с тяхната високохудожествена декоративна
зидария. А църквите, избегнали тази съдба, могат да се из
броят на пръсти, и то на една ръка, макар техните стенописи
също да са били или унищожени, или замазани с вар, или пък
покрити с друг живописен слой - това са четири църкви в
Костур, както и църквата, на която е посветена настоящата
монография. Запазени фрагменти от изпълнената през IX и X
век първоначална живопис, покрити с друг живописен слой
или само с мазилка, има и при няколко частично разрушени
църковни постройки в днешна България. Това са църквите в
Колуша/Кюстендил, Бобошево, Паталеница, „Св. Георги“ в
София и първоначалната църква в Бояна; в църквата на
Земенския манастир е била разрушена не само горната част
на стените с купола, но е била изкъртена и цялата мазилка със
стенописите, освен три малки фрагмента, оставени като че ли
да напомнят на бъдните поколения какво забележително из
куство е имало в нея.
***
Преди повече от три десетилетия си поставих за задача да
издиря останките от църковното строителство на Първото
българско царство, запазени във и извън границите на днешна
България. За основа ми служеше списъкът на епархиите в
сигилиите на Василий II, издадени малко след 1018 година.
Тези сигилии не са издадени за основаването на една дотога
ва несъществуваща църковна организация, както твърдят ня
кои гръцки и сръбски автори, а узаконяват едно заварено
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положение и са резултат от продължителни преговори между
византийския император от една страна, а от друга - вдовица
та на българския цар и българския патриарх. При тези пре
говори главен предмет на спора явно са били земите, при
съединени към България след основаването на Българската
архиепископия с постановление на Осмия вселенски събор в
870 година, част от които земи е била включена в българската
държава по силата на мирния договор от 927 година, а друга
част - по време на Самуиловите войни. През последните 30
години, при редица мои пътувания по всички краища на Бал
канския полуостров, включително по цяла Албания, аз можах
да посетя повечето от местата, обозначени в тези сигилии и се
убедих, че данните в тях са верни - сигилиите не може да са
били подправени, както допускат някои изследователи, защото
много от изброените там епархии още преди средата на XI век
са били закрити, при което църквите са били частично или
напълно разрушени, но във всеки случай през следващото сто
летие не са били използвани. Не можах да открия нито един
случай, при който в означената епархия да не са се запазили
следите поне на една църква, построена между края на IX и
началото на XI век - в най-лош случай са запазени само осно
вите, върху които впоследствие се строи друга църква. Освен
посочените по-горе църкви в Костур, не можах да открия
нито една църковна постройка, в която куполът и светили
щето да не са били разрушени - дори в църквата „Свети
Герман“ апсидите на височината до прозорците са били раз
рушени, но скоро след това възстановени, макар и с проста
зидария. Разрушаването на църквите е било извършено нався
къде по един и същ начин, което изключва всяка друга причи
на от какъвто и да е характер - нито при земетресение, нито
по време на военни действия ефектът може да бъде такъв.
Това се забелязва най-добре при църквата в Дрино поле
(Пешкепи, Албания): изваждани са камъните в основите на
сводовете в източната част на църквите, както и в основите на
купола, след което сводовете и куполите са се срутвали. Доколкото се простират моите наблюдения, тази процедура не е
могла да бъде проведена окончателно само на Охридската
„Света София“. При нея са били разрушени само куполът и
част от външната облицовъчна зидария в източната й част
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над прозорците, докато силното сцепление на пълнежа от
цимент и камъни в сводовете на светилището е попречило за
разрушаването им, като по този начин са били запазени и сте
нописите, при което изображенията на папите и останалите
църковни учители са били покрити с варов разтвор, а изобра
жението на Богородица Никопея в нишата на апсидата е било
покрито с нов живописен слой с друго изображение, свалено
по време на реставрацията на стенописите през 1954 година и
сега изложено в южния кораб на базиликата. Че не само аз съм
забелязал това явление, свидетелствуват публикациите от раз
копките при редица църкви. Изследователите нерядко обръщат
внимание на обстоятелството, че декоративната зидария в из
точната част на църквите не е изпълнена последователно, а
само в долната част на стените. Това отбелязват в публика
циите си както Н. Мавродинов, така и Ал. Мекси. То е регист
рирано също в протоколите на разкопките, извършени от
някои гръцки и сръбски археолози, без обаче никой от тях да
прави някакви изводи за причините на тази непоследова
телност в градежа, а така също и на разрушенията.
Тъй като още при първото ми сблъскване с паметниците
тяхното разрушаване озадачи и мене, аз потърсих обяснение
за него в историческите извори - занимание, което погълна
голяма част от моето време през последните две десетилетия.
Негов резултат беше откриването на голям брой преки и кос
вени указания, обясняващи разрушаването на църквите и пос
тавящи историята на българската църква в съвсем различна
светлина - но и заключението, че ние, българите, не позна
ваме историята си, а приемаме безпрекословно всичко, което
казват нашите недоброжелатели.
Разрушаването на паметниците на българската църковна
архитектура от IX-XI век обаче съвсем не е единственият
белег, който ги свързва помежду им и който можах да кон
статирам при моите изследвания in situ. Освен техните близки
архитектурни форми и декоративната им зидария, оказа се, че
значителна част от тези паметници са строени при използ
ването на една мярка за дължина, различна от византийската
стъпка и преминала по традиция от епохата на римското
владичество в средновековието.
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Въпреки разрушаването и унищожаването, но също така и
основното преустройство на огромното болшинство памет
ници, изградени и украсени по време на Първото българско
царство, изкуството на техните творци не изчезва напълно.
Проучванията ми в областта на руската средновековна архи
тектура и живопис, както и на историческите извори, ми
показаха, че то намира продължение в Киевска Русия и Новгород, където в течение на няколко десетилетия срещаме не
само същите художествени похвати както в българските па
метници, но дори и подписи на българските им създатели колкото това и да е неприятно на моите руски колеги, които
биха искали Русия да е законният продължител на византий
ското изкуство и държавност.
Някои от тези художествени похвати ние намираме отново
в паметниците на българската църковна архитектура от XIII и
XIV век, при които скулптурно-керамичната украса и деко
ративната зидария достигат върха на своето развитие, а хума
нистичният принцип в живописта и нейната изразителност
постигат пълната си изява в стенописите от Бояна, Търново и
Иваново. Но те надживяват и Второто българско царство.
Тяхната реализация ние ще открием и в множество произве
дения на църковната живопис в българските църкви и манас
тири чак до XVIII и XIX век. Ще ги забележим и в стено
писите на църквата „Свети Герман“ от 1743 година, както и в
цяла поредица български църкви, изписани от същия худож
ник, йеромонах Дамаскин, и от неговите ученици Макарий
Галатищки, Никифор Карпениски и Митрофан от Виза, които
създават най-забележителните стенописни ансамбли в Света
гора през XVIII и първите десетилетия на XIX век, чиито пък
ученици полагат основите на Самоковската, Тревненската и
Банско-Разложката живописни школи в България, придали
специфичния и неповторим облик на българското възрож
денско изкуство.
Читателят, който стигне до последните страници на книга
та, ще бъде изненадан да узнае, че българското възраждане
започва в югозападните райони на Балканския полуостров
много десетилетия преди да се събуди националното съзна
ние в населението от подбалканските градове. Но дори и
църковната борба там започва и стига до своята първа кул
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минация цял век преди тя да се зароди в земите на днешна
България. И не случайно Паисий Хилендарски написва своята
Славянобългарска история в една килия от същото крило на
Хилендарския манастир, в което десет години преди това
зографите от художественото ателие, изписало стенописите в
църквата „Свети Герман“, рисуват в един параклис изображе
ния на български светци и дарители, каквито изображения в
течение на следващите сто години ще станат един от найхарактерните белези на българската възрожденска живопис.
Църквата „Свети Герман“ беше един от първите български
паметници, които посетих и проучих при пътуванията си в
Гърция през 1979, 1980 и 1981 година, когато направих и
нейнота пълно архитектурно и фотозаснимане. Със своите
гладки и варосани стени днес тя по нищо не се различава от
десетките гръцки средновековни църкви в Тесалия, Атика и
Пелопонес - макар и някои от тях, като бившата катедрала на
епископа в Петра при Катерини, под своите измазани стени
крият следите от декоративната си зидария. Още при послед
ния неин ремонт след изграждането на новата църква в 1882
година стените й също са били измазани, като по този начин
се скриват и последните остатъци от нейната декоративна
зидария, запазили се в течение на девет столетия. И за да до
бие известна представа за нейния първоначален облик, чита
телят трябва да се вгледа внимателно в направената преди
ремонта фотоснимка или пък да разгледа четирите Костурски
църкви, които при това дори не са били изградени тъй
прецизно като нея. От първоначалната й живопис до моето
посещение не беше вече запазено нищо. Дори и описаните три
десетилетия по-рано от гръцкия изследовател Пелеканидис
стенописни фрагменти са междувременно унищожени. Но и
живописта от 1743 година днес не е в много по-добро със
тояние. Живописният слой с високохудожествените стенописи
на много места е изпадал, а това, което е останало, е покрито
с дебел слой прах и сажди. Заличен е надписът при изобра
жението на св. Кирил, създателя на славянската азбука, пред
ставен в олтара на църквата, а изображението на св. Климент
Охридски на стълба пред олтара е закрито от поставения в
ново време иконостас, като сега може да се прочете само
името му.
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Материалите от изследванията си обработих през пролетта
на 1982 година в настоящата монография, която не беше
предназначена за печат. Предлаганото тук издание следва без
промени първоначалния текст с известни добавки в библиографските бележки, актуализирани с по-новата литература.
Само краят на последната глава е съществено преработен, тъй
като при написването й в първоначалната версия ми липсваше
заснетия преди това от мене сравнителен фотоматериал - той
ми бе отнет от известни служебни лица в България, като под
натиска на една вишестояща инстанция ми бяха върнати
чернобелите негативи, но не и цветните диапозитиви, които
продължават да се публикуват и досега от техно име.
Към монографичното изследване съм добавил изчерпател
на литература с цитати на всичко, което е писано за църквата
„Свети Герман“ от българските и чуждите автори, като пре
доставям на читателя сам да прецени смисъла на един такъв
необичаен в научните трудове метод - нека той има пълна
представа за обективността на изследователите, които са се
занимавали с този паметник и с проблемите, свързани с него.
Фотодокументацията на паметника не беше предназначена
за печат. Печалното състояние, в което днес се намират сте
нописите, се документира тук само с няколко фоторепродукции, предлагани на вниманието на читателя, за да може той
да получи поне малка представа за стиловите и художестве
ните особености на живописта в сравнение с други паметници
на българското възрожденско изкуство.
В приложение е дадена моята документация за Богородич
ната църква в Дрино поле (Пешкепи, Албания), която проучих
при пътуването си в Албания през 1986 година във функцията
на консултант за издаваната в Рим ENCICLOPEDIA DELL'ARTE
MEDIEVALE. Използвам случая, за да благодаря на моите до
макини от Албанската академия на науките, позволили ми да
направя изследвания и заснимания в тази църква, която от 70
години не беше посетил никой чужденец. Доколкото църквата
в Дрино поле, намираща се в най-тясна връзка с архитекту
рата на църквата „Свети Герман“, е малко позната дори на
специалистите, считам че коментираните от мене бележки на
нейните изследователи ще бъдат от интерес за читателя.
Берлин, юли 2001
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ПЪРВА ГЛАВА П РЕ Г Л Е Д НА ЛИТЕРАТУРАТА
Църквата „Свети Герман“ в едноименното село източно от
езерото Малка Преспа, днес на територията на Гърция,
номос (околия) Флорина (Лерин), е за първи път подробно
описана от Павел Н. Милюков в студията му, посветена на
христианските паметници от Западна Македония, поместена в
Известията на Руския Археологически Институт в Цариград
от 1899 година1, заедно с посветените на открития при църк
вата надпис на цар Самуил от 993 година статии на Фьодор
Успенски2, Тимофей Флорински3и Любомир Милетич4. Още в
самото начало на бележките си за тази църква Милюков
отбелязва интереса на групата руски изследователи към нея,
свързващ името на селото „със спомена за живелия т у к цариград
ски патриарх Герман (715-730)5, както и със слуховете за намерения т у к
старославянски надпис“ 6, които слухове се потвърждават след
като на тях им показват „с кр и та та в новата черква на село Герман
каменна плоча с три вдлъбнатини за [междувременно загубените м е та 
лически] кръстове и с надписа о т 6501 година на 11 реда, издълбан в
единия о т ъглите на плочата“ 7. М илюков дава към студията си и

първото, съдържащо много грешки, свое архитектурно заснимане на паметника8, едно изпълнено с не по-малко грешки и
пропуски описание на стенописите, както и в приложение
фотоснимка от 1898 година9. Погрешно преписани са и трите
паметни надписи в църквата от 1743 година, чийто текст,
заедно с плана на църквата и с всичките им грешки, пре
минават от там в научната литература, без да бъдат кориги
рани чак до началото на 60-те години на XX век10. Милюков
обаче не пропуска да отбележи, че при впоследствие унищо
жения дарителен надпис „личните имена са в по-голямата си част
български“ " . Накрая на своята студия прави и опит за класифи
циране на църквата и за нейното датиране, позовавайки се
само на архитектурните й особености, тъй като „дебелият слой
мазилка, поставен неотдавна, лишава о т възм ож ността да се установи
характера на зидарията“ , като отнася църквата „Свети Герман“

към групата църкви от Западна Македония от XIII-XIV век,
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макар и с уговорката, че тази църква „представя споменатия
архитектурен тип в схематична простота“ 12. М илюков повече не
се спира върху преданието за „цариградския“ патриарх Гер
ман, а само предава в бележките си за стенописите своето
убеждение, че „между проблематичното ‘второ изписване’ о т 1006 а.,
за което реставраторите ‘намерили’ указание в стар ите надписи на
църквата и тяхното ‘т р е т о ’ изписване о т 1743 година трябва да е
имало и още едно междинно изписване“ 13.“

Още преди М илюков обаче, църквата, както и надписът на
Самуил, се споменават от посетилия тези места през 1889
година историк и любител-етнограф Васил Кънчов14 в подпи
саната с три звезди и поместена в издавания от БАН СБОР
НИК ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ, НАУКА И КНИЖНИНА ОТ 1891
година статия БИТОЛСКО, ПРЕСПА И ОХРИДСКО15. На същото
място Кънчов съобщава за преданието, свързващо църквата
и гроба в нея с името на българския патриарх Герман и запа
зено до това време сред местното българско население:
„Особено внимание заслужава да се обърне на с. Герман. То е построено в
една хубава долина на реката със същото име. Има 200 къщи, о т които
150 са български и 50 арнаутски. Името си е взело о т българския патриарх
Герман, който или т у к е живял, или само е погребан в тукашния манастир.
Селяните казват, че едно време в тяхното село живял «Патриката» св.
Герман, който бил много добър човек. Той кога умрял, погребли го в
ста р а та Германска църква. Сега гробът му е под новата църква, която е
съградена в старо време. Над ко сти те на светията има плоча с български
надпис, която сега е под земята. Един господин о т Ресен бил снел подписа,
кога то още плочата е била заровена под новата църква. Преписът е
загубен - господин Китанчев видял този препис; буквите били много
заличени, но той могъл да прочете думата Самуил. Селяните разказват,
че един гръцки владика искал да изрови ко с ти те на патриарха, но го
хванала те ж ка болест и престъплението не му се удало. В Герман имаше
гръцко училище досега. Селяните заявиха тази година, че искат да го
обърнат на българско. То е още под ведомството на Патриаршията.“ 16

В статията си, посветена на Самуиловия надпис, академик
Милетич уточнява обстоятелствата, свързани с откриването
на надписа, като коригира известни неточности от съобще
нието на Васил Кънчов:
„Преди петнадесетъ години покойниятъ Трайко Китанчевъ бе получилъ о т
г. А[ндрей]. Ляпчевъ о тъ гр. Ресенъ, неясенъ преписъ на единъ надписъ, въ
който добре е личало името «Самоилъ». Презъ 1880 год. б ратъ тъ на г.
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Ляпчебъ билъ закупилъ десятъкътъ 6ъ с. Германъ 6ъ Преспа. Като узналъ
за същестбуваньето на каменна плоча съ славянски надписъ издействувалъ у м е стни те чорбаджии-гъркомани позволение, да се изрови плоча
та . Той тогава снелъ о тъ надписа нЪколко своеобразни снимки: върху
наложена надъ буквите бяла хартия той търкалъ съ синъ моливъ, докато
не излЪзли буквите, ала неясно. Отъ ти я снимки г. Ляпчевъ въ София
предалъ една и г. Китанчеву на 1883 год. За жалость този преписъ тогава
не излезе на яве, а скоро следъ туй се забрави и самиятъ надписъ.“ 17

Въпреки тези уточнявания, известни противоречия, произ
тичащи от разните съобщения за плочата с надписа, оставят
някои обстоятелство неясни и дават основание за ожесточени
спорове, нестихнали и до днес. Преди всичко това се отнася
за мястото и за времето на откриването на плочата, за което
се дават две различни години: 1882/1883 у Милетич (същата
се извежда и от съобщението на Кънчов във връзка със
строежа на новата църква) и 1888 у професор Успенски: „при
построяването на новата църква в 1888 година“ 18. Последната дата,
явно печатна грешка или погрешно предадена от Успенски,
противоречи обаче на известната от надписа в новата църква
година на строежа й, 188219, но поради авторитета на имени
тия учен бива възприета от всички останали автори като
вярна. Също така и мястото, където плочата с надписа е била
намерена, вследствие неточното определение на Васил Кън
чов, за което той се опира само на слухове, макар и потвър
дени и от Милетич, бива предавано и досега по различен
начин: под новата църква, т. е. западно от старата църква, и в
старата църква.
Милюков20, който в следващите десетилетия започва да иг
рае ключова роля не само в руската история като идеолог и
водач на реакционната партия на кадетите, но и по отноше
ние на македонския въпрос, застъпвайки често официалната
антибългарска линия на руската царска политика21, допуска
- по всяка вероятност напълно съзнателно - известна неко
ректност и в интерпретацията на преданието за патриарх
Герман. Премълчавайки сведението от статията на Кънчов22,
той свързва още от самото начало на своето описание църк
вата и преданието за нейното възникване не с името на бъл
гарския патриарх Герман, а с едноименния цариградски пат
риарх. Но същата тенденциозна некоректност откриваме и в
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статията на проф. Успенски23, където именитият византолог,
предавайки в руски превод текста на В. Кънчов, съкращава
изречението, в което Кънчов свързва името на селото с
българския патриарх Герман, „вероятно живял или само погребан
на това м ясто66, и по такъв начин напълно съзнателно пръв
дава ход на продължилата вече над едно столетие антибългарска насоченост в интерпретацията на историческите изво
ри за тази и без това тъй малко ясна и понятна епоха. Защото,
ако за В. Кънчов едва ли би могло да се допусне, че е позна
вал сведенията на историческите извори за българския патри
арх Герман24, преди да научи за него от местното предание,
непознаването на тези исторически извори от проф. Успенски
е напълно изключено и обстоятелството, че той изобщо не
споменава българския патриарх във връзка с плочата на Са
муил, събужда недоумение, още повече, че епохата, в която е
живял и светителствувал този български патриарх, съставя
една от централните теми в изследванията на руския исто
рик25.
Още от началото на неотдавна отминалия век църквата
„Свети Герман66 става предмет на оживени дискусии, засяга
щи предимно надписа на Самуил с неговите езикови особено
сти, но и обстоятелствата около възникването и откриването
му. Появяват се голям брой публикации, в които, освен фило
логическите въпроси, се засягат и въпроси, свързани с исто
рическата епоха26. Малко след откриването на Самуиловата
плоча се изказват различни предположения за първоначално
то място и предназначението на плочата - при тази дискусия
пръв известният чешки славист и историк Константин Иречек изказва съмнение, че родителите и братът на Самуил са
били наистина погребани в църквата в село Герман, като
указва на възможността, плочата с надписа да е пренесена
там в течение на времето от църковните развалини на остро
вите на Преспанското езеро27. Със самия паметник, неговите
архитектурни особености и преди всичко с историческата
епоха, с която е свързан, се занимава обстойно академик
Йордан Иванов, който в качеството си на секретар на Бъл
гарската търговска агенция в Солун посещава през 1907
година тези места - главно остров Ахил на Малкото Преспанско езеро. Надписите в църквата „Свети Герман66 (според
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публикацията на Милюков), както и част от резултатите на
проучванията си, той помества в излязлата още през 1908
година в първо издание своя книга „БЪЛГАРСКИ СТАРИНИ ИЗЪ
М а к е д о н и я 64 преминали без съществени изменения и поп
равки във второто издание на същата книга от 1931 година,
както и във фототипните й издания от 1970 и 1978 година28. За
местонахождението на плочата и нейното предназначение
там се казва:
„П а м е тни къ тъ може да представлява самата начална надгробна семейна
плоча, или пъкъ той е билъ издигнати по-сетне като възпоменателен^ знакъ.
Това последно предположение ми се струва за по-правдоподобно. Не е ясно
сжщо, да ли плочата е била първоначално в с. Германъ, чиято стара църква
била градена, споредъ единъ надписъ въ нея, в 1006 г., или пъкъ плочата е била
пренесена тамъ отъ столицата на Самуила, която е била въ близкия островъ
на ПрЪспанското езеро, именно въ Ахилъ“ 29.

Акад. Иванов предава също така и текста на трите надписа
от църквата на гръцки език (според публикацията на Милю
ков), както и техния български превод. Локализацията на тези
надписи е напълно коректна и твърдението на Пелеканидис30
за невярно посочване мястото на втория надпис е неосно
вателно и почива вероятно на неразбирането на български
език от гръцкия изследовател. Текстът обаче повтаря всички
грешки и пропуски на Милюков31.
В бележките си за надписите от църквата „Свети Герман66
акад. Иванов пръв свързва църквата и надписа с българския
патриарх Герман:
„Въ това село, при старинската му църква Св. Германъ [...] е билъ
о т кр и тъ прочутиятъ царъ Самуиловъ надписъ о т 993 г. Въ врЪмето на
царъ Самуила е светителствувалъ българскиятъ патриархъ Германъ,
наричанъ и Гаврилъ, изпърво въ Воденъ, сетне въ ПрЪспа, ка кто за това се
учимъ и о тъ Дюканжовия списъкъ: Γερμανός, κ α ι Γ α β ρ ιή λ, έν Β οδινοίς
κ α ι τη Πρέσπα. Тоя български патриархъ се е поминалъ въ ПрЪспа и е
билъ погребанъ въ църквата на с. Германъ, която дала по-късно и името на
селото. По-късната гръцка легенда, която свързва името на църквата и
на селото съ името на цариградския патриархъ Германа (713-730), не е
основателна. Гръцкиятъ Германъ нито е живЪлъ, нито се е поминалъ въ
ПрЪспа; той е умрЪлъ въ имението си Платония до Цариградъ. Споредъ
това и гръцкитЪ надписи в германската църква се о тн а ся т до българския
патриархъ Германа.“ 32
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През 1910 година излиза и студията на същия автор
столица в П ръ спа “33. Текстът в тази статия,
по-късно предаван многократно от други автори в изопачен
вид и с погрешни изводи, гласи:
„С ам уиловата

„Въ с. Германъ, 6ъ усти е то на клисурата, която боди о тъ Южна ПрЪспа
прЪзъ Баба-планина за Битоля, се намира вече истинско исторически
паметникъ за царь Самуила. Тука бь намЪрена още прЪди нЪщо 30 години,
каменна плоча съ словЪнски надписи и името на Самуила. Плочата се е
намЪрила при копане основитЪ на новата германска църква, издигната
т о ку до старинската църквичка. Според това излиза, че плочата по-рано се
е намирала въ църковнитЪ гробища. Надписътъ стана достояние за
науката едва прззъ 1899 година, когато се оповЬсти за него о тъ дирек
тора на руския археологически и н с ти т у т ъ въ Цариградъ, Успенски, който
бъ прЪдприелъ разкопки и издирвания въ Македония прЬзъ 1898 г. О ттогава
надписътъ биде обнародванъ и обясняванъ нЪколко пжти. СлЪдъ обнарод
ването му о тъ Успенски и бЪлежкитЪ на флорински, Милетича, Иречека и
Ягича, и азъ го обнародвахъ въ гореспоменатата си книга, стр . 21-2634
ка то го попълнихъ съ името на Самуиловата майка Рипсимия, а тука го
повтарямъ още веднажъ “

Академик Иор. Иванов никъде в изследванията си не спо
менава изрично, че лично е посетил селото Свети Герман и
църквата. Обстоятелството, че той предава трите надписа в
старата църква според студията на Милюков35, без да попра
ви грешките им, и че следвайки статията на Успенски36 дава
погрешна дата за строежа й (което той не посочва в публика
циите си), както и че не прави свое собствено архитектурно
заснимане на църквата, както в повечето си изследвания,
говори, че той не е имал възможността да види и да проучи
непосредствено паметника. Особена негова заслуга обаче е,
че той успява да открие една фотографска снимка с извънред
но висока документална стойност, направена непосредствено
след строежа на новата църква в 1882 година, от която се
вижда много ясно структурата на зидарията, преди църквата
да бъде измазана, както и вида на първоначания покрив, а
също и архитектурната украса при корниза и купола, измене
ни по време на нейния ремонт и преустройство, заедно с
измазването и изграждането на нов покрив. Тази фотографска
снимка акад. Иванов помества още в студията си за Преспа37;
същата снимка бива репродуцирана след това многократно
от другите изследователи и служи за основа на всички из
следвания на църквата. Също заслуга на акад. Иванов е че
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той за първи път се занимава критично и с първия паметен
надпис на църквата от 1743 година, като оборва убедително
легендата за основаването й от цариградския патриарх Гер
ман, правейки същевременно разбор на историческите данни
за връзката между основаването на църквата и българския
патриарх Герман от края на X век, макар и никъде да не спо
менава, че преданието за тази връзка му е било вече известно
от статията на Васил Кънчов, която той не може да не е чел,
ако и никъде да не я цитира. Като изтъква известния пасаж от
М ъ ч е н и я т а н а светите П етн а десет Т и в е ри у п о л с к и м ъ ч е 
н и ц и от Теофилакт Охридски, споменаващ явяването на све

ти Герман в Българската земя във времето на княз Борис38,
акад. Иванов допуска, че смесването на имената на двамата
патриарси „е станало въ по-късно брЪме, когато споменитЪ за прЬспанския български патриархъ Германа били затъмнени и когато гръц
кото духовенство неохотно е крЪпило прЪданията за български патриар
си“ 39. Без лично да вземе становище за датировката на църк

вата, изследователят изказва съмнение за автентичността на
данните от паметния надпис в църквата от 1743 година, като
допуска възможността за неговото манипулиране в полза на
цариградския патриарх40. Академик Йор. Иванов не твърди,
че плочата с надписа на цар Самуил произхожда от семейна
та гробница, където трябва да са били погребани родителите
и брата на българския цар, а допуска и възможността тази
плоча да представлява само паметен надпис, без според него
да е невероятно тя да е пренесена и от остров Ахил41.
До началото на 20-те години църквата „Свети Герман“
намира място в болшинството научни изследвания, посвете
ни на българската и балканската средновековна архитектура,
като за основа служи описанието и заснемането й от Милюков. Планът се дава без корекции от Андрей Протич в ста
тията му за българската архитектура42, както и в излезлия на
френски език вариант на същата статия като отделна книга43.
Протич приема за строежа на църквата годината 993, отбеля
зана в надписа на Самуил. В монографията си за гръцката
архитектурна школа, Габриел Мийе цитира публикациите на
Милюков и Йор. Иванов, като причислява църквата към „про
винциалния опростен ти п на кръстовидната църква“ . Позовавайки се
на статията на Йор. Иванов, той приема за изграждането й
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годината 100644. Мийе обаче обръща внимание също и върху
декоративната зидария на църквата като важна локална осо
беност, свързвайки я непосредствено с костурските църкви45.
Малко след Първата световна война се появяват вече и
изследвания, преследващи по-тясно поставени политически
цели - свързването на паметника с византийската (респек
тивно сръбската) културна традиция и причисляването му
към определена група от паметници на съответната страна. В
този смисъл църквата „Свети Герман“ се интерпретира от
гръцкия археолог Георгиос Сотириу в АЛМАНАХ НА ВЕЛИКА
ЕЛАДА ЗА 1926 ГОДИНА46, както и от сръбските изследователи
- богослова Васил Миркович в неговата история на сръбско
то монашество47 и архитект Милан Злокович в студията му за
преспанските и охридските църкви48. Макар и за архитект Зло
кович църквата „Свети Герман“ да представлява по-малък
интерес в сравнение с паметниците, изградени по време на
сръбското владичество в Македония, той й отделя значи
телно място, като - опирайки се на Мийе - обръща внимание
на прозхода на нейния архитектурен тип от Армения през
Кападокия, сочейки за паралел църквата Чанглъ Килисе в
Челтек, Кападокия. Ако и за датировката на църквата Зло
кович да цитира Протич („993 година“), той напълно игнорира
въпроса за патрона на църквата, нещо, което след него повта
рят всички сръбски изследователи. Основна тенденция при
Миркович и Злокович, също следвана занапред от всички
сръбски историци на изкуството и архитектурата без изклю
чение, е да се откъснат морфологически и хронологически
паметниците на изкуството в западната част на Балканския
полуостров от българската художествена и културна тради
ция, свързвайки ги повече или по-малко изкуствено непосред
ствено с византийската сфера на влияние и по-точно с Цари
град. Злокович прави и ново архитектурно заснимане на па
метника, значително по-точно от това на Милюков, но с
невярна проекция на купола (кръг вместо квадрат със заобле
ни ъгли), с погрешно изкривяване на надлъжната ос и на
базите на стълбовете, каквото няма в действителност. В пла
на си Злокович представя нишата в дяконикона като отворена
(макар и в текста да споменава, че тя е зазидана, без да може
да обясни причината за това)49. Този план се използва през
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следващите десетилетия многократно без корекции, между
другото в студията за българските средновековни църкви и
манастири от В. Иванова-Мавродинова50, от Б. Филов в
статията му за българската църковна архитектура51 и в почти
идентичния по съдържание раздел в излязлата на немски език
негова книга върху историята на старобългарското изкуство52,
от Н. Мавродинов в дисертацията му за еднокорабната и
кръстовидната църква53, в изследването му върху украсата на
българските църкви54, в доклада му пред Петия международен
конгрес на византолозите в Рим55, както и в книгата му върху
изкуството на Първото българско царство (пропуснат е да
бъде отбелязан надлъжния свод в нартекса56), от М. Бичев в
излязлата на руски, немски и английски език книга върху
историята на българската архитектура57, както и от Кр. Миятев в обширния му труд върху българската средновековна
архитектура, излязъл в четири варианта58.
При описанието и в характеристиката на църквата, нейния
архитектурен тип и стилови особености, болшинството авто
ри се придържат към класификацията на Мийе59. В. ИвановаМавродинова60 приема за строежа годината 1006 и повтаря
съображенията на баща си, Иор. Иванов, за връзката на пат
ронажа на църквата с българския патриарх Герман. Нищо
ново не прибавя към характеристиката и датировката на
църквата Б. Филов61. Съществен принос внасят изследванията
на Н. Мавродинов, който още в първия си труд се занимава
обстойно с църквата „Свети Герман“. На мястото на много
общото твърдение на Злокович62 за връзките на архитектур
ния тип на църквата „Свети Герман“ с Армения и Мала Азия,
той показва принадлежността й към една определена група
средновековни български кръстокуполни църкви63. За първи
път Мавродинов разглежда и особеностите на купола на
църквата, изтъквайки ролята на местната традиция в неговия
конструктивен принцип, както и в последователното повтаря
не на облите форми64. Особено място той отделя на клетъч
ния градеж на църквата65, без да забележи обаче, че този вид
градеж е приложен и в долната част на църквата, а неговото
прекъсване в горната част на апсидата е резултат на вторичен
строеж на мястото, където първоначалната зидария е била
частично разрушена. Своите възгледи за развитието на кръс9

токуполната църква и за мястото на църквата „Свети
Герман“ в това развитие Мавродинов резюмира и в доклада
си на Петия Международен конгрес на византолозите в Рим66.
Отначало Мавродинов се придържа към предложената от В.
Иванова-Мавродинова датировка на църквата, 1006 година67.
В последното си изследване той разглежда отново въпроса за
патрона на църквата, като изказва предположението, че роди
телите и братът на Самуил са погребани до нея и че църквата
е изградена от Самуил. Без да се съобразява с известията от
историческия извор, според които патриарх Герман трябва да
е умрял не по-късно от 996 година, Мавродинов счита, че
годината на изписването, 1006, съответства на неговото све
тител ство и че объркването на имената на двамата патриарси
е причинено от съставителя на надписа от 1743 година; за
строежа на църквата Мавродинов приема 993 година68. Хро
нологическата последователност на църквите в Западна Македовия е според Мавродинов както следва: „Свети Никола“
в Мирковци, „Свети Димитър“ във Варош (Прилеп), „Свети
Герман“, „Света София“ в Охрид, „Свети Стефан“, „Богоро
дица Кубелидиса“ в Костур69.
Подобно на Филов, М. Бичев само повтаря характеристи
ката на църквата, дадена от Мийе, Злокович и В. ИвановаМавродинова70. Никакъв нов принос за науката по отношение
на църквата „Свети Герман“ не прави и Кр. Миятев в своите
трудове71. Заблуждаващо читателя обаче е категоричното му
твърдение, че „6 двора на църквата са се намирали гробовете на него
вите [на Самуил] родители Никола и Рипсимия и брат му Давид“ и че
„гробницата била украсена с една мраморна плоча с прочутия надпис на
цар Самуил“ 72, както и че църквата имала отвън и отвътре по

три полукръгли апсиди73. Плана на църквата Миятев заема,
както повечето автори, от Злокович, но при пречертаването
му се получава вече цяла поредица от грешки, каквито няма в
оригинала - изтъняването при стените на апсидите, стеснява
нето на апсидния прозорец и изкривяванията в надлъжната ос
не са отбелязани, нанесен е само надлъжният свод в нартекса,
а в текста се твърди, че нартексзт е с напречен свод74.
В написания от В. Иванова-Мавродинова раздел върху
изкуството на Първата българска държава в подготвения от
авторски колектив от Института за изобразително изкуство
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при БАН том първи ОТ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИ
ТЕЛНО ИЗКУСТВО, църквата „Свети Герман“ се разглежда
доста подробно, като характеристиката й обаче е парафраза
от последната публикация на Н. Мавродинов75. Приложеният
план е вече коригираният план на проф. арх. Н. Муцопулос76,
но с известни неточности, получени от невнимателното му
пречертаване: средната апсида е значително удължена, а сте
ните, разделящи я от страничните апсиди, са представени
като перпендикулярни на надлъжната ос77.
Между чуждестранната литература в областта на история
та на източноевропейското средновековно изкуство, излязла
след Втората световна война, особено внимание заслужава
монографията на австрийския византолог Владимир СасЗаложецки, ВИЗАНТИЙСКАТА АРХИТЕКТУРА В БАЛКАНСКИТЕ
СТРАНИ И НЕЙНОТО ОБОСОБЯВАНЕ ПОД ЗАПАДНИ И ИСЛЯМСКИ
ВЛИЯНИЯ78. Следвайки публикациите на Мавродинов от 30-те

години, авторът разглежда църквата „Свети Герман“ в тясна
връзка с църквите в Скрипу, Водоча и „Свети Иван Кръс
тител“ в Несебър като една отделна обособена група с харак
терни особености, отличаващи ги от типа на съвременните
взантийски кръстокуполни църкви, представени най-добре от
църквата на Мироносците в Цариград (Бодрум джамия)79.
Планът на църквата Заложецки дава според Злокович, без
никакви промени80.
В главата за изкуството на южните славяни във втория том,
книга първа, от В с е о б щ а ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, издание
на Академията на изкуствата на СССР, авторката, А. В. Банк,
споменава църквата „Свети Герман“ като „най-стар образец на
кръстокуподния ти п през XI Век“ , но й дава датировката 1066
година, подчертавайки необичайно хармоничните й пропор
ции и яснотата на конструкцията81. Немските издания на тази
книга повтарят същата датировка, попаднала в текста явно в
резултат от недоглеждане на авторката на текста, водеща
обаче до сериозни недоразумения и недопринасяща с нищо
за изясняване действителното място на паметника в история
та на европейското изкуство82.
Съвсем накратко споменава църквата „Свети Герман“
английският византолог Ендрю Мега в статията си, посветена
на външната украса на византийските църкви83, като за
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датирането й в 1006 година той цитира доклада на Мавродинов пред конгреса на византолозите в Рим84. Също така съв
сем накратко отбелязва църквата „Свети Герман“ и Ричард
Краутхаймер в книгата си за раннохристиянската и визан
тийската архитектура85, отнасяйки я към провинциалния западнобалкански тип кръстокуполни църкви, наред с църквите
„Свети Иван Кръстител“ в Несебър и „Свети Лаврентий“ във
Водоча, като предлага съответно датировка за „Свети Иван
Кръстител“ края на IX век, а за „Свети Лаврентий“ и „Свети
Герман“ - последната трета на IX век86. Това ново датиране
на църквата се оспорва енергично от бонския професор
Хорст Халенслебен в рецензията му за книгата на Краут
хаймер87. Халенслебен обръща внимание върху помощта, коя
то указват съвременните методи за стилов анализ на живо
писта при датировката на архитектурните паметници88, осно
вавайки се обаче на погрешните и тенденциозни датировки на
българските художествени паметници, дадени в трудовете на
сръбските автори.
В гръцката научна литература след Втората световна война
продължава да се прокарва още по-ясно и категорично от
преди политическата тенденция при изследването на генезиса
и особеностите на българските художествени паметници. От
края на 40-те години Министерството на Северна Гърция в
Солун провежда систематична дебългаризация на бившите
български земи, в резултат на която всички български надпи
си, оцелели след подобните акции на гръцките фанариоти от
XIX век, на първо място кампанията на охридския владика
Мелетий89, биват заличени и унищожени, като мерките се раз
простират дори до надгробните плочи в селските гробища.
Пренесена през време на Балканската война в България и
съхранявана в Софийския народен музей, плочата на Самуил
от църквата „Свети Герман“ избягва по изключение тази
участ и бива запазена за науката. Ктиторският надпис в църк
вата „Свети Герман“ от 1743 година бива обаче заличен и за
науката остава запазен само преписът му, направен от Милюков и публикуван по-късно също от Йор. Иванов90.
Проведената след „чистката“ инвентаризация на култур
ните паметници в днешна Северна Гърция има за цел да я
узакони и да докаже, че по тези места никога не е същест
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вувала славяно-българска култура. През първите следвоенни
години този вид „научна дейност“ се характеризира с прими
тивни и груби фалшификаторски методи, при които известни
факти или се премълчават, или се омаловажават, като се
представят дори за фалшифицирани. Типична за този етап е
дейността на солунския професор по археология Ст. Пелеканидис, заемащ длъжността ефор (пазител) на византийските
старини в областта Македония, чиито изследвания върху па
метниците на културата в Костур и Преспа могат да послу
жат като образец за най-отявлена гръцка националистическа
пропаганда. Това засяга най-вече материалите, отнасящи се
до църквите в района на Преспанското езеро, събрани по вре
ме на неговата „археологическа“ експедиция през юли 1954
година и публикувани в отделна книга91, където Пелеканидис
се опитва с манипулации да докаже гръцкия произход дори
на църквите „Свети Ахил“ и „Свети Герман“.
Официалната гръцка политика по отношение на българ
ските паметници се прокламира с голяма точност в предго
вора към книгата на Пелеканидис за паметниците от Преспа,
написан от тогавашния председател на Института за Балкан
ски проучвания в Солун, професор Стилпон Кириакидис. Об
винявайки трудовете на българските изследователи за недос
товерни, понеже „тъ л кув а т нещата в служба на всеизвестните
български политически виждания“ 92, Кириакидис изтъква довелата
до публикацията на Пелеканидис необходимост от „ново проуч
ване на местна почва на нещата и публикуване на паметниците, обслуж
ващо науката и само науката“ .93 Кириакидис възхвалява резулта

тите от дейността на своя солунски колега, които според него
„не само предлагат пълно и научно представяне на паметниците, но и ги
подреждат хронологически, въз основа на художествения им анализ, с
голямо приближение до действителната хронология. Тази хронология е
особено ценна, защото се отнася до началото на XI век, следователно до
време, когато Самуил вече не е бил жив, а българската държава е пре
станала да съществува. По този начин се доказват фалшификациите на
много български твърдения. Освен това, многобройните надписи о т раз
личните векове, всичките гръцки, представляват сигурно доказателство
за езиковото и етническото положение на населението“ 94.

Самият Пелеканидис се явява като най-отявлен експонент
на проелинската теория, отричаща всякакви прояви на духов
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на и материална култура по балканските земи, освен елин
ската. Според тази теория славяните и прабългарите, подоб
но на всички други „варварски нашественици“ на Балканския
полуостров, са само разрушавали паметниците на античната
и византийската „елинска култура“, без да бъдат в състояние
да внесат какъвто и да било принос в изграждането на евро
пейската култура. Хронологическите граници на епохата на
„варварските нашествия“ на Балканския полуостров се раз
ширяват до XI век, когато най-после се били създали отново
условия за възникването на култура по цялата му територия.
С оглед на тази теория всички паметници на културата, на
миращи се на територията, заета от българската, а впослед
ствие и сръбската държава, биват датирани или преди откъс
ването им от Византия през VII-X век, или след повторното
им присъединяване към империята през 1018 година. За това
датиране на паметниците безогледно се манипулират всички
исторически извори, както и данните от археологическите
разкопки, от демографските и етнографските изследвания.
За Пелеканидис никога не е съществувал град Преспа95. За
населението в областта той казва от една страна, че то в края
на XI век още води първобитен живот96, от друга страна,
позовавайки се на сведението на Скилица/Кедрин97, твърди,
че то се състои от насилствено преселени гърци от Лариса
след завладяването й в 896 година от Самуил; тези гърци би
ли запазили своите местни традиции и обичаи дори през пет
вековното турско робство,98 след което през 1912 година „ е т 
нически невредима, Преспа с околността си отново се включва в преде
лите на Гърция“ 99. Според Пелеканидис, през XVIII век, когато
църквата „Свети Герман“ била за последен път изписана, „все
още не същ ествуват етнически проблеми в тази предимно гръцка
област“ , а такива се появили „kakmo е известно, след отцепването
на българската църква, когато започнала и съ о тветн ата пропаганда за
побългаряване на Македония и дейността на българските ко м и те ти “ 100.

За Пелеканидис също така никога не е съществувала бъл
гарска патриаршия в Преспа, а още по-малко български
патриарх Герман101. Той не може да си обясни как е възможно
да се твърди, че св. Герман бил заемал поста патриарх на
българската църква102. Пелеканидис оспорва хипотезата на
Иор. Иванов, че манипулирането на легендата за българския
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патриарх Герман посредством замяна на името му с това на
цариградския патриарх св. Герман било извършено при
изписването на църквата през 1743 година, като се позовава
на изображението на св. Герман върху люнета над по-късно
зазидания южен вход на църквата, датирано от него „6 края на
XII или началото на XIII век“ и според него „следващо изписването на
най-стария слой, принадлежащ към средата на XI век“.103 За гроба в
църквата Пелеканидис твърди, че той „не представлява старина,
нито има форма на гроб [...] оформен е импровизирано о т северната
стена и северозападния стълб и е покрит с обикновена дъска. Как и по
какъв повод набожните предания на м естните жители са о тъ ж д е с т
вявали това творение с зроб, където се пазят, както се вярва, остан
ки те на преследвания светец-изповедник, ще остане завинаги проблем,
докато нови исторически факти не ни доведат до истината“ .104 Груба
фалшификация за Пелеканидис е надписът на Самуил, „чи е то
намиране съвпада по време с всеизвестното активно движение за побъл
гаряване на Македония“ 105.

Пелеканидис дава нов план на църквата, както и чертежи
на южната и източната фасада, заедно с напречен разрез106.
При посочените от него размери обаче дължината на църк
вата е с 3 метра (!) по-голяма от действителната - 13,50 вмес
то 10,50 метра107. В плана му са поправени някои от грешките
на Милюков и Злокович: уточннена е локализацията на стъл
бовете, отбелязани са жлебовете за олтарната преграда при
източните стълбове, отбелязва се точно проекцията на купо
ла, както и впоследствие затвореният южен вход и зазиданата
апсидна конха в дяконикона, за която обаче погрешно се
твърди, че е била зазидана от самото начало108. В плана на
Пелеканидис са дадени погрешно размерите на протезисната
ниша и дебелината на нейната външна стена, както и разме
рите на апсидния прозорец и надлъжният свод в нартекса,
който в действителност на запад стъпва на рамката на запад
ния вход, а на изток се разширява109.
За характера на зидарията Пелеканидис - подобно на Ми
люков - твърди, че по-късното измазване на църквата не поз
волява да се състави определено мнение, отричайки обаче
вероятността за декоративна зидария, като се позовава на
сондажите, „показващи обикновена смесена зидария“ . " 0 Сондажът
на Пелеканидис, от който той дава чертеж, е направен обаче
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на източната стена на църквата, тъкмо на мястото, където
зидарията не е първична, а след частично разрушаване е била
поправена съвсем грубо и с подръчни средства - това личи
много ясно на старата снимка на църквата, направена преди
нейното измазване.111 Декоративната зидария на купола обаче
се отбелязва от Пелеканидис съвсем точно, като той дава и
паралели за нея от църквата „Богородица Кубелидиса“ в
Костур и от църквите в Арта112.
При определяне мястото на църквата „Свети Герман“ сред
останалите византийски паметници, Пелеканидис, подобно на
всички дотогавашни изследователи, противопоставя нейния
тип на византийските кръстокуполни църкви и я разглежда
във връзка с църквата „Света Богородица“ в Скрипу, Беотия,
от 873/874 година и църквата „Свети Лаврентий“ във Водоча
от края на IX век, за която твърди, че в IX век е спадала към
епархията на Тивериупол/Струмица, подчинена на Цариград
ската патриаршия, и че е „византийска постройка, нямаща никаква
връзка с несъществуващите в тази област славянски паметници“ .113

Като междинно звено в развитието на този архитектурен тип,
от Скрипу и Водоча до „Свети Герман“, Пелеканидис дава
църквите „Свети Иван Кръстител“ в Несебър, „Богородица
Панаксиотиса“ при Гавролимни и две, тогава още непуб
ликувани, църкви в Атина и Акарнания, Централна Гърция.114
На същия принцип почива и изследването на стенописите в
църквата, за които се дават само „гръцки“ паралели, като към
тях Пелеканидис отнася както стенописите на всички свето
горски църкви (включително и на параклиса „Свети Георги“ в
манастира „Свети Павел“115), но и стенописите от Костурските църкви и даже от Боянската църква. В този смисъл харак
терно е датирането на някои иконографски и стилови парале
ли: първа живопис от Боянската църква - XII век,116 „Свети
Врачи“ в Костур - преди 1132 година.117 Същевременно обаче
Пелеканидис навсякъде изтъква и силния консерватизъм в
иконографията на стенописите в „Свети Герман“ от 1743
година, отличаващ ги не само от паметниците на XIV век, но
и от съвременните на тях.118
Във връзка с остатъците от по-ранната живопис Пелека
нидис дава сведения за разкритото от него изображение на
патрона на църквата, цариградския патриарх Герман, върху
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люнета над впоследствие зазидания южен вход, като го дати
ра според стиловите му особености към края на XII до
началото на XIII век.119 За другите остатъци от първоначал
ната живопис Пелеканидис казва:
„О т изображенията, съвременни на църквата, за съжаление съвсем малко
са спасени. Имам чувството, че отдолу, под най-късния слой, същ ест
вуват поне някои участъци с такива стенописи. Към тази мисъл ме
навежда сим птом атичното отделяне на разрушените изображения о т
вътреш ната страна на прозореца в олтара, където се потвърди, ка кто и
в преддверието, наличието на остатъци о т първоначалното изписване. В
преддверието и в срещуположните слепи ниши на западната и източната
стена бяха о ткр и ти под изображението на «Страшния съд» фигурите на
двама йерарси. За съжаление и двата образа са силно повредени, ка то са
запазени само нищожни части, които обаче позволяват да ги класифи
цираме хронологически. Ч астите о т лицата на тези повредени изобра
жения ни дават определени данни за това. И на двете лица черната кон
турна линия е подчертана около лицето и косите, без обаче да разграни
чава напълно отделните части. Очертанията се ом екотяват и разши
ряват към центъра ка то сенки, изтъкващи определени места. Косата,
та м , където е обилна, се очертава гладко и се спуска до средата на челото
в полукръг, а та м , където е рядка и оставя свободно челото почти до
средата на горната част на главата, се очертава по същия начин, но с пошироки контури. В последния случай челото е широко очертано, подчерта
но чрез елипсовидни бръчки, извити нагоре. Веждите са също широки, с
изявен завой към междувеждието. Всички тези стилови особености,
които срещаме в солунските «Света София» и «Богородица Медникарска»,
ка кто и в Охридската «Света София», ни водят към средата на XI век. Друг
белег, заслужаващ особено внимание и о т голямо значение за хронология
та , е червеният ореол около единия о т светците. Подобни примери, които
наистина са редки, но не и непознати на византийското изкуство, повече
или по-малко установено определят един известен период, фреските в
Бояна (1259 г.) хронологически представляват последните образци на
такива цветни ореоли. Те се срещат обаче сравнително често при подра
жанията на образци о т първото хилядолетие през средата на XI и
началото на XII век, какъвто е случаят при «Свети Врачи» (краят на XI век)
и «Богородица Мавриотиса» (началото на XII век) в Костур. Към XI век се
отн а ся т също и някои фрагменти о т първия живописен слой в олтара, под
късните стенописи. Разпознават се части о т стихария на йерарх, чието
изпълнение напомня много на XI и XII век.“ 120

Пелеканидис се спира бегло и на декоративната пластика в
църквата „Свети Герман“, от която е запазена единствено
една от плочите на олтарната преграда, чиято височина съот
ветства на жлеба върху югоизточния стълб и която сега се
използува като света трапеза.121
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Като предава отчасти ново разчитане на двата паметни
надписа в църквата от 1743 година с факсимилета и с попра
вени грешки от разчитането на Милюков, Пелеканидис спори
с Иор. Иванов, приписвайки му неоснователно погрешна
локализация на втория от тях.122 За междувременно унищо
жения дарителен надпис в протезисната ниша Пелеканидис
обаче не споменава нищо, като вместо него дава текста от
паметния надпис в новата църква от 1882 година без факсимиле.123
Накрая на изследването си Пелеканидис се занимава с
датирането на църквата. Опирайки се само на една част от
данните на първия паметен надпис от 1743 година, характе
ризиращ съвременното му изписване като трета живопис,
Пелеканидис приема три главни периода „на изписване на па
метника, ако не на общи поправки“ 124, които съпоставя с резултати
те от своите проучвания, показващи, че „църквата в действител
ност е била изписана три пъти: за първи п ъ т - по време на нейното
построяване, за втори п ъ т - през XIII век, както се доказва о т изображе
нието на св. Герман на външната стена, и т р е т и п ъ т - през годината,
спомената в надписа“ .125 Тези данни, според Пелеканидис, по

твърждават преданието за трите фази в изграждането и из
писването на паметника и сочат като решаващ за определяне
годината на построяването на църквата датирането на първо
то изписване.126
Същевременно Пелеканидис обаче твърди, че изследването
на останките от фрески, които той смята за принадлежащи
към първото изписване, доказвало, че „не е възможно т е да се
д атират преди средата на XI век“ , като също така „и морфологичното
проучване на църквата ни задължава да приемем тази дата“ . По такъв
начин той оспорва „м е с тн о т о предание върху надписа за построя
ването на паметника около средата на VIII век о т цариградския патриарх
Герман“ , а годината 1006 като дата за построяването, според
него „се отрича и о т архитектурната форма, о т художествените пох
вати при съвременните на нея стенописи“ 127. Неоснователно при
писвайки на Иор. Иванов невероятното твърдение, че църква
та „Свети Герман“ била построена от цариградския патриарх
Герман,128 Пелеканидис заявява накрая:
„Не мисля, че е възможно, недоглеждайки научни факти ка то гореизложе
ните, да се опираме единствено на народните предания и да отдадем
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построяването на църквата на патриарх Герман, който никога не е
посещавал Преспа и изобщо Македония, а пък изписването - на Самуил.
П аметникът, обект на нашето проучване, не само не принадлежи към VIII
век, но е построен след Самуил и едновременно със «Света София» в Охрид,
чийто художествен стил и похвати са подобни на първоначалното изпис
ване на «Свети Герман». А каквото се доказва за произхода на стенописите
в Охрид, същото важи и за тези в «Свети Герман». Не е невъзможно църк
вата да е построена и заради лагеруващите в тази област византийски
гарнизони, защото, ка кто твъ рд ят изворите (Скилица -Кедрин, II, 469,17,
о т бонското издание), завръщайки се ка то победител в столицата,
Василий II е построил някои крепости в Преспа“ .129

Една следваща фаза на гръцката културна политика отра
зява дейността на друг, също така виден солунски учен - про
фесора в Солунската политехника, Николаос Муцопулос, за
веждащ катедрата по морфология на архитектурата. През 60те години той е натоварен от Министерството на Северна
Гърция да проведе инвентаризация на паметниците на кул
турата между другото и в нома Флорина (Леринска околия).
Паметниците отново се заснемат архитектурно, този път на
по-високо научно и техническо ниво, правят се археологи
чески разкопки, данните се анализират и вече върху базата на
обширен сравнителен материал се „доказва“ генеалогичната
и морфологичната връзка на паметниците с елинската
културна традиция. Самостоятелен том е посветен на цър
ковните паметници от Леринско,130изследванията на църквата
„Свети Ахил“ обхващат три тома,131 а отделна студия, пред
назначена предимно за чуждестранни читатели, разглежда
останалите църкви в района на Малкото Преспански езеро и
село Герман.132 Тенденцията навсякъде е очевидна, но вече е
прокарана с по-голямо умение и с помощта на по-богат
сравнителен материал.
Под формата на една привидна обективност Муцопулос
критикува остро недостатъците в изследването на Пелеканидис. Той публикува (според Милюков) и междувременно уни
щожения дарител ски надпис в протезисната ниша от 1743
година, макар и без никакви коментарии и без да спомене
нищо за съдбата му; името на българския патриарх Герман
отново се появява - макар и титлата му, според публикацията
на историята на гръцката църква от Конидарис133 да се дава в
кавички.134 Тези „отстъпки“ пред „пробългарската теза“ са
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обаче само привидни - за Муцопулос църквата „Свети Гер
ман“, както и патриаршеската църква „Свети Ахил“ в Преспа
са „непосредствено свързани с елинската художествена и строителна
традиция и са дело на гръцки майстори“ . В този смисъл се изтъква
още веднъж „насилственото преселване“ на населението от Лариса в района на Преспа, като се прави опит строителната
дейност в българската столица да се свърже с него.135
Муцопулос изтъква с право погрешно посочената от Йор.
Иванов дата за построяването на новата църква 1888 вместо
1882 година.136 Не е вярно обаче съображението му, че когато
новият южен вход на църквата бива отворен по време на пре
устройството й, старият вход е бил вече забравен.137 От стара
та снимка на църквата личи, че очертанията на зазиданата
врата са се виждали преди измазването й. С право Муцопу
лос коригира грешките в плановете на Милюков, Злокович и
Пелеканидис, както и твърдението на последния, че конхата в
дяконикона била от самото начало зазидана, като посочва
един отвор, от който се вижда, че зазиждането е станало
впоследствие и не е предвидено в първоначалната концепция
на строежа. В същото време Муцопулос, следвайки Пелека
нидис, повтаря грешката му от метричното изследване на
църквата, обявявайки дължината й 13,50 вместо 10,50 метра,138
която грешка води до следващи значителни грешки при срав
няването пропорциите на църквата.
Без да се спира подробно върху стенописите, Муцопулос
изтъква и възможността една част от тях да представляват
само известна реставрация на старите изображения, като се
повтарят точно контурите им:
„След внимателно изследване може да бъде установено, че много фрески в
църквата принадлежат на една по-ранна епоха о т последното изписване,
ка кто се вижда о т палеографията на надписите им. Едновременно с
изписването на църквата е било извършено тогава и едно освежаване фона
на стенописите. Към втория период на изписването се отнася безсъмнено
изображението на св. Герман в люнета над зазиданата южна врата на
църквата, което се датира о т Пелеканидис в XII или XIII век“ .139

Към посочените от Пелеканидис аналогии за архитектур
ния тип на църквата, Муцопулос прибавя още съборната
църква от Манастира на Философа при Демецана в Гортин,
Крит, от 963 година и църквата „Преображение Господне“ в
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Коропи, като указва според аналогиите и развитието на архи
тектурния тип на една датировка за „Свети Герман“ в края на
X или началото на XI век.140 За тази датировка говори според
Муцопулос също така метричното изследване и сравнение на
църквата с други паметници,141 както и керамичната украса,
доближаваща я до близките й по време и по място постройки
- „Свети Ахил“ в Преспа (покритите с куполи пастофории) и
„Богородица Кубелидиса“ в Костур, с която я свързва също
подобното изграждане на купола.142 Всичко това Муцопулос
рекапитулира както следва:
„При сравнителните изследвания на църквата «Свети Герман» с оста
налите паметници се наблюдават редица общи черти, отнасящи се както
до вътреш ните пропорции, та ка и до други морфологични особености, до
с тр укту р а та и до вида на зидарията. О т всичко това излиза, че църквата
«Свети Герман» о т гледна точка на морфологията и типологията, в срав
нение с църквите «Панаксиотиса» в Гавролимни, «Преображение Господне»
в Коропи и «Свети Иван Кръстител» в Несебър, които се д атират в X век,
застъпва един по-нататъш ен стадий на развитие. Същевременно забеляз
ваме голямото подобие между кубетата на «Свети Герман» и «Богородица
Кубелидиса». Обаче ка кто с тр укту р а та на зидарията при тамбура на
купола на «Богородица Кубелидиса» с неговата богата символично-орнаментална керамична украса, леки и елегантни пропорции, та ка и куполите
върху пастофориите на «Свети Ахил» трябва да се разглеждат ка то по
нататъш но развитие на формата на купола в сравнение със «Свети
Герман». Но също и останалата стр уктура на зидарията на тази по ст
ройка с употреба на хоризонтални редове и отделни, вертикално поставени
тухли, показва една по-късна фаза на развитие в сравнение със с т р у к т у 
рата на зидарията при «Панаксиотиса» и «Свети Иван Кръстител» в Несе
бър. Следователно трябва да датираме «Свети Герман» в края на X или в
първите години на XI век, където т я се отнася и според т е к с т а на
паметния надпис (1006 година).“ 143

В гръцката научна литература от 60-те и 70-те години
църквата „Свети Герман“ се разглежда все по-често във
връзка и с другите гръцки паметници в обобщителните из
следвания и в монографиите, посветени на единични памет
ници или групи от паметници. Докато в довоенната научна
литература единствен А. Орландос я споменава във връзка с
една група църкви от Лакония,144 в статиите на Мария Сотириу за Съборната църква на манастира Петраки,145 на А. Ор
ландос за архитектурните паметници от Етолоакарнания146 и
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от Тегея,147 както и в монографията на П. Вокотопулос за
църквите от VII до X век в Епир и Елада148 тя играе вече
значителна роля. При това обаче най-често църквата „Свети
Герман“ бива погрешно интерпретирана и то не само заради
приписваната й от Пелеканидис твърде късна датировка, но и
от погрешните размери, които се дават за нея в моногра
фията на Муцопулос, изопачаващи нейните пропорции и по
такъв начин поставящи я на съвсем друго място в сравни
телните метрични изследвания във връзка с развитието на
нейния архитектурен тип. Най-характерен пример за това е
монографията на Вокотопулос, където в таблиците за съот
ношенията на отделните показатели се получават фалшиви
данни.149
Типична за югославската научна литература от 50-те годи
ни е характеристиката на църквата „Свети Герман“ в книгата
на Джурдже Бошкович, посветена на средновековната архи
тектура.150 Оспорвайки твърдението на надписа на църквата
от 1743 година за основаването й от цариградския патриарх
Герман като трудно приемливо, Бошкович свързва по време
датата на изписването на църквата през 1006 година с откри
тия там паметен надпис от 993 година и с управлението на
Самуил, без обаче да спомене за връзката с българския пат
риарх Герман. Още от началото на 60-те години обаче в юго
славската научна литература започва най-последователно да
се провежда една кампания, чиято крайна цел е да се откъсне
напълно Македония с нейната духовна и материална култура
от българските културни центрове миналото и настоящето.
Макар и в своята същност тази теза да се поставя още в тру
довете на Ст. Новакович151 и Б. Прокич152 от края на XIX и
началото на XX век, подкрепена и подсилена от публикации
те след Първата световна война,153 през последните десети
летия тя се разпростира във всички помощни науки, напуска
рамките на специалните изследвания, като става доминираща
тема и в популярните издания, та дори и в ежедневната преса.
Както и преди, основна идея е да се свържат стилово, хро
нологически и географски всички паметници на изкуството в
Македония с византийската художествена традиция, отричай
ки същевременно каквато и да било тяхна връзка с България.
За тази цел историческите извори биват или изопачено интер
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претирани, или пък се отрича тяхната автентичност, като се
обявяват за фалшификати. В този смисъл се появява цяла по
редица от публикации, поставящи под съмнение един след
друг най-важните документи от средновековната история на
западната част на Балканския полуостров.154
Художествените паметници в Македонската Народна Ре
публика се подлагат на грижлива реставрация, по време на
която се унищожават или скриват всички данни, говорещи
против тази теза - най-характерни примери за това са рестав
рационните работи по църквите „Света София“ в Охрид,
„Свети Пантелеймон“ в Нерези, „Света Богородица Милос
тива“ във Велюса и „Свети Лаврентий“ във Водоча при Стру
мица. За прокарването на своята теза, югославските „научни“
работници използват всички възможни подиуми, предлагани
от международните конгреси и чуждестранен научен печат.
Същевременно в страната се свикват международни срещи,
симпозиуми и конгреси, при които се правят безуспешни
опити за приобщаване на известни международни капацитети
в областта на историята, литературознанието, езикознанието
и изкуствознанието към югославската теза. На конгреса на
византолозите в Охрид през 1961 година тази теза се про
карва в основните доклади, изнесени от група югославски
учени и станали предмет на голяма дискусия.155 Тезата за из
вестна автономност на „македонското“ изкуство, макар и
прокарана със значителни концесии в полза на византийската
теза и съпроводена с нови датировки на болшинството худо
жествени паметници в друг от основните доклади на същия
конгрес, изнесен от видния съветски византолог В. Н. Лазарев,156 бива също силно оспорвана в дискусиите на конгреса и
по-късно в научната литература предимно от гръцки и юго
славски автори.157
Конгресът в Охрид е последван от няколко повече или помалко международни срещи и чествувания, като посветената
на 1050 години от смъртта на Климент Охридски изложба в
Охрид, симпозиума „1100 години от смъртта на Кирил Со
лунски“, Скопие-Щип 1969 година и „научната“ конференция
по случай „1000 години от основаването на Самуиловата
държава“ в Отешево (Преспа) през същата година. Любо
питно е да се отбележи, че докато при тези конференции и
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конгреси нито един от писмените исторически извори не
остава без да бъде споменат и отречен,158 художествените па
метници биват постепенно изместени настрана. Така памет
ниците на архитектурата и изобразителното изкуство, изцяло
отнесени на Охридския Византоложки конгрес към послед
валата българския период епоха на византийско владичество,
постепенно изчезват напълно от дневния ред: в сборника от
статии, посветен на 1050-годишнината от смъртта на Кли
мент Охридски статията на скопския професор Димче Коцо
отнася още два преди това „забравени“ паметници - триконхалните църкви в манастира на свети Климент в Охрид и в
манастира „Свети Наум“ на Охридското езеро - към визан
тийската и дори поствизантийската епоха,159 а докладът на
Блага Алексова за материалната култура през Самуиловата
епоха, изнесен на симпозиума „1000 години от основаването
на Самуиловата държава“ през 1969 година дори не бива
публикуван в сборника с докладите, отпечатан през 1971
година - доколкото може да се съди от резюмето, от някои
бележки по докладите и от дискусията, този доклад е засягал
съвсем бегло българската епоха, като, подобно на другите
публикации на същата авторка, в него са били проследени
предимно остатъците от славянската култура в Брегалнишко,
преди присъединяването на тази област към Българската
държава.160
Напълно логично е в този смисъл и отсъствието при тия
публикации на каквито и да било сведения за църквата
„Свети Герман“ - а още по-малко на сведения за българския
патриарх Герман.161 Излишно е дори и да се търсят при тях
тези две имена - те не се споменават не само в изследванията
по история на югославската архитектура от А. Дероко,162 но и
обширната публикация на марбургския професор Р. ХаманМакЛийн върху монументалното изкуство на Македония,163
подготвена по материали, получени от югославски автори и в
значителна степен финансирана от югославски институти - в
допълвителния том към изданието, съдържащ регистъра на
паметниците на изкуството, са прибавени няколко реда за
църквата, „посветена на цариградския патриарх Герман“ , отнасящи
нейната живопис към „средата на XI век, около 1200 и 1743 годи
на“ .164 И злишно е да се търсят сведения за църквата „Свети
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Герман4' също така и в обемистия и богато илюстриран, но
силно тенденциозен труд по история на византийската архи
тектура от живеещия в САЩ виден гръцки византолог Сирил
Манго (Кирилос Мангопулос),165 участвал активно през 70-те
години при разкопките в епископския център Баргала на
р. Брегалница провеждани съвместно от Скопския Завод за
защита на паметниците и Центъра за византийски изслед
вания в Дъмбъртон Окс, САЩ.166
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като произхождаща от „неопределена епоха“ .
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10Единствен планът бива коригиран от М. Злокович (вж. по-долу, бел. 48),
но и неговият план, който до края на 80-те години на XX век продължава да
се дава в повечето български публикации, съдържа много грешки - вж. подолу, с. 8.
11 Стр. 38. Всъщност изглежда, че само имената на църковния настоятел
Константин и на поп Стаси са гръцки. Пълния текст на надписа заедно с
български превод вж. по-долу, в четвърта глава, с. 216.
12Стр. 141.
13 Стр. 38.
14 Единственият българин, който след Васил Кънчов и преди мене е посетил
с научна цел Преспанско, е проф. Аксиния Джурова - по неизвестни при
чини акад. Йордан Иванов при посещението си в Преспа през 1907 година
не влиза в черквата, а дори изглежда и в селото (вж. по-долу, с. 6). След
Първата световна война, а по всяка вероятност и до края на XX век, тук не
е стъпил друг българин.
15 Кн. 4, 1891, с. 40, преиздадена във: Васил Кънчов, Избрани произведения
I, София 1970, с. 420.
16 Пак там.
17Пое. съч., с. 14.
18Пое. съч. с. 1.
19 Тази дата за строежа на новата църква възприема от статията на Успенски
също и Йордан Иванов (вж. по-долу с. 6), позовавайки се на надписа в новата
църква, без сам да е имал възможност да провери точността му, като впослед
ствие поради това бива обвинен от някои чуждестранни изследователи в недоб
росъвестност - вж. например М. Павловиќ, Надгробната плоча најдена во
село Герман кај Преспа. Тексоглошка идентификација (1000 години од
ВОСТАНИЕТО НА КОМИТОПУЛИТЕ И СОЗДАВАЊЕТО НА САМОИЛОВАТА ДРЖАВА.

Зборник на материјали од научната средба одржана во Преспа од 10 до 15
октомври 1969 година, Скопје 1971, с. 73-91). Текстът на надписа с вярната
му дата, 1882 година, е публикуван у Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά και
μεταβυζαντινά μνιμεΐα τής Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960 (=Έτερεία Μακεδονικών
Σπουδών. Ίδρύμα μελετών Χεροσονήσου τού Αϊμου 35), с. 51. Той гласи:
OYTOC O EN ΤΩ Χ Ω Ρ ΙΟ
ПАНСЕПТОС NAOC ΤΟ Υ
Α ΙΟ Υ ΓΕΡ Μ Α Ν Ο Υ ΑΝΗ ΓΕΡ
ΘΕΙ ΔΙΑ EKKAHCIACTI
KHC ΔΑ Π ΑΝ Η Ο CYN
Δ Ρ Α Μ Ο Ν ΤΗ Ο ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ
XPICTIANOI Τ Ο Υ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ
Τ Ο Υ Τ Ο Υ - ΕΝ ΕΤΕΙ СО
Τ Η Ρ ΙΩ Α Ω Π Β Α Π Ρ ΙΛ Ι
Ο Υ 19 ΓΕΡΜ ΑΝΙ
Δ Ε Ο ΛΟ Ο МАІСТОРОС

1882
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20 Павел Николаевич Милюков (1859-1943) завършва история в Московския
университет през 1882 г., от 1886 г. е частен доцент по руска история, през
1892 г. защитава магистърска дисертация. Във връзка със студентските въл
нения през 1894 г. е интерниран в Рязан до 1897 г., когато емигрира в Бъл
гария; 1897/1898 г. е редовен професор по славянска история в Софийското
виеше училище. След подобряването на отношенията между България и
Русия в 1898 г. бива освободен от длъжност и напуска страната. През съща
та година участва в Македонската експедиция на Руския археологически
институт в Цариград, в резултат на което излиза студията му за християн
ските паметници в Западна Македония и брошурата ЕВРОПЕЙСКАТА ДИПЛО
МАЦИЯ и М акедонскиятъ въпросъ, София 1898. През 1900 г. взима участие
в македонската експедиция на Η. П. Кондаков. След кратък престой в
САЩ, където чете лекции в Чикагския университет, през 1905 г. се завръща
в Русия, за да се отдаде на активна политическа дейност като един от ос
нователите на „Съюза на съюзите“ и на Конституционно-демократичната
партия (кадети), от 1907 г. е председател на нейния Централен комитет и
редактор на печатния й орган, вестник „Речь“. През Първата световна вой
на е апологет на империалистическата политика на царизма, в чиято защи
та се обявява през Февруарската революция 1917 година. Във временното
правителство на Керенски заема поста министър на външните работи, като
се обявява против прекратяването на войната; изготвената от него т. нар.
„Нота на Милюков“ от 1 V 1917 г., съдържаща декларацията за готовност
да се продължи воденето на войната до победа, довежда до априлската
криза 1917 г. и смяна на правителството. След излизане в оставка играе
видна роля в различни десни организации. От 1920 г. емигрира в Лондон и
Париж, от където участва активно в борбата срещу болшевишката власт,
издава редица трудове, поставящи под въпрос болшевишката версия за
същността на Октомврийската революция. Сведения за политическата дей
ност на Милюков вж. още у: А. Л. Шапиро, Р усская историография в
периоде империализма , Ленинград 1962; О черк истории исторической
науки в СССР, т. 3, Москва 1963. Срв. също П. Н. Милюков - С борник
материалов по чествования его 70-летию, Париж 1929, с библиография, а
така също и: Ст. Германов, П авел Н. М илюков и България (В екове XIX,
1990, № 4, с. 76-89); същ., 50 години от смъртта на П. Н. М илюков
(М акедонски преглед ХѴІ/1993, № 1, с. 170-172).
21 Брошурата си по Македонския въпрос Милюков завършна със следната
сентенция (с. 80):
„Дали Русия има интересъ да създава на Балканския полуостровъ нова автономна
единица, която отпосле да играе ролята на втора Източна Румелия? [...] По наш ето
мнение въпросътъ се решава утвърдително. По-износно е за Русия да има на полу
острова единъ силенъ съюзникъ, отколкото един слаб васал - а за да запази за себе
си ползитэ о т съюза, иска се само малко повече умение, което за жалость ние не
всякога имаме.“

Тази своя позиция, изхождаща от интересите на великоруската политика,
М илюков поддържа и впоследствие, макар и като член на Карнегиевата
комисия, провела анкета по „българските престъпления“ през Балканската
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война - в противовес на официалната руска политика - да се застъпва за
българската теза и да се противопоставя на клеветите срещу българския
народ. За археологическата експедиция в Македония той обаче нито е имал
елементарна научна подготовка, нито пък е проявявал някакъв интерес към
материята, излизаща извън обсега на съвременната политика, което се
отразява в ниската научна стойност на студията му.
22 Че Милюков е бил запознат със съдържанието на тази статия, личи от
забележката към с. 41 на посочената студия, макар и да предава погрешно
нейното заглавие.
23 Пое. съч. с. 2.
24 Българският патриарх Герман се споменава в списъка на българските
архиепископи/патриарси в ръкопис от XIII век в Парижката Национална
библиотека, Paris. 880, публикуван за първи път през 1680 г. (вж. бел. 45 към
втора глава). Този списък се цитира през втората половина на XIX век,
преди пътуването на В. Кънчов, само при Zachariae von Lingenthal, B eiträge
Geschichte der bulgarischen Kirche (M émoires de l ’A cademie impériale
S t . Péters bourg, VII série, VIII/1864, Nr. 3), Маринъ Дриновъ,
И сторически пръгледъ на българската църква отъ самото й начало д о
днесъ , Виена 1869, и Е. Е. Голубинскій, К раткій очеркъ исторіи православ 
ныхъ церквъй , Москва 1871 - твърде съмнително е една от тези публика
zur
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ции да е попаднала и на Кънчов, още повече, че църковната история не е
влизала в кръга на интересите му.
25 Ф. И. Успенски се занимава с въпроса за войната на Самуил срещу Ви
зантия в 986/987 година и участието на руски войски на негова страна още в
рецензията си за книгата на барон В. Р. Розенъ, И мператоръ Василій Бол гаробойца . Извлеченія изъ лѣтописи Яхъи Антиохійскаго (Ж урналъ М ини 
стерства Н ароднаго П росвыценія ССХХХІІ/1884, апрель, с. 293-296). Обе
щанието му да се върне по-късно пак на този въпрос остава открито. Във
втория том на неговата И стория Византийской империи , който излиза от
печат едва през 1997 г., липсва една печатна кола, в която авторът трябва
да е разглеждал именно тези събития, и чиято коректура, заедно с ръкопи
са, е била загубена през 20-те години - вж. написаното от H. С. Лебедев
предисловие към първото издание на том III от И стория Византийской
империи на Ф. И. Успенский, Москва-Ленинград 1948, с. 6. В годиниите,
последвали издаването на рецензията, Успенски е имал достатъчно въз
можност да обмисли този въпрос и трябва да се съжалява особено много за
загубата на текста. Поместената от редакторите на втория том от И стория
Византийской империи , Москва 1997, реч на Ф. И. Успенски за отноше
нията между Русия и Византия през X век, произнесена още през 1888 г., не
може да запълни пропуска от загубения текст, тъй като отговаря на един
твърде ранен стадий от проучванията на автора.
26 От обширната библиография за Самуиловия надпис от Св. Герман, посве
тена предимно на филологическите му особености, вж. преди всичко следните
публикации: С. Jirecek / V. Jagic, D ie cyrillische Inschrift vom Jahre 993 (Archiv
für slavische Philologie XXI/1899, c. 544 и сл.); Е. Ф. Карскій, Надпись Самуила 993
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года

(Русмй ФИЛОЛогачЕСКій въсгникъ XLII/1899, с. 231-236); J. Karasek, N ej-

993 (CESKA REVUE III/1900, C. 1003 И
сл.); П. Лавровъ, Ю гославянская палеографія, С.-Петербург 1904, с. 23 и сл.;
същ., Палеографическое обозреніе кирилловского письма (Э нциклопедія
славянской филологіи, вып. 4.1, Петроградъ 1914, с. 22-26); Б. Цоневъ,
История на българский езикъ I, София 1919, с. 181-183; 21940 (репр. София
1984), с. 151-163; Р. Diels, D ie Inschrift des Caren S amuel (A rchiv für slavische Philolgie XLI/1927, c. 317); Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская
ПАЛЕОГРАФИЯ, Ленинград 1928, Москва 21979, с. 32-33, 107; Ив. Огіенко,
Исторія церковноСЛавян ’ской мови, Варшава 1928, с. 58 и сл.; St. Kul’bakin,
Le vieux slave, Paris 1929, c. 26; M. Kos, O natpisu cara S amuila (Г ласник
С копског научног друштвА Ѵ/1929, с. 209-213); Ив. Дуйчевъ, Изъ старата
българска книжнина I, София 1943, с. 141, 223-224; Л. Черепнин, Русская
палеография, Москва 1947, с. 92; Ив. Гошев, Старобългарски глаголически
и кирилски надписи, София 1961, с. 87-88; Г. Томовић, Морфологија ћирилићких НАТПИСА на Б алкану , Београд 1974, с. 31 (=САН Историјски инсти
тут, Посебна издања 16); Ст. Смядовски, Б ългарска кирилска епиграфика
ІХ-ХѴ в., София 1993, с. 17 и сл., 202 и сл.; K. Popkonstantinov/O. Kronsteiner,
A ltbulgarische Inschriften I, Salzburg 1994, c. 35-37 (=D ie slawischen S pra
chen 36/1994). Във връзка c историческите данни в този надпис вж. преди
всичко: Г. Баласчевъ, Новонайдениятъ най-старъ славянски паметникъ въ
М акедония (М исъль ІХ/1899, № 5, с. 523-526), В. Н. Златарски, И стория на
Българската държава през средните векове, I Първо българско царство,
2 От славянизацията на държавата до падането на Първото царство, София
21971, с. 606 и сл.; Ph. Malingoudis, D ie mittelalterlichen kyrillischen In 
schriften der Hämus -H albinsel, Thessaloniki 1979, c. 39-42.
Макар и автентичността на надписа да се поставя под въпрос едва в
последно време, и то само от сръбски автори (вж. по-долу, бел. 154), много
въпроси, свързани с него и местонахождението му, остават и до сега не
изяснени. Тези въпроси се повдигат сега по-малко във връзка с епиграфските му особености, които по време на откриването му стоят на първо
място, доколкото тогава той се явява като пръв по време славянобългарски
надпис на кирилица, точно датиран повече от половин век преди извест
ните дотогава паметници. След намирането на значителен брой български
надписи от IX и X век, излезли на бял свят през последвалите сто години
(вж. посочените по-горе трудове на Ст. Смядовски и K. Popkonstantinov/
O. Kronsteiner), Самуиловият надпис отдавна вече не стои изолирано между
останалите писмени паметници. Но и след повече от сто години от откри
ването му, след като са публикувани голям брой изследвания за него, все
още никой не може да даде задоволително обяснение на двата основни
въпроса, свързани със същността му: какви са неговите функции и предназ
начение и по чия поръчка е изработен. Самото обстоятелство, че в него се
срещат две имена, до откриването му неизвестни на науката - на бащата на
Самуил, Никола, и на майка му, Рипсимия - се явява като главно доказа
телство за автентичността му. Това е потвърдено след откриването на съх
ранявания понастоящем във Виенската държавна библиотека препис от
Хрониката на Йоан Скилица, Codex Vindobonensis hist, graec. LXXIV, c
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дадените там допълнителни пояснения от Деволския епископ Михаил. Не
зависимо от предположението, че на мястото, където е открита плочата,
може да се е намирало старото гробище, по своята форма и размери тя не е
възможно да е надгробна, а и откриването й там също не е доказателство,
че е поставена първоначално на това място и не е пренесена от другаде.
Също така самият вид на очевидно използваната вторично, след изглаж
дане на повърхността й, плоча от прост пясъчник със сбутан в нейния до
лен десен ъгъл надпис, при това изсечен с не особено голямо умение, малко
отговаря на представата за надгробна плоча, изработена по поръчка на
най-могъщия по това време владетел в Югоизточна Европа за неговите ро
дители и покоен брат (също бивш цар!). Сравнително добре запазената
повърхност на плочата - независимо от отчупения ъгъл с част от надписа свидетелствува, че тя нито е била изложена продължително време на атмо
сферни влияния, нито пък е била използвана по-късно като покритие на под
или за строителен материал, а най-вероятно е била заровена в земята. Като
единствено обяснение за тези два въпроса аз допускам, че тя е изработена
по-късно, но във всеки случай в границите само на няколко десетилетия, за
да замени оригинала, унищожен от новите византийски господари, които са
имали за цел да заличат напълно спомена за българските владетели - този
надпис е могъл да изсече само някой от поколението-свидетел на блясъка и
сгромолясването на Самуиловата държава, който при това е познавал
добре текста на стария надпис. За втория вариант, който неоснователно
продължава да се дава в много от публикациите, а именно, че надписът се е
намирал в самата стара църква, вероятността обаче е твърде малка изключено е той да остане невредим в тази църква подир толкова промени
и събития в течение на близо 900 години и излизането му на бял свят може
да е станало само във връзка с копаенето на основите на новата църква
малко преди 1882 година, от когато започват да се носят и слуховете за
него.
27 Вж. посочената по-горе статия, с. 545: „Ob die Eltern SamuePs und sein Bruder wirklich
in der Kirche von German begraben liegen, bezweifle ich; der Stein kann im Laufe der Jahrhunderte aus
den Kirchenruinen auf den Inseln des Sees dorthin gebracht worden sein.“
28 Стр. 23 и сл.: „Царь Самуиловъ надпись въ Пръсна от 993 г.“ - изслед
ване на надписа, съпроводено с преглед на литературата, както и с бележки
за епохата и родословието на Самуил.
29 Пак там, с. 25.
30Пое. съч. с. 50 и сл., бел. 122,
31 Изправянето на грешките вж. по-долу, четвърта глава, с. 217 и сл.
32 Стр. 25.
33 Извъстия на Българското археологическо дружество, т . I, София 1910,
с. 58-62. Считам за необходимо предаването тук на пълния текст от статия
та на Йордан Иванов, засягаш църквата „Свети Герман“, тъй като същият
бива впоследствие нееднократно погрешно интерпретиран:

31

„О тъ надписа узнаваме, че прЪзъ 6501 а. или 993 г. сл. Хр. царь Самуилъ изрЪзалъ на
каменна плоча за споменъ имената на покойнитЪ си родители Никола и Рипсимия и
на брата си Давида; на плочата въ издълбани трапчинки имало заковани и тр и
металически кръста, които сж изгубени. Не е ясно, дали плочата е била надъ
сам ата начална сЪмейна гробница, или е била приготвена отсетнЪ о тъ Самуила и
сложена вЪроятно надъ новата гробница въ ПрЪспа, дЪто сж били прЪнесени
ко сти тъ на поменатитЪ покойници. В тората мисъль ми се вижда по-вЪроятна.
Като оставимъ на страна разнитъ вЪсти, които дава този най-старъ камененъ
надписъ съ българско писмо - вЪсти по въпроса за кирилицата и глаголицата, за
Кирило-Методиевския езикъ, за графиката и др. - Самуиловата плоча ни интересу
ва прЪди всичко и по самото си мЪстонахождение въ с. Германъ. Самуиловата
сЪмейна гробница се е намирала или въ сам ата столица, на о-въ Ахилъ, или въ с.
Германъ, дЪто се и откри. Ако приемем първото, трЪбва да се съгласимъ, че пло
ч а та е била прЪнесена отъ столицата Ахилъ въ близкия Германъ по-късно, слЪдъ
разорението на столицата, както обикновено е ставало и съ камънитЪ и градежния материалъ на нЪкогашнитЪ знатни градове Никюпъ, ПрЪславъ и др. В торото
прЪдположение, че плочата е била още отъ край врЪме въ Германъ, ни навежда на
мисъль, че та м ъ въ Самуилово врЪме е имало монастиръ, дЪто сж били оставени
на упокоение останкитЪ на царскитЪ родители и братя, или че въ германската
хубава долина се е нахождало любимо царско покоище и дворци. Въ полза на с. Гер
манъ говорятъ и слЪднитЪ факти. Единъ гръцки надписъ (вж. моитЪ Български
старини изъ Македония с. 219 [с. 60 във второто издание — м. бел.]) надъ
в р а т а т а на притвора въ с т а р а та църква на с. Германъ сочи, че църквата е била
въздигната при цариградския патриархъ Св. Германа (715-730), сетнЪ
прЬзографисана (въ врЪме на Самуила) презъ 1006 г. и най-сетнЪ наново прЪзографисана прЪзъ 1743 г. Стари спомени и надписитЪ сж дали храна и на мЪ стното
прЪдание, споредъ което селото носЪло името си отъ патриарха Германа, който
та м ъ живЪлъ, поминалъ се и бил погребанъ в църквата. Относително пъкъ въпроса
- кой именно Германъ трЪбва да се подразбира, цариградскиятъ ли Св. Германъ или
българскиятъ, трЪбва да признаемъ, че всички току-речи данни говорятъ въ полза
на българския патриархъ. Така въ врЪмето на Самуила български патриархъ е билъ
действително Германъ, който билъ изпърво въ Воденъ, а сетнЪ, заедно съ
прЪнасяне на столицата в ПрЪспа, и той дошълъ там ъ . [...] О тъ друга страна, въ
биографията на цариградския патриархъ Св. Германа не се поменава последния да е
живЪлъ или да е билъ погребанъ въ с. Германъ. Напротивъ дори, за Св. Германа
знаем, че, слЪдъ патриарш ествуването си той се оттеглилъ въ имението си Платония до Цариградъ, дЪто се и поминалъ. Погребанъ билъ въ цариградския монас
тиръ Хора.“ [...] „За славата на Св. Германа изъ българската земя още въ врЪме на
князь Бориса поменава Теофилактъ въ легендата за тивериополскитЪ мыченици.
Въ врЪмето на Бориса, казва се там ъ , «се яви въ българската земя Св. Германъ»
(έφ ά νς μ έν ά γ ιο ς Γ ερ μ ανός έπ ί τής Β ο υ λ γα ρ ικ ή ς χώ ρας - Migne, Pair. дг. том ъ
126, стълбецъ 201). Не зная, дали това неясно извЪстие има дЪйствителна връзка
съ прЪбиваването на Св. Германа въ Българско или пъкъ Теофилактъ е смЪсилъ
двам ата Германовци, гръцкия и българския. По всЪка вЪроятность това смЪсване
е станало въ по-късно врЪме, когато споменитЪ за прЪспанския български п а т 
риархъ Германа били затъмнени и когато гръцкото духовенство неохотно е крЪпило прЪданията за български патриарси. Тогава е било лесно, при прЪзографисване на
германската църква прэзъ 1743 г., а може би и по-рано, да се постави въ надписа,
какво църквата е основана въ врЪме на Св. Германа цариградски, а въ населението
да се пръсне слухъ, че на същия Св. Германъ гробътъ е въ селската църква.“

34 Първото издание на Б ългарски старини изъ М акедония ; във второто
издание и в неговите репринтни преиздавания това място е на с. 23-25 (м.
бел.).
35 Пое. съч., с. 37 и сл.
36 Пое. съч. (вж. бел. 2.), с.1.
37 Пое. съч. (вж. бел. 33), обр. 2 на с. 58.
38 Г ръцки извори
София 1994, с. 69.

за българската история

[по-нататък в текста ГИ БИ] IX,2,

39 Пак там, с. 57 и сл.
40 Пак там, с. 62.
41 Стр. 60.
42 СЪЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА АРХИТЕКТУРА (ИЗВЕСТИЯ
на Б ългарския археологически институтъ 1/1921-22, с. 193).
43 André

Protich, L ’architecture religieuse bulgare , Sofia 1924, fig. 14.

44 G. Millet, L’École greque dans l ’architecture byzantine, Paris 1916, c. 58

(=Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses 26).
45 Пое. съч., с. 253 и сл.:
„Entre les carreax au les moellons d’une même assise, on intercale des lettres grecques. A
Castoria et à German, on recounait, par endroits, le chrisme, le plus souvent, l’initiale K(KÜrie),
normale ou retournée, ou bien encore, X (Χριστέ), C (Σώτηρ), une fois même, le sigle de
Θεοτόκε; enfin, d’autres lettres moins claires, T, ΙΓ, IK, A. Un R retourné pourrait se lire
Βοήθει.“
46 Г. A. Σωτηρίου, Ήμερολόγιον τής Μεγάλις Ελλάδος, Άθήναι 1926, c. 158.
47 Β. Марковић, П равославно μοηαιπτβο
С рбији , Сремски Карловци 1920, с. 13.

и манастира у средњевековној

48 М. Злоковић, СТАРЕ ЦРКВЕ У ОБЛАСТИМА П респе
серија 3/1924-1925, с. 131-134).

и

О х ри д а (С та ри н ар III

49 Пос. съч., с. 134, бел. 28.
50 В. Иванова, Стари църкви и манастири в Българскитъ земи ІѴ-ХІІ в.
(Годишникъ на Н ародния музей Ѵ/1922-1925, София 1926, обр. 358, с. 553).
51 Б. Ф иловъ, С таробългарската църковна архитектура (С писание на Бъл 
гарската АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЂ И ИЗКУСТВАТА XLIII, КЛОН ИСТОрикОф илологичен и ф илософ ск о-общ ествен 21, София 1930, обр. 19).

52 В. Filow, G eschichte der
bulgarischen R eiches durch

K unst bis zur E roberung
T ürken , Berlin/Leipzig 1932, c. 43, ил. 9.

altbulgarischen
die

des

53 Еднокорабната и кръстовидната църква по българскитъ земи до края
на

XIV въкъ, София 1931, с. 42, 134, 156.

54 Н. Мавродиновъ, Външната
вестия на

украса на старобългарскитъ църкви (И з 
Българския археологически институтъ ѴІІІ/1934, с. 262-322)

33

55 N. Mavrodinov, L'apparation et l 'évolution de l 'église cruciforme dans
L'ARCHITECTURE BYZANTINE (A t TI DEL V CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
B izantini , R oma 1936, II, Roma 1940, c. 249 и сл., табл. LXVIII3).
Мавродинов, С таробългарското и зкуство . И зкуството на П ървото
София 1959, ил. 323, с. 268.
57 М. Бичев, А рхитектура Б ол гарии , София 1961; издание на немски език:
М. Bitschew, D ie A rchitektur in B ulgarien . Von der ältesten Zeit bis zur natio
nalen Befreiung 1878; издание на английски език: B ulgarian architecture ;
издание на френски език: L ’A rchitecture bu lga re , Sofia 1961, ил. 20.
58 А рхитектурата в средновековна Б ългария , София 1965, ил. 108; същата
на немски език: D ie mittelalterliche B aukunst in B ulgarien , Sofia 1974, ил.
108, c. 103; А рхитектурата ha българското С редновековие в К ратка и с то 
рия на българската арх и тектура , София 1965, с. 90, фиг. 89; А рхитектура
56 H.

българско царство ,

Б ол гарии (В сеобщая история архитектуры , III А рхитектура В осточной
Е вропы . С редны е века , Ленинград/Москва 1966, ил. 19,3 на с. 396. Нався

къде е даден погрешният план на Злокович, в руското издание с невярна
легенда, а в изданието на немски език - без означаване на свода в нартекса.
59 Пое. съч. с. 58, 253 и сл.
60 Пое. съч., с. 554.
61 Текстът в двете издания е почти напълно идентичен в С таробългарската църковна а рхитектура , с. 33-34:
„Нареди еь базиликата, въ църковната архитектура на Македония отъ тази епоха
се появява вече и кръстовидната куполна църква. Отъ този видъ е църквата Св.
Германъ въ селото Германъ на ПрЪспанското езеро, която, както изглежда е била
съградена още въ 1006 год. отъ Самуила, и която, следователно, може да се означи
като най-стара кръстовидна куполна църква въ Македония. Тя се отличава отъ покъснитэ подобни църкви главно по това, че нейниятъ куполъ се издига върху единъ
сравнително нисъкъ и при това кръгълъ барабанъ За подпорки подъ купола служатъ
четири дебели пиластра. Църквата Св. Германъ застъпва оня типъ на кръс
товидна куполна църква, който ние означаваме като провинциаленъ въ противопо
ложность на цариградския. Характерното при него е това, че източното рамо на
сводовия кръстъ достига непосредствено до главната апсида. Тукъ липсва следо
вателно предапсидното пространство съ свой собственъ, малко по-нисъкъ сводъ,
което отличава цариградския типъ на кръстовидната куполна църква. ЧетиритЪ
жглови помъщения на главното отдъление, както и предверието на църквата въ
Германъ са засводени също така с полуцилиндрични сводове. Тритъ апсиди иматъ
отвънъ полукръгла форма. Следователно тукъ имаме работа съ една кръстовидна
куполна църква отъ най-простия, но въ същото врЪме вече напълно развитъ типъ.“
62 Пое. съч., с. 134, бел. 28.
63 Еднокорабната и кръстовидната
X IV век , с. 42,134,156.

църква по българските земи до края на

64 Пак там, с. 77, 111 и сл., 114. На същия въпрос Мавродинов се връща
малко по-късно и в статията си В ъншната у к ра с а на старобългарските
цъ ркви , с. 303, и за последен път в С таробългарското и зк уство . И зк у с т 
вото н а П ървото българско царство , с. 269:

34

„Барабанът на купола е също цилиндричен, но особен. Горната му част, която крие
полусферата, образува втори, по-малък цилиндър, който е сякаш пъхнат в бараба
на. Тия пъхнати една в друга форми са характерни за Гърция, Южна Италия и Маке
дония. Виждаме ги по апсидите на «Света София» в Солун, на църквата в Скрипу, на
църквата при с. Козяк, на «Света София» в Охрид (страничните апсиди) и по-късно в
«Свети Никола» в Мелник. В апсидите по-горните полуцилиндри крият четвъртсферите на вътрешната им част.“
65 Е дноко ра бна та и кръстовидната църква по
на XIV векъ , с. 92, 126, 136; В ъншната у к ра с а
ви , с. 308 и сл.

бъ л га рс к и гб земи д о края
на старобългарските ц ъ рк 

66 Вж. бел. 55.
67 Пое. съч., с. 249 и сл.
68 Е дноко ра бн а та и кръстовидната църква
на XIV век , с. 75.
69 С таробългарското изкуство . И зкуството
во , с. 268:

по бъл га рс к ите земи д о края
на

П ървото

българско ц а рс т 

„Ние можем да свържем със «Света София» в Охрид една друга църква. Това е
църквата в с. Герман до Преспанското езеро. До нея е намерен надписът от 993 г.,
правен от Самуил в памет на покойните му родители и брат. Те са били погребани
там и навярно църквата е градена от самия цар Самуил. В гръцкия надпис, който е
над вратата ù и който е от 1743 г., пише, че тя е градена по времето на цариград
ския патриарх Герман (715-730) и е изписана в 1006 година. Тая година (1006) обаче
съответства на патриаршеството на българския патриарх Герман, чието седа
лище е било в Преспа. Явно е, че съставителят на надписа от 1743 г. е объркал
двамата патриарси. Църквата е навярно построена в 993 г. и е била изписана със
стенописи в 1006 година.“
69 Пак там, с. 269. В приложения план на църквата, зает от Злокович и
пречертан, е пропуснато да бъде отбелязан надлъжният свод в нартекса.
70 Пое. съч., с. 33.
71 Вж. бел. 58. Най-изчерпателно е описанието на църквата в А рхитектурата
в средновековна Б ъ лгари я , с. 108 и сл.:
„Църквата «Свети Герман» е от същия тип [както «Свети Иван Кръстител» в
Несебър, м. бел.], но се отличава от несебърската по своя квадратен наос, в кой
то трите кораба са значително по-къси. Вследствие на това разделните стени
между корабите се проектират в плана като четири квадратни стълба. Напреч
ният и средният кораб имат еднаква височина и ширина. Над тяхната пресечка се
издига куполният барабан, който се поддържа от равнораменния кръст на четири
те еднакви свода. В междурамията се тулят силно редуцираните засводени части
на страничните кораби. Германската църква има също така полукръгли отвън и
отвътре апсиди, без предапсидно пространство. На западната страна се намира
конструктивно свързан с постройката притвор, в източната и западната страна
на който са вдълбани по две плоски ниши, отговарящи на страничните кораби.
Притворът има само един вход на западната стена. Покритието му е напречен
свод. Куполният барабан е по-нисък от барабана на църквата «Свети Иван Кръсти
тел». Той е също цилиндричен, с четири тесни прозореца, поставени в средата на
плоски арки. Около барабана са изтъкнати съвсем ясно четирите свода, които
завършват с ъгловати фронтони.“

35

72 Пак там, с. 109.
73 Пак там.
74Пак там, пл. 108. В изданието на немски език (вж. бел. 58) също пл. 108 на
с. 103; за автор на снимката там се посочва J. Ivanova. Размерите на
църквата Миятев дава като 10.50 м дължина и 6.70 м ширина, пак там.
75 В. Мавродинова, К ултурата и изкуството по време на П ървата бъ л га р 
ска държ ава (И стория на българското изобразително изкуство I, София
1976, с. 82:
„Запазена е до наши дни малката църква в Преспанското село Герман (сега в грани
ците на Гърция). Като български патриарх Герман-Гавриил е имал седалище в съ
седната Преспа и вероятно той е съградил в 1006 г. храма, край който бе намерена
възпоменателната плоча с имената на родителите и брата на цар Самуил. Гробът,
който в издадения напоследък план на църквата е отбелязан в северозападния ъгъл
на наоса, може да е бил на самия Герман. Сградата е кръстовидна куполна църква
от «провинциалния» тип, в която откъсите от стени между корабите са станали
самостойни зидани стълбове - опори на купола, но олтарната част е все още доле
пена направо към наоса и цилиндрични сводове покриват междурамията и частите
на нартиката. Чрез дълбоката (над 2 м) нартика с ниши в стените църквата се
свързва с преславските гробнични църкви. Градежът от недялан камък и тухли е
още неправилен в стените на корпуса на църквата, а този на цилиндричния купол е
вече с редуващи се пояси от камък и тухла, с изправени между камъните тухли или
тухлени букви и така бележи началото на втория етап в развитието на клетъчния
градеж. Също така редица «вълчи зъби» над арката още липсва при апсидния прозо
рец, но огражда додолу прозорците на купола. Затова църквата в Герман и по граде
жа се нарежда заедно с източната, по-късната част на църквата във Водоча меж
ду постройките от края на X и началото на XI век, когато редиците «вълчи зъби» и
тухлената геометрична украса се появяват по църковните стени в югозападните
краища.“
76N. К. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες τού Νομού Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1964,
табл. 28, обр. 48 (=Έτερεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρύμα μελετών Χερσονήσου
τού Αίμου 69). Вж. също изданието на английски език: N. K. Moutsopoulos,
T he C hurches of the P réfecture of F lorina , Thessaloniki 1966.
77 План 44, с. 82.
78 W. Sas-Zaloziecky, D ie byzantinische B aukunst in den B alkanländern und
ihre D ifferenzierung unter abendländischen und islamischen E inw irkungen .
S tudien zur K unstgeschichte der B alkanländer , München 1955, c. 41 и сл.
(= S üdosteuropäische A rbeiten im A uftrag des S ü do st -I nstituts M ünchen ,
hrg. V. Franz Valjavec 46):

„Една ранна група om сродни кръстокуполни църкви от балканските страни нами
раме при Скрипу в Гърция (873/74 г.), във Водоча в Македония (края на IX в.), в
църквата «Свети Герман» при Малкото Преспанско езеро (1006 г.) и в «Свети Иван
Кръстител» в Несебър, Източна България (X в.). Прави впечатление, че всички тези
постройки се отличават от византийската кръстокуполна църква, както тя се
представя от Будрум-джамия от X в. в Константинопол. При всички тях куполът
не почива върху самостоятелни стълбове, а върху стените, които разделят глав
ния кораб от страничните. Наистина ние можем да наблюдаваме при тези пост
ройки едно прогресивно обособяване на стълбовете от стените - най-ясно това
еманципиране се проявява в най-късната постройка, в «Свети Герман» при Малко-
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то Преспанско езеро - но и не по-малко отчетливо при всички тези църкви ce
изявяват трите отделни надлъжни засводени кораби, които се прекъсват само в
средата на купола и от напречното рамо на кръста. Във византийската кръстокуполна църква от X в. (Будрум-джамия) не срещаме паралелно поставени засводени
пространства, а изявени стълбове и самостоятелни ъглови помещения с напречни
сводове, които свързват отделностоящите стълбове с външните стени. Тази
очебийна разлика може да бъде рекапитулирана по следния начин: от една страна
срещаме в Константинопол зряла форма на четириподпорна кръстокуполна църква,
докато в самите балкански страни върху засводената базиликална постройка бива
поставен купол с напречен свод. Чистият тип на кръстокуполна църква с неговите
централистични тенденции, с предаването на страничното налягане на купола
чрез арки върху страничните зидове и пълното отделяне на купола от
вътрешните стени посредством обособяването на подпорите, още не се е изявил
през X век в балканските страни. Традицията на базиликата с нейните надлъжни
тенденции тук е до такава степен вкоренена, че новият тип на кръстокуполна
църква остава през IX и X в. още в рамките на базиликалното изграждане. Неза
висимо от това, в най-късните постройки от тази група («Свети Иван Кръсти
тел» в Несебър и преди всичко «Свети Герман») се забелязва вече все по-силното
влияние на столичната кръстокуполна църква. В «Свети Герман» надлъжната тен
денция при страничните кораби е много намаляла и от зидовете се обособяват
стълбовидни подпори, ако и ъгловите поомещения все още да са покрити с надлъж
ни сводове и да не са загубили характера на странични кораби. Особено семпла - по
добно на църквата в Скрипу - е и външната украса на тези постройки. Така «Свети
Иван Кръстител» в Несебър представлява един недиференциран блок. Големите
арки, с които страничният кораб се изявява върху фасадата, са единственото
членение на цялото“ .
79 Стр. 41.
80Табл. Va, 2.
81 Академия художеств СССР. Институт теории и истории изобразительных
искусств. Всеобщая история искусств, II И скуство средных веков I, под
общей редакции Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского - А. В. Банк,
И скусство южных славян, с. 105.
82 Akademie der Künste der UdSSR, Institut für Theorie und Geschichte der bilden
den Kunst, A llgemeine G eschichte der K unst , II D ie K unst des M ittelalters.
Deutsche Redaktion U. Kuhirt, Leipzig 1963,21965, c. 128.
83 A. H. S. Megaw, B yzantine reticulate revements (Χαριστήριον εις Αναστά
σιον Όρλάνδον, III =Βιβλιοθηκή τής έν Άθήναις Άρχαιολογοκής Εταιρείας 54,
Άθήναι 1966, с. 16, бел. 34).
84 Вж. бел. 55.
85 R. Krautheimer, E arly Christian and byzantine archiecture (=The Pélican
History of Art, Edited by N. Pevsner Z 24), Harmondsworth 1965, c. 345, бел. 28.
86 „However, churches such as Sv. Gherman in the Prespa Lake and a ruin near Vodoca in the Struma
Valley may well date from the last third of the ninth Century.“
87 H. Hallensleben, Rezension zu R. Krautheimer, E arly Christian
(B yzantinische Z eitschrift 66/1973, c. 124 и сл.).

a n d byzantine

archiecture
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88 „Ein Seitenblick auf der Malerei, für deren Stilanalyse sich bereits verfeinerte Methoden anbieten,
hätte m. E. auch davon abhalten können, die Kirchen von Vodoca und Hagios Germanos (mit Mavrodinov) aus dem 11. Jahrhundert auf Ende des 9. Jahrhunderts zurückzudatieren.“
89 За дейността на Мелетий вж. В. Кънчов, пое. съч. (И збрани п р о и зв е д е ш ь
I), с. 411 и сл.:
„Църкбицата [на манастира «Света Марена» в Преспанската котловина] е стара.
Изображенията тоже са стари. Те всичките са имали славянски надписи, но
злодейската ръка на гръцкия охридски владика Мелетия се е постарала да унищожи
тия паметници на миналото. Този владика във времето на борбата по черковния
въпрос е обиколил цялата Преспа с един дюлгерин и един зограф. Зографът е уни
щожил всичките славянски надписи, които владиката е срещнал по пътя си. На ня
кои места надписите са издълбани с мазилото и на ново мазило са написани гръцки
думи. Тъй е и в «Св. Марена». Ясно се вижда над образите де е новата мазилка и де
новите надписи. Само над вратата на църквата е останал половината от унищо
жения надпис, той тук е замазан, но се четат думите « с в а т а морена».“
90 Б ъ лгарски

старини изъ

М а кедо н и я , с. 61.

91 Вж. бел. 19.
92 Пак там, с. 1.
93 Също.
94 Пак там, с. 1 и сл.
95 Стр. 3:
„Недоказано е твърдението, че до езерото или на някой от островите му е
съществувал някога град.“
96 Стр. 5:
„В края на XI век Теофилакт Охридски не споменава нищо относно град Преспа. Напротив,
пишейки на Архонта на Преспа за някакъв синод, който се свиква на остров Ахил, го моли,
да се погрижи за прехраната, за да не останат гладни заседателите в Преспа (Migne, PG
126, кол. 401 [=ГИБИ IX/1994, с. 209, §108 - м. бел.]). Това показва не само, че не е
съществувал организиран град, но и първобитния начин на живот на жителите на
околността.“
97II, с. 436, сп ор ед Б онското издание.
98 Стр. 4.
99 Стр. 6.
100Стр. 10.
101 Стр. 9.
102Пак там.
103 Стр. 12.
104 Стр. 10. В текста Пелеканидис погрешно посочва „северозападна стена“
и „североизточен стълб“.
105 Стр. 53.
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И)6 Фиг. 2, 3, 4.
107 Стр. 10. Това не е изключено да е печатна грешка, понеже в чертежа
мерките са точни. Тази грешка обаче се приема безрезервно от Муцопулос
и Вокотопулос, които въз основа на цифровите данни на Пеликанидис
изчисляват пропорциите на църквата - вж. по-долу.
108 Стр. 13:
„О т страничните ancugu, които са чувствително по-ниски от средната и са равни
по височина на страничните кораби, южната отвътре не се явява с конха и обра
зува прав ъгъл с южната стена. Ако зазиждането на конхата не е станало покъсно, което е невероятно, тогава имаме рядък случай, служещ на непонятна цел.
Подобни примери аз не познавам.“
|()9 В текста, с. 14, Пелеканидис отбелязва, че широчината на надлъжния
свод е равна на отвора на вратата на нартекса. В чертежа обаче
широчината му е по-голяма от тая на вратата, което не отговаря на
действителното положение.
110Стр. 14 и сл., фиг. 5 на стр. 16.
111 По този въпрос вж. по-долу, глава III, с. 127 и сл.
1,2 Стр. 16.
113 Бележка 31 на стр. 18.
1,4 Стр. 20.
115 Стр. 24-50. Тези стенописи са със славянски надписи и са изпълнени от
същото ателие, което изписва вторите стенописи на църквата „Свети
Петър и Павел“ в Търново.
116 Бележка 48 на стр. 25.
117 Пак там.
118 Стр. 31.
119 Стр. 48.
120 Стр. 39-41.
121 Стр. 50.
122 Пак там.
123 Пак там.
124 Стр. 51.
125 Стр. 52.
126 Пак там.
127 Пак там.
128 Всъщност Йор. Иванов на посоченото място само предава текста на
паметния надпис от 1743 г., като сам преди това категорично отрича
възможността за идентифициране на двамата патриарси.
129 Стр. 53.
130 Вж. бел. 76.
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131 N. Κ. Μουτσόπουλος, Άνασκαφή τής βασιλικής τού 'Αγίου Αχίλλειου I (Πρακ
τικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 5/1967, Άθήναι 1969, с. 55-69);
същ., Άνασκαφή τής βασιλικής τού Αγίου Αχίλλειου II, δεύτερα (1966) καί
τρίτη (1967) περίοδος ερευνών (Επιστημονική Έπετηρις τής Πολυτεχνικής Σχολής
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, 4/1969-70, Θεσσαλονίκη 1970, с. 63-192);
същ., Άνασκαφή τής βασιλικής τού Άγιου Αχίλλειου III (Επιστημονική ’επετηρις τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5/1971-72, Θεσ
σαλονίκη 1972, с. 149-407). Вж. също предварителните съобщения за
разкопките: N. Κ. Μουτσόπουλος, Ή βασιλική τού Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή
Πρέσπα (Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχεολογικής Έτερείας, περίοδος Δ", τ. Δ",
Τιμητικός τόμος Γ. Σωτηρίου, Άθήναι 1964, с. 163-203, fig. 38-42); същ., Βυζαν
τινά μνημεία τής Μεγάλης Πρέσπα (Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον, τ.
Β', Άθήναι 1964, с. 138-159, фиг. ХІѴ-ХХ); същ., Άνασκαφή βασιλικής Αγίου
Αχίλλειου (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1969, Άθήναι
1971, с. 37-41).
132Ν. Κ. Moutsopoulos, B yzantinische und nachbyzantinische D enkmäler aus
Klein-P respa und aus Hl. German (B yzantinisch-N eugriechische Jahrbücher

XX/1970, c. 1-49).
133 Γ. Κονιδάρης, Ή ελληνική έκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έν τή ίδτορία τής
χερσονήσου τού Αίμου, Άθήναι 1948, с. 52.
134 Стр. 49, бел. 111.
135Άνασκαφή, passim. Тази теза Муцопулос прокарва и при своите лекции за
разкопките, изнесени през есента на 1980 г. в София и Търново.
136Стр. 34. Интересно е да се отбележи, че сам Муцопулос дори не е
прелиствал публикацията на Йор. Ивановъ, Царь Самуиловата столица въ
Пръспа, нито пък цитираната в текста му книга на Б. Филов, D ie altbul
garische K unst, Bern 1919. В противен случай той не можеше да не забе
лежи, че снимката на църквата «Свети Герман», направена преди нейната
реконструкция, се появява още в публикацията на Йор. Иванов от 1910 г.,
докато същата снимка липсва в книгата на Б. Филов от 1919 година.
137 Стр. 34.
138 Стр. 36.
139 Стр. 41 и сл.
140 Стр. 36.
141 Стр. 39.
142 Стр. 38.
143 Стр. 40.
144 Α.Όρλάνδος, Άνατολίζουσαι βασιλικαι τής Λακωνίας (Έπετηρις Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών 4/1927, с. 344, фиг. 4,5).
145 Μ. Σωτηρίου, Τό καθωλικόν τής Μονής Πετράκη (Δελτίον τής Χριστιανικής
Αρχεολογικής Εταιρείας, περ. 4, 2/1960-61, с. 104).
146 Α.Όρλάνδος, Βυζαντινά Μνημεία τής Αιτωλοακαρνανίας (Άρχειον τών Βυζαν
τινών Μνημείων τής Ελλάδος 9/1961 с. 19).
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147 A. Όρλάνδος, Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά Μνημεία Τεγέας- Νυκλίου
(Άρχείον των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος 12/1973 с. 152-154, фиг. 98,
101, 105, 107).
148Π. Βοκοτόπουλος, Ή έκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Διτικήν Στερεάν
Ελλάδα και την ’Ήπειρον, άπό του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου
αιώνος, Θεσσα.ονίκη 1975 (=Κέντρον βυζαντινών ερευνών, Βυζαντινά μνημεία 2).
149 Пое. съч., с. 122: съотношение между ширината на средния и страничния
кораб 2.20 вместо 1.86; съотношение между дължината на източните и за
падните ъглови помещения 1.00 вместо 0.96; съотношение между височина
та на централния свод и на сводовете, разделящи корабите 0.54 вместо 0.70.
150Ί6. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд 1957, 21962, с. 131. В
издадената в СССР многотомна история на архитектурата (Всеобщая
история архитектуры, III Архитектура Восточной Европы. С редные века,
Ленинград/Москва 1966), църквата в с. Св. Герман не се споменава в раз
работения от Дж. Бошкович раздел (Архитектура Сербии и Македонии, с.
418-464), а в раздела за българската средновековна архитектура (вж. погоре, бел. 58) е даден само нейният план и то с легенда, отнасяща се за
някаква неопределена църква в Преслав, чийто план е изобразен на втория
ред (това е планът на църква № 1 в Аврадака, но с прибавени очертания на
несъществуващ външен нартекс).
151 Ст. Новаковић, П рви основи словенске књижевности меЬу балканским
словенима . Легенда о Владимиру и Косари. Културно-историјске студије,
Београд 1893.
152 Б. Прокић, П очетак Самуилове владе (Г лас С рпске К раљевске
А кадемије Б еоград 64/1901, други разред, с. 109-145); същ., П останак
једне словенске ЦАРЕВИНЕ у М акедонији у X. Веку (пак там 76, други
разред 46/1908, с. 213-307); същ., Јован С килица као извор за исторшу
маћедонски словенске ДРЖАВЕ (пак там, 84/1910, други разред, с. 61-156);
същ., П рви охридски архиепископ Јован (пак там 88, други разред 52/
1911, с. 267-303); същ., П останак охридског патршархата (пак там 90,
други разред 53/1911, с. 175-267).
153 Вж. по-горе, с. 8.
154 Византшски извори за исторшу народа ЈугослАВШЕ III, Београд 1966;
Р. Љубинковић, Т радиције П риме Ј устинијане у титулатури охридских
архиепископа (Старинар, нова серија ХѴІІ/1966, с. 61-75); същ., П рилог
проучавању Самуилове аутокефалне цркве (пак там, нова серија XIX/
1969, с. 125-139); същ., Paris gr . 880 — Датум, садржај, тенденције (пак
там, нова серија ХХ/1969, с. 191-202); Ordo episcoporum у Paris G r . 880 и
АРХИЈЕРЕЈСКА ПОМЕН-ЛИСТА У СИНОДИКОНУ ЦАРА БОРИЛА (СИМПОЗИУМ 1100ГОДИШНИНА од смрттА на К ирил Солунски 1, Скотье 1970, с. 131-147, =Р.
Љубинковић, СТУДИЈЕ ИЗ СРЕДЊОВЕКОВНЕ УМЈЕТНОСТИИ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ,
Б еоград 1982, с. 91-101); същ., L’Illyricum et la question romaine à la fin du
Xe et au début du XIe siècle. Autour de l’Église autocéphale de l’Etat de Samuel
(La Chiesa Greca in Italia dall’ VIII al XVI Secolo, Italia Sacra 20-22,
Padova 1973, c. 927-969; = P. Љубинковић, Студије из средњовековне
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УМЕТНОСТИ и КУЛТУРНЕ истоРШЕ, Београд 1982, с. 102-122); Доклад на

Ст. Антолјак пред XII международен конгрес на византолозите в Оксфорд,
5/10 IX 1966, непечатан: O b die jene drei U rkunden des Kaisers Basilsios II.
zu G unsten des O chridensischen Erzbistums authentisch s in d ? — превод
на македонски: Д али се автентични оние три исправи на царот Василиј И
ИЗДАДЕНИ ВО КОРИСТ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА в: Ст. Антолјак,
С редновековна М акедонија I, Скопје 1985, с. 698-708); същ., С амуиловата
држава , Скопје 1969; II доп. издание в: Ст. Антолјак, С редновековна М аке донија I, Скопје 1985, с. 289-604); същ., К ритички осврт на изворите за
С амоиловата држава (до 1014) (1000 години о д востанието на комитопу лите и создавањето на Самоиловата држава . Зборник на материјали од
научната средба одржана во Преспа од 10 до октомври 1969 година, Скопје
1971, с. 21-56 = Ст. Антолјак, С редновековна М акедонија I, Скопје 1985, с.
239-288); същ., D ie W ahrheit über den A ufstand der Comitopulen (A ctes du
IIе Congrès international des études du sud - est européen II, Athen 1972, c.
379-384) - превод на македонски: ВистинАТА за востанието на комитопу лите в: Ст. Антолјак, С редновековна М акедонија I, Скопје 1985, с. 604-635.
155 D. Boskovic, L’architecture de la Basse A ntiquité et du Moyen Â ge dans les
régions centrales des Balkans (A ctes du XIIe Congrès international
d ’études byzantines, Ochride 1961, I, Beograd 1963, c. 155-163); D. Stricevic, La
RÉNOVATION DU TYPE BASILICAL DANS L’ARCHITECTURE ECCLÉSIASTIQUE DES PAYS
Balkans au IXe-XIc siècles (пак там, с. 165-211); същ., L’Église
RONDE DE PRESLAV ET LE PROBLÈME DES TRADITIONS PALÉOBYZANTINES DANS
l ’architecture balkanique du Moyen Â ge (пак там, с. 212-223); същ., Églises
triconques médiévales en Serbien et en Macédoinne et la tradition de
l’architecture paléobyzantine (пак там, с. 224-240); I. Nikolajevic-Stojkovic,
L’ornement architectural de la Basse A ntiquité et du Moyen Â ge dans les
RÉGIONS CENTRALES ET ORIENTALES DE LA PÉNINSULE BALKANIQUE (пак там, С. 241 247). Срв. и протоколите на дискусията: K. Mijatev, L’architecture de la
B asse A ntiquité et du M oyen Âge dans les régions centrales des B alkans
centrales des

(пак там, с. 387-407).
156 В. Н. Лазарев, Ж ивопись ХІ-ХІІ

веков в М акедонии (R apports du XIIе
Congrès International d ’Études Byzantines, O chride 1961, V, BelgradeOchride, 1961, c. 105-134 = B. H. Лазарев, Византийская ж ивопись, Москва

1971, с. 170-201).

157 Вж. напр. изказванията по доклада на В. Н. Лазарев от Ст. Пелеканидис:
S. Pelikanides, Raport complémentaire (R apports du XIIe Congrès Interna 
tional d ’Études Byzantines, O chride 1961, V, Belgrade-Ochride, 1961, c. 60-64).
158 Вж. бел. 154.
159 Д. Коцо, Т риконхалните цркви во К лиментовото време (С ловенска
писменост . 1050 годишнина на Климент Охридски, Охрид 1966, с. 91-98).
160Б. Алексова, М атеријалната култура од С амоиловото време. Резиме
(1000 ГОДИНИ ОД ВОСТАНИЕТО НА КОМИТОПУЛИТЕ И СОЗДАВАЊЕТО НА САМОИ
ЛОВАТА држава . Зборник на материјали од научната средба одржана во
Преспа од 10 до октомври 1969 година, Скопје 1971, с. 241). Вж. и другите
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изследвания на същата авторка: Elementi bizantjni nelle scoperte archeoLOGICHE DEL PERIODO SLAVO IN MACEDONIA DAL IX-XII E DAL XIII-XIV SECOLO
(XIIe C ongrès International d ’É tudes B yzantines , O chride 1961, R ésumés
des comm unications , Beograd-Ochride 1961, c. 3); М а т е рш ал н а к улт ура на
словените во М акедо нија (С ловенска п и см еност . 1050 годиш нина на
К ли м ент О х ри д с к и , О хрид 1966, с. 141-148); Б а рга л а -Б регалниц а во свет 
л и ната

НА НОВИТЕ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА (ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА

3/1967, с. 5-82); П ридонес од и с тра ж увањ ата во
Ба рга л а Б регалница за осветлувањ ето на историјата на словените во
М акедо н и ја (С им позиум 11 00- годиш нина од смртта на К ирил С олун с к и
И, Скопје 1970, с. 13-20); (със С. Mango), Ba r g a l a . А Preliminary Report
(D u m ba r to n O aks P apers 25/1971, c. 265-281); същ., Б регалниц а - словен 
на ци она лн а и с то рш а

с к и ЦРКОВЕН ПРОСВЕТНО-КУЛТУРЕН ЦЕНТАР НА БАЛКАНОТ (КЛИМЕНТ ОХРИД
СКИ и улогАТА на О х ри д с ката книж евна школа во развитокот на словен 

Материјали од научен собир одржан ва Охрид од 25 до 27
септември 1986 година, Скопје 1989, с. 189-201); Е писко пијата на Б регал 

с к ата просвета .

н и ц а , ПРВ СЛОВЕНСКИ ЦРКОВЕН И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТАР во М а к е д о ниЈА, Прилеп 1989; Св. К лим ент - организатор на првата словенск а еп и с копиЈА во М а кедо нија (С ветите К лимент и Н а у м О х ри д с к и и придонесот
НА ОХРИДСКИОТ ДУХОВЕН ЦЕНТАР ЗА СЛОВЕНСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА. При-

лози од научен собир одржан ва Охрид на 13-15 септември 1993, Скопје
1995, с. 143-152); E arly Christian and S lav Religious Centres in M acedonia
(STUDI DI A n TICHITA CRISTIANA PUBLICATI a CURA DEL PONTIFICIO ISTITUTO DI
A rcheologia Cristiana LIV, A cta XIII Congressus internationalis A rchaeologiae christianae S plit-P orec 1994 III, Città del Vaticano 1998, c. 7-28).

161 Въпросът за българския патриарх Герман се потулва и в доклада на М.
Павловиќ, посветен на самуиловия надпис (вж. по-горе, бел. 19), както и на
последвалата го дискусия. Единствен Р. Љубинковић, пое. съч. (Ordo episcopatum), c. 144 и сл., се опитва въз основа на текста на Дюканжовия списък
да докаже, че при Гаврил-Герман българската църква била получила от
папата статут на автокефална архиепископия - една напълно неосно
вателна хипотеза, имаща за цел да отрече връзката на Охридската пат
риаршия и патриаршията на Първото българско царство.
162А. Дероко, М онументална и декоративна архитектура у средњевековној
Београд 1953 (21962); същ., С пом еници арх и тек туре , Београд 1964.

С рбиш ,

163 R. Hamann-MacLean, Grundlegung
lichen

zu einer Geschichte der mittelalter
M onumentalmalerei in S erbien und M akedonien. Die Monumental

malerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Bd. 4,
Gießen 1976 (=O steuropastudien der Hochschulen des Landes H essen , Reihe
II, Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, hrsg. v.
H.-B. Harder und P. Scheibert, Bd. 4).
164 R. Hamann-MacLean / H. Hallensieben, D ie Monumentalmalerei in S erbien
M akedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Ergänzungsheft mit
Register zum Teil I-III mit Denkmälerkarte und Beilagen, Gießen 1976, c. 13
(=O steuropastudien der H ochschulen des Landes Hessen , Reihe II, Marburger
und
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Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, hrsg. v. H.-B. Harder und
P. Scheibert, Register zu Bd. 3-5).
165Cyril Mango, B yzantine A rchitectur, New York 1974 (немско издание:
B yzantinische A rchitektur, Stuttgart 1975; италианско издание: A rchi tettura bizantina , Milano 1974).
166 Моята книга върху българското средновековно изкуство, D ie Kunst des
M ittelalters in B ulgarien, Berlin/München 1978, вече се печа
таше, когато аз след първото си посещение на църквата „Свети Герман“ в
1978 г. успях буквално в последната минута да подменя в печатницата
плана й с коригиран. Моя външна снимка на църквата беше поместена в
том II на издадената от БАН многотомна И стория на България ( с. 422), а в
текста се съобщава няколко страници по-нататък, че вътре в нея била
намерена плочата на Самуил, а тя била „подходяща за семейна гробнична църква“
[на патриарх Герман?!] и че тенденциите в декоративната смесена зидария
на купола й били присъщи на следващата епоха. Десет години по-късно
моят план беше пречертан с малки изменения и пропуски от П. Бербенлиев
и влезе заедно с моята аксонометрия на църквата и една моя външна
снимка от нея в неговата книга за българската архитектура (А рхитектур
ното наследство НА българските земи, София 1987, с. 81, ил. 42е, и 84,
излязла една година по-късно и на английски език в същия вид: T he A rchi
tectural H eritage on the L ands of B ulgaria ). В редактираните от мене
анотации там се дават и главните резултати от проучванията ми. В книгата
на Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната архитектура в България XI-XIV век,
София 1988, с. 97 и сл., фиг. 58, църквата се представя отново с погрешния
план на Злокович, правят се паралели с нишите при преславските църкви,
но за градежа й се твърди, че е от ломен камък с употреба на тухли за
изравняване на редовете в зидарията като начало на клетъчен градеж; казва
се и че в нея е намерена възпоменателната плоча с имената на родителите
на Самуил и на един от братята му, а също че църквата била изградена от
патриарх Герман в 1006 година. У Н. Тулешков, А рхитектура на
българските манастири , София 1988, с. 47 и 49, църквата се представя
също с плана на Злокович, но като манастирска и то в „Егейска Македо
ния“, заедно с една външна снимка и с твърдение, че до нея са били
погребани родителите на Самуил - Никола и Рипсимия, и брат му Давид.
Доколкото ми е известно, църквата не се споменава в никакъв друг научен
или научнопопулярен труд, издаден в България през 80-те и 90-те години.
christlichen
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ВТОРА ГЛАВА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФОН
Днес църквата „Свети Герман“ се намира далеч от пределите
на България, сред една гранична област в най-точния смисъл
на думата - северната ограда на църковния двор служи съще
временно за държавна граница между бившата югославска
република Македония, а на площада пред църквата е казар
мата на гръцките гранични войски; на 16 клм на запад се
намира албанската граница - онази точка сред Голямото
Преспанско езеро, където се събират трите граници: албан
ската, гръцката и македонската. По време на изграждането на
църквата обаче, тя се е намирала в сърцето на тогава мо
гъщата и обширна българска държава, в самия неин център, в
огнището на българската култура.
Областта около Преспанското, Охридското, Костурското и
Островското езера престава да бъде гранична още век и
половина преди църквата да бъде построена, като се включва
в пределите на българската държава в самото начало на уп
равлението на княз Борис I, по всяка вероятност между 852 и
860 година1. С това приключва един важен етап от обедини
телния процес на славянобългарското население на Балкан
ския полуостров, започнал с основаването на българската дър
жава. Този етап приключва без военни действия. Византия е
принудена да признае мирното присъединяване към България
на и без това почти напълно независимите от нея
самостоятелни княжества - славинии, както и на градовете,
чието християнско население е запазило дотогава своята
независимост от Цариградската патриаршия и доиконоборческите си художествени и духовни традиции2, но същевре
менно си осигурява свободна връзка по суша между Цариград
и Солун, прекъсната по време на войната на Пресиян, когато
границата между България и Византия достига само на
двадесетина километра северно от Солун, а малко пт на изток
- до Бяло море3.
Заселването на западната част на Балканския полуостров,
със славяни започва през 80-те години на VI век и продъл
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жава до края на първата четвърт на VII век, когато плътните
славянски маси заемат цялата територия на полуострова,
включително Тесалия, Елада, Епир и Пелопонес4. Основната
част на местното население в южната част на Балканския
полуостров, твърде оредяло вследствие на многобройните на
шествия на номадските народи от края на IV и през целите V
и VI век5, както и след редица тежки природни бедствия, като
силните и опустошителни земетресения от 522 и 551 година и
чумната епидемия от 542 година6, напуска родината си и се
изселва по егейските острови и в Анадола; малка част намира
убежище по планините и в някои от полуразрушените гра
дове, от които единствен Солун успява да удържи през всич
кото време наплива на славяните. Чумната епидемия от 746
година води до нова голяма вълна на изселване и обезлюдяване на градовете в Пелопонес, Елада и Епир7. Археологи
ческите изследвания през последните години дават твърде
убедителни доказателства за значително разредяване на мест
ното гръцко и елинизирано автохтонно население от вътреш
ността на полуострова в началото на VII чак до към средата
на X век - монетни находки, както и каквито и да било
писмени паметници от този период липсват почти напълно в
Източен Пелопонес, Вардарска Македония, Тракия и Мизия8.
Не по-малко убедителни в този смисъл са също и лингви
стичните изследвания, на първо място проучванията върху
топонимията на южните и югозападните области на Балкан
ския полуостров, дали богат материал за тяхното славянско
население през епохата на ранното средновековие9.
В самото навечерие на завладяването на югозападните
части на Балканския полуостров от България през първата
половина на IX век почти зялата тази територия е гъсто на
селена със славяни; византийската държавна администрация
и вярната на Цариградската патриаршия църковна йерархия
се разпростират вече само върху една тясна, на много места
прекъсваща се ивица земя по южното и западното крайбре
жие на Бяло море със център Солун. Разноплеменното и
намиращо се на различна степен на културното развитие
население е престанало обаче да бъде единно и в духовно
отношение. Привлечени от културно-духовните средища в
централната част на Балканския полуостров, като Сердика,
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Филипи, Стоби и Едеса (Воден) голям брой славяни са прие
ли християнството, но същевременно определили и новия
облик на тези центрове на богата културна, художествена и
строителна традиция, водеща началото си от античността и
настояваща на своя приоритет както в духовно-религиозно,
така и в културно отношение пред значително по-късно из
дигналия се Цариград. Единствен Солун запазва, макар и
само в известна степен, гръцкия си характер, докато остана
лите градове се славянизират. Решителна роля за откъсване
то им от византийската културна сфера играят два фактора:
на първо място това е тяхната стара духовна традиция, коре
няща се още в принципите на ранното християнство, които
явно са се запазили в централната и западната части на Бал
канския полуостров до идването на българите. Църковната
администрация в тези райони, формално подчинена на Рим,
запазва своята независимост от Цариград през цялата следантична епоха, чак до XI век. Цариградската патриаршия
съумява да се наложи през V век и да подчини Солунската
епископия. Сардикийската, Никополската и Нишката митро
полии обаче продължават да не признават нейния авторитет,
а иконоборските размирици ги откъсват напълно от Цариград
и те престават да изпращат свои представители на църков
ните събори. Така на VI Вселенски събор 680-681 година от
западната част на Балканския полуостров се явяват предста
вители само на градовете Солун, Коринт, Атина, Аргос и
Спарта, а от останалата част на полуострова са представени
само пристанищните градове Месемврия, Созопол, Панион и
Хераклея, както и Адрианопол и Виза10. На следващия събор
690-691 година отсъстват вече и епископите на Атина, Аргос,
Спарта, Виза, Созопол и Панион11. Временните мерки на Ю с
тиниан II Ринотмет (685-695 и 705-711) да укрепи Via Egnatia,
свързани с принудително изселване на славяни от Балканския
полуостров в Мала Азия и с ново колонизиране на тези земи
с гърци12, намира единствено отражение в представянето на
същия събор на епископите на Амфиполис, Филипи, Енос и
Едеса (Воден)13.
Византийската държавна и църковна администрация не ус
пява да се задържи трайно и в тези четири града, чийто хинтерланд е в центъра на населените с плътни славянски маси
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славинии. Подобно на другите градове в централната и запад
ната част на Балканския полуостров, тези градове действат
асимилиращо по отношение на новозаселените славяни, кои
то в голямата си част дори приемат християнството. В тече
ние на VIII век обаче и християнската религия престава да
свързва централната и западната част на Балканския полу
остров с византийската столица. Това показват най-ясно
списъците на участващите на Никейския събор от 787 година.
На този събор, състоял се в разгара на иконоборческите
разногласия, отсъстват вече и епископите на Атина, Коринт,
Аргос и Спарта, както и на останалите иконопочитателни
църковни центрове от централната и западната част на
Балканския полуостров, където връзката с Цариград е вече
напълно прекъсната14.
Вторият и решителен фактор за отделяне територията на
Югозападния Балкански полуостров от сферата на византий
ските културни влияния е включването й в българската дър
жава, свързано с обединението на славянските племена в
Епир и Тесалия. Откъснато от българската държава остава
само славянското население в Пелопонес, както и в найюжната част на Елада и Епир, където в средата на IX век
започва византийската реконквиста, довела до ново, значи
телно обезлюдяване на цялата територия, въпреки много
кратните опити за ново гръцко колонизиране. На тази тери
тория - от Монемвасия до Коринт и от Спарта до Никопол не се срещат никакви следи от монументално строителство
от началото на VII чак до последните десетилетия на IX век15.
В района на север от Епир до Стара планина напротив,
въпреки известни краткотрайни прекъсвания, строителната и
художествената традиция се запазват живи през целия този
период - примери за това срещаме както в Месемврия, Берое
и Сердика, така и във Филипи, Стоби и Едеса.
Новото славянско население се показва като извънредно
възприемчиво - то усвоява художествената и строителната
техника на късната античност и успява по такъв начин да
пренесе традицията и в следващата културна епоха - ранното
средновековие. Една интересна илюстрация за това ни дават
сведенията в Хрониката на Теофан Изповедник за строител
ната дейност на император Константин V Копроним - когато
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византийският император през 767 година започва възста
новяването на разрушения от аварите Валентианов акведукт в
Цариград, той събира строители от разни места на Импе
рията: 1000 зидари и 200 мазачи от черноморското край
брежие и Мала Азия, 500 тухлари от беломорските острови и
Елада, а от Тракия - 5000 майстори строители и 200 керемидчии16. Интересно е да се види съотношението в броя на
майсторите - по-голямото число строители произхождат из
ключително от Тракия, в чиито предели влизат Филипопол,
Берое и Nikopolis ad Mestum, както и от черноморските гра
дове по южното и западното крайбрежие, в това число
Месемврия, Анхиалос и Созопол, докато от Елада и беломор
ските острови в строежа участват ограничен брой работници
и то от сравнително слабо квалифицираната професия на тух
лари, която през средновековието, както и в Новата епоха, се
е упражнявала предимно от общи работници17.
Строителната традиция се предава през последвалия иконоборческите разногласия период на културен и строителен
подем в последните десетилетия на IX век на юг - един от
най-характерните примери за това е строежът на манастир
ската църква в Скрипу18, за която Краутхаимер19 и Мавродинов20 вече отдавна посочиха, че е резултат от строителната и
художествената традиция на централната част в Балканския
полуостров, която през следиконоборческата епоха опложда
отново творческата фантазия на майсторите-строители и по
ставя началото на една нова ера в средновековното изкуство
на източното християнство.
* * *
Към средата на IX век Византия предприема нов опит да
колонизира с арменци и малоазийски гърци населените със
славяни, граничещи с България области около Струмица и
Драма. Проведен непосредствено преди присъединяването на
тези области към Българската държава, този опит се оказва
малко ефикасен21. Без явен резултат за византизирането на
славянското население остава и засилената мисионерска
дейност за покръстване на драговитите и смоляните по доли
ните на Брегалница, Струма и Места в средата на IX век22.
Българската власт, встъпила в югозападните области на
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Балканския полуостров от 50-те години на IX век успява да
пусне дълбоки корени. За противодействие на византийската
пропаганда в Кутмичевица23 - новоприсъединените земи в
югозападната част на Българската държава - Борис I, а след
него и Симеон, предприемат една обширна програма за прос
ветна дейност всред славянобългарското население. Още в
888 година в тази област бива изпратен ученикът на Кирил и
Методи Климент, за да застане начело при провеждането на
дело на просветната програма24. Климент има отначало за
свои седалища Главиница25, Девол26 и Охрид, а от 993 година
поема една обширна епархия във Вардарска Македония, като
първи епископ на български език27 и внася своя изключителен
принос за закрепването българския дух на местното населе
ние и при поставянето основите на славянобългарската
култура28.
Културно-просветната дейност на Климент и неговия
съратник Наум в югозападните райони на България остава
недостигната по своя широк обхват в цялата българска сред
новековна история. „Долната земя“, както историческите из
вори наричат Югозападна България, става второ по значение
културно средище на страната, център на новата Западнобългарска книжовна школа, внесла огромен принос за разви
тието на българския език и литературно творчество29. Въпреки
краткото време на своето съществувание - малко повече от
едно столетие - Западнобългарската книжовна школа създава
основните предпоставки за обособяването на българската
нация по цялата територия на югозападните български земи:
литературен език и собствена книжнина. Славянобългарската
книжнина се превръща в най-действено оръжие в борбата
срещу опитите на Византия за погърчване и асимилиране на
българското население, провеждани тук от средата на XI век
с такава интензивност и настойчивост, както никъде другаде.
Тя е причина българският дух да се запази жив по тези земи и
през време на мрачното турско владичество, като запали
искрата на духовното и политическо възраждане на
българския народ през XVIII век.
Културно-просветната и литературната дейност на Запад
нобългарската книжовна школа представлява обаче само част
от разцвета на културата и изкуството в югозападните
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предели на Първата българска държава. Върху една широка
база се развива по цялата територия на Югозападна България
църковно строителство с непознати дотогава дори и за тази
богата на художествени и строителни традиции област
размери. „Дълбокият мир“ (ειρήνη βαθεία) с Византия през
последните четири десетилетия на IX век създава найблагоприятни условия за разгръщането на амбициозната
строителна програма на княз Борис I; войните на цар Симеон
не се водят на българска територия и не повлияват нито на
темпа на строителството, нито пък се отразяват негативно
върху вече изградените паметници. Напротив, непосредствено
след присъединяването на Южен Епир към България през
996/997 година30 в главните епископски центрове, подчинени
още тогава към българската църква, се изграждат внушител
ни по своите размери епископски църкви, като тези в Дрино
поле и Горно Лябово в днешна Албания, Петровата църква в
Куршумлия и Джурджеви ступови при Рас, впоследствие
преустроени, но запазили в общи черти своите характерни
особености. Строителната дейност продължава, без да нама
лее и през четирите десетилетия от царуването на Петър
(927-970). Злополучната съдба на източната част на Първата
българска държава след смъртта на цар Петър и нейното вре
менно падане под византийско владичество също така не по
влияват върху културното развитие и върху художествената и
строителната дейност в Югозападна България в отрицателен
смисъл. Тъкмо обратно - преместването на политикоадминистративния и религиозно-духовния център на страната
на Югозапад засилва значението на тази част от българската
държава, която още от включването й в нейните предели
започва да играе все по-важна роля в обществения и
политически живот на страната.
По всяка вероятност не дълго след присъединяването на
югозападните земи към Българската държава княз Борис I
провежда една административна реформа, която се оказва с
решителни последици не само по отношение на политичес
кото и стопанско интегриране на тази област, а и по
отношение на жизнеспособността и устойчивостта на цялата
българска държавна организация. Включването на обширни
територии към България при Крум и Пресиян не променя
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общата административна структура на страната31. Новоприсъединените земи запазват своето дотогавашно администра
тивно устройство като отделни комитати/теми и се включват
в двете основни административни обединения - лявото и дяс
ното крило на Българската държава, притежаващи известна
политическа и военноадминистративна автономност и ръко
водени респективно от кавхана и ичъргу-боила. Борис пръв
изменя тази традиционна, възприета още от хунския съюз,
система, създавайки трета основна единица - „третата част
от страната“, както тя се отбелязва от историческите извори32,
- притежаваща особен статут и същата автономност, както
лявото и дясното крило. Причините за тази промяна в
съществуващата държавна система не е трудно да се открият.
Още Крум, а след него и Пресиян оценяват огромното значе
ние на балканския Югозапад не само в демографско и страте
гическо, но и в стопанско отношение, като мост както към
Запада, така и към Близкия изток, независим от сферата на
влияние на Цариград. Княз Борис I увенчава делото на своите
предшественици, осъществявайки най-после тази връзка чрез
завладяването и поставянето на пълен контрол върху
главната съобщителна артерия, свързваща вътрешността на
полуострова с Цариград и Адриатическо море. Туй е старият
римски път Via Egnatia с неговите разклонения Рогожене Авлонски залив и Белград (Берат) - Елбасан - Девол, а на
север, по долината на Струма, през Средец и старопланин
ските проходи до центровете в североизточна България и по
Черноморието33. Известна представа за амбициите на княз
Борис I ни дава полагането основите на замисления от него
като бъдещ административен, политически и стопански цен
тър не само на областта, а на цялата страна - града Глави
ница, или Главница, както не е трудно да се открие в самото
му име. Територията, на която е започнато от Борис изграж
дането му в триъгълника, очертан от бившата Аполония,
пристанището на Авлона и манастирския комплекс западно
от Балша, надминава размерите дори на Цариград и на
външния град на Плиска. Тези три точки определят и трите
насоки в развитието на града: епископски и административен
квартал, търговско средище и духовно-просветен център една идея, която успява да бъде осъществена само в нейния
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зачатък и впоследствие бива изоставена от Симеон, като
функциите на църковен, военен и политико-административен
център се поемат от междувременно изградения също в
голям мащаб Девол, намиращ се на друг много важен кръс
топът, но по-навътре в страната, не толкова изложен на вра
жески нападеия както Главиница и укрепен от двоен пръстен
крепостни съоръжения, какъвто дотогава притежават само
столиците Плиска и Преслав34.
Изграждането на трета автономна военноадминистративна
единица се оказва от решително значение и в стратегическо
отношение, позволявайки на Симеон да води военни действия
на три отдалечени един от друг и независими помежду си
фронта - един от залозите за успеха му през войната 896-902
година е провеждането на офанзива едновременно на три
фронта: на източния (Булгарофигон), южния (Солун) и запад
ния (Епир), където успява да присъедини към България
обширни територии, разширявайки границите й чак до Драч,
Никопол и Пинд35. Към същата стратегия Симеон се при
държа и през 917-924 година, когато му се налага да пре
хвърли в най-къс срок резерви и подкрепления както в найизточния район на страната, при Ахелой, така и в западната
гранична област, срещу хърватите. Тази стратегия е също
причина, въпреки сломяването на главната българска армия,
съединена с войските на Светослав в битката при Аркадиопол
през есента 970 година, войските от Югозападна България да
запазят този район от византийското нашествие и след
значително прегрупирване, да послужат няколко години покъсно, след размразяването на военните действия последвало
смъртта на Йоан Цимисхи, като ядро, около което се
формират отново българските въоръжени сили.
Нашите сведения за политическото и военно управление в
тази област, обхващаща целия югозападен район на Балкан
ския полуостров и имаща за център през първите две трети
на X век града Девол, са твърде ограничени. Известни са ни
от писмените извори имената на първите двама управители Котокий и Донета36, насочващи ни несъмнено към най-тесния
кръг на българската военна аристокрация. Че тази система се
запазва по традиция, ни показват събитията от 30-те и 70-те
години на X век. Така по време на опита за въстание срещу
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Петър около 930 година, ръководено от най-стария син на
Симеон, Михаил37, известна част от българската военна
аристокрация, останала недоволна от обрата на събитията
след възцаряването на Петър, напуска този район и се уста
новява в Епир. От бързото омиротворяване на областта и
липсата на каквито и да било сепаратистки тенденции след
това можем да съдим, че Петър е поставил като управител на
областта, включваща югозападните комитата на България,
свой твърде приближен човек, член на царското семейство,
произхождащ от царската династия. Многобройни указания
говорят, че тази издънка на царския род не е никой друг,
освен първият му братовчед, син на неговия чичо, Гаврил,
втори син на княз Борис и по-стар брат на Симеон, чиито
следи от началото на X век се губят, но името му се повтаря в
рода на така наречените комитопули, продължили бъл
гарската царска династия след смъртта на преките наслед
ници от коляното на Симеон и Петър, Борис II и Роман,
които не успяват да оставят потомци. Този управител, чието
име може да бъде идентифицирано с името на Никола, а
също така и синовете му Давид, Мойсей, Арон и Самуил,
поели след негово управлението на областта, запазват през
всичкото време своята пълна лоялност към българската
управляваща династия. По време на настъпилото безцарствие
след смъртта на Петър на 30 януари 970 година38, последвана
по всяка вероятност и от смъртта на престолонаследника39,
при отсъствието от страната на другите синове на Петър и
преки наследници на престола, Борис и Роман, на царския
престол се възкачва най-старият син на Никола, Давид40,
който отстъпва след това доброволно престола на законния
наследник Борис при завръщането му в България. Също така
след смъртта на наследилия брат си Роман в 996 година на
българския престол се възкачва последният син на Никола,
Самуил, и то чак след като по-старите му братя вече не са
между живите.
Съдбата на цар Давид, както и обстоятелствата, съпро
вождащи неговото възцаряване и смъртта му, са покрити с
дълбок мрак. Единственото съвсем сигурно сведение е, че той
като най-стар син на „комита“ Никола, както изворите ти
тулуват последния41, застава начело на Българската държава в
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периода на безцарствие, настъпил в началото на 970 година.
Че в случая не се касае до обикновено регентство, поело
временно управлението на страната при отсъствието на
законния наследник на престола, - какъвто е по-нататък
случаят е регентството на братята след 971 година, до завръ
щането в България на Роман - потвърждават както агиографските извори, наричащи Давид български цар42, така и
последвалите събития. Българската аристокрация и народът
се сплотяват единодушно под скиптъра на Давид, без никакви
брожения срещу него, каквито сигурно биха възникнали, ако
той не би притежавал законното династично право върху
престола. Същото важи и при четвърт век по-късно послед
валото възцаряване на Самуил, за когото се правят само въз
ражения във връзка с отстраняването на по-стария му брат
Арон, обвинен в измяна и отстранен като възможен претен
дент за престола. След смъртта на Самуил в 1014 година
синът му Гаврил Радомир не се възкачва на престола веднага,
а след двуседмични спорове по въпроса за престолонаследието и след убийството му през 1015 година, синът на
Арон, Иван Владислав, безпрекословно се налага като
законен владетел.
Както политическите събития в България през 970-971
година, свързани с бързата смяна на българските владетели
след смъртта на Петър и пренасянето на столицата от
Преслав в Средец и след това отново за кратко време в
Преслав до падането му под византийска власт, така също и
съдбата на българския патриарх получава твърде оскъдно
осветление от съвременните исторически извори, създаващи
предпоставки за разни спекулации43.
Провъзгласяването независимостта на българската църква
и издигането й в ранга на патриаршия от Симеон в 919 годи
на44 среща ожесточената съпротива на Цариградската патри
аршия, която отказва да признае този акт, противоречащ на
постановлението на църковния събор от 870/871 година,
определило архиепископски ранг за главата на българската
църква и неговия зависим от Цариград статут, което поста
новление, според църковното право, може да бъде анулирано
само от синода на православните църкви. Признаването на
Българската патриаршия в 927 година става само от страна
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на византийския император45, а не бива съпроводено с
постановление на вселенски събор, който юридически е
единствен в състояние да узакони такъв акт. Това нерешено
положение се задържа през цялото време на царуването на
Петър и светителствуването на встъпилия на патриаршеския
трон вероятно около 927 година български патриарх Дамян46
до 971 година, когато византийският император Йоан Цимисхи обявява формално разтурянето на българската патриаршия
и свалянето на Дамян. И този път Цариградската патриаршия
запазва своето мълчание, защото за нея изобщо този
прецедент теоретически не съществува и в действителност
бива възвърнато само статуквото отпреди 919 година, т.е.
статутът на българската църква като автономна архиепис
копия, установен по време на събора от 870/71 година. В
отношенията между двете църкви - Цариградската патриар
шия и Българската патриаршия - за периода 919-971 година
този спорен момент се изразява на практика в липсата на
всякакви контакти, подобно на отношенията от XIX и
началото на XX век, когато отделянето на Българската
екзархия не се признава от Цариградската патриаршия. За
тази de facto схизма от X век свидетелствува също кореспон
денцията между цар Петър и цариградския патриарх Теофилакт, заобикалящи инстанцията на българския патриарх47. Ако
обаче по политически причини Цариградската патриаршия
тогава се въздържа да наложи de jure схизма, която би
усложнила едва започналата да се успокоява международна
обстановка след продължителните войни на Симеон, обявя
ването на българската патриаршия за разтурена от страна на
Йоан Цимисхи и отново започналите военни действия след
смъртта му премахват тази задръжка и Цариградската пат
риаршия дава пълен израз на своето враждебно отношение
към българската църква и нейното ръководство.
Обявеното от Йоан Цимисхи сваляне на българския патри
арх обаче е само формално и не може да бъде извършено de
facto, тъй като за разлика от развенчания със специална це
ремония в Цариград български цар Борис II48, Дамян успява
навреме да избегне тази участ, оставайки вън от обсега на
Византия - в Средец, където е преместил своето седалище от
Дръстър (Силистра) още през 970 година49. Патриарх Дамян,
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както това личи от текста на втория сигилий на Василий II50,
отказва да се съобрази с решението на Йоан Цимисхи, като не
признава правото на последния да издига и сваля главата на
българската независима църква и продължава да изпълнява и
по-нататък функциите си до своята смърт, навярно не много
дълго след 972 година51, когато Светият синод на българската
църква в пределите на страната, останали извън контрола на
Византия52, въздига на патриаршеския трон неговия
наследник, патриарх Герман.
Преместването на политико-административния център на
България на запад, станало още по време на събитията от 970
година, е едно напълно логично и закономерно явление и ние
не трябва да търсим неговите причини нито само в разоряването на източните области по време на опустошителните
войни, довели до временното им присъединяване към Визан
тия, нито пък в някакви привидни сепаратистични тенденции,
каквито някои изследователи се опитват да изтъкнат още от
началото на този век53. Столиците на Първото българско
царство Плиска и Преслав престават още през IX век да
заемат централно място всред българските земи. Големите
териториални разширения на България при Крум на запад и
северозапад, по време на които българската власт се ут
върждава в цялото Прикарпатие до Тиса, се последват от ос
вободителните войни на Пресиян, Борис I и Симеон, когато
към българската земя се присъединяват областите в Източна
Тракия и по долините на Вардар, Струма, Места, Бистрица и
Дрин до Адриатическо море, населени с плътни славянски
маси. Традиционната българска ‘Торна земя“ между Стара
планина, Искър и долните течения на Дунав, Днепър и Днестър, се оказва вече много отдалечена от останалата терито
рия и - както показва развитието на историческите събития тя остава твърде уязвима от внезапни вражески нашествия.
Колкото и чувствителни да са разрушенията по време на вой
ните през последната трета на X век, тези разрушения биват
сравнително бързо възстановени. В един много кратък срок,
през време на избухналото след смъртта на Йоан Цимисхи в
976 година въстание в източните и североизточните българ
ски земи, завладени от византийците, тези земи биват отново
възвърнати към българската държава54. Едно възвръщане
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ранга на българската столица Преслав, подобно на кратко
временното му използуване за столица от Борис II през 971
година, става вече безсмислено. Както в стратегическо, така и
в политико-административно отношение, градовете в за
падната част на българската държава отговарят по-добре на
условията за политически център на страната. Същевременно
процесът за етническо обособяване на новата славяно
българска нация и в югозападните области на България през
X век е вече приключил55. Славянският и прабългарският
елементи са вече навсякъде обединени в едно цяло. Отдавна е
завършило и асимилирането от славяните на местното насе
ление и на заселените в долината на Вардар прабългари от
групата на Кубер - така наречените керамисийски българи.
Цялото население е обединено от единната религия, изпо
вядвана на родния език - един от резултатите на културната
политика на славянобългарските просветители Климент и
Наум - и подчинено на общата администрация в центра
лизираната система на българската държава.
Също така и преместването седалището на главата на бъл
гарската независима църква в западните предели на страната,
е предизвикано през 970 година от политически причини, но
намира своето оправдание и от исторически съображения. За
страшаването съдбата на патриарха от военните действия с
войските на Светослав и Йоан Цимисхи явно не е единстненият повод за преместване на неговото седалище, като пат
риаршески столици стават последователно Средец и Воден.
Ако причината за установяването на българската патриаршия
в Дръстър до 970 година, както предполагат някои изсле
дователи56, е поддържането на раннохристиянската традиция,
свързана с този град, толкова по-оправдано е преместването
на патриаршеското седалище в Средец - раннохристиянската
Сердика - и след това във Воден (Едеса), двата най-стари и
значителни центрове на християнството в българските земи
след разрушаването на Първа Юстиниана (Царичин град) и
Стоби през VI век. По такъв начин от страна на българската
църква се прави сериозен опит да се оправдае нейното
съществувание от продължаването на раннохристиянската
традиция, значително по-стара в тези два града, отколкото в
сравнително късно излезлия на политическата сцена Цари
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град. Към същото средство - изтъкване на традиционните
връзки с раннохристиянската епоха - прибягват през XIII и
XIV век охридските архиепископи-гърци, като създават тезата
за приемствеността на Първа Юстиниана57, оправдавайки по
такъв начин с помощта на манипулирани сведения от
историческите извори независимия от Цариград статут на
архиепископията. А това става по времето, когато функциите
на българската национална църква се поемат от нейните
ръководители в Търново, носещи след 1235 година отново
ранга на патриарси, но този път вече с признанието на
вселенски събор58.
Ръкописът в Парижката Национална библиотека, cod. gr.
880, известен под името Ordo episcoporum, или Дюканжов
списък на главите на православните църкви59, свързва името
на наследилия патриарх Дамян Гаврил с установяването
седалището на българската патриаршия във Воден и след
това в Преспа, за което ние разполагаме със сведения и от
втория сигилий на Василий II, посочващ последователното
преместване седалищата на българските патриарси от Дръстър в Триадица (Средец) и след това във Воден и Мъглен60.
Победата на Самуил при Лариса в 886 година бива ознаме
нувана със строежа на огромна по размери патриаршеска
църква на остров Ахил на Малкото преспанско езеро, посве
тена на лариския местен светец Ахил61, чиито реликви Самуил
пренася в своята столица като най-ценна плячка. Тази ново
построена църква, наречена от съвременните извори и от
народното предание „Велика църква“ - епитет, даван само на
катедралните автокефални църкви - става символ на могъще
ството на българската държава, достигнала в десетилетието
986-996 година своя най-голям териториален обхват и найсилния си блясък, като отразява същевременно единството на
Българската независима патриаршия, чиито суфраганни епис
копи имат определени с надписи тронове в олтара й62.
Две обстоятелства, свързани със стоящия по това време на
българския патриаршески трон патриарх Герман са останали
досега без да бъдат достатъчно внимателно проучени от из
следователите: въпросът с името му и въпросът за годината
на неговата смърт и наследяването му от следващия патри
арх, Филип. Парижкият ръкопис, споменавайки този патри
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арх, прави едно изключение, каквото не срещаме при нито
едно от лицата, чиито имена се съдържат в дългия списък на
главите на православните църкви - той посочва и неговото
гражданско име, Гаврил, изтъквайки особено това име:
“Герман, който е Гаврил“63. Какво означава това? Ясно е, че
за автора на списъка, както и за неговите съвременници, това
второ име е било много добре известно - име на личност,
чийто ранг по всяка вероятност още преди да стане патриарх
е бил свързан с някаква определена представа, а не се е
създал едва вследствие встъпването на най-високия пост в
църковната йерархия. Тази личност е била свързана не само
по силата на упражняваната от нея длъжност със семейството
на Самуил - паметната плоча за родителите и брата на
Самуил, намерена в съседство с гроба на този Герман-Гаврил
не говори ли за друга, но-непосредствена, семейна връзка?
Този въпрос е обаче тясно свързан с друг въпрос - ако ба
щата на Самуил, Никола, е бил действително син на Симеоновия брат, Гаврил, за което ние разполагаме с убедителни
доказателства, защо никой от синовете му не носи това име, а
то се появява едва при първородния син на Самуил? Ние
знаем с каква педантичност се употребяват имената на предците в българската царска династия чак до първородния син
на Иван Владислав, Пресиян. Не се ли касае в този случай за
още един син на Никола - Гаврил, - който заема след Дамян
патриаршеския трон и то едновременно с началото на крат
кото царуване на другия син на Никола, Давид? В практиката
на българската и византийската държавна система, това съв
сем не би било прецедент, още повече, че дори и Симеон е
бил първоначално предопределен да заеме поста не на дър
жавен глава, а на глава на българската църква. Само това
обяснение може да реши въпроса за връзката на патриарх
Герман-Гаврил със семейството на Самуил, но и за неговата
популярност, продължила дълго време след смъртта му. За
годината на смъртта му ние не разполагаме засега с никакви
преки сведения. Индиректни указания ни дава обаче също
Парижкият ръкопис, свързващ неговия наследник, Филип,
вече с другото - последно - седалище на българските пат
риарси, Охрид64, където до разрушаването на града от
земетресението в началото на VI век е било седалището на
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митрополията на Северен Епир. За преместването на
патриаршеското седалище в Охрид се приема обаче с право
от болшинството изследователи годината 996/997, т. е. то се
свързва с коронясването на Самуил и с построяването на
патриаршеската църква „Света София“65. Ние нямаме никакви
доводи, които да ни попречат да приемем тази датировка. Тук
обаче се явява едно друго обстоятелство, налагащо пълна
преоценка на всички съображения, свързани със смъртта на
патриарх Герман: църквата „Свети Герман“ при Преспанското езеро. Ако тази църква е построена от патриарх
Герман-Гаврил, то това трябва да е станало естествено преди
смъртта му, т. е. най-късно в 997 година. Надписът в църква
та споменава обаче за първото й изписване годината 1006.
Наистина, известен толеранс във време от построяването на
една църква до изписването й, обусловен от чисто техно
логически съображения, е не само допустим, но и обичаен.
Този толеранс обаче е обикновено 2 до 3 години, но не и
повече - необходимото време за слягане на зидовете, ако при
чините за закъсняването на изписването не са други. От друга
страна, още на пръв поглед изглежда нелогично да се
построи десетина години след смъртта на българския пат
риарх църква, в която костите му да бъдат пренесени, а
църквата да бъде наречена на името на нямащия нищо общо
с това цариградски патриарх Герман. Ако това беше обик
новена гробищна църква, тя спокойно би могла да носи името
или на Успение Богородично, или на архангелите Михаил и
Гаврил, както това най-често се прави, а при второто име
дори би имала известно отношение към погребания там
патриарх. Другата версия, че патриарх Герман-Гаврил е
построил за себе си параклис в резиденцията си, като го е
посветил на своя светец-патрон, също се явява при повнимателен анализ твърде малко вероятна66 - първо, тази
версия изглежда много конструктивна и води до антидатиране на постройката, т. е. до отричане напълно на данните от
надписа 1006 година; второ, както забелязва още В. ИвановаМавродинова67, църквата е от типа на Преславските гробнични църкви и няма характер нито на дворцов параклис, нито
пък устройството й позволява извършването в нея на патри
аршеска литургия - също така в непосредствената й околност
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няма следи и дори спомен от дворцови постройки, каквито както твърди Йоан Скилица68 - е имало на остров Ахил.
По такъв начин остава една единствена възможност, да
ваща обяснение на всички тези противоречия: църквата да е
построена наистина след смъртта на патриарх Герман, и то
тъкмо десетина години по-късно, но да е свързана не с името
и култа на цариградския патриарх Герман, а със самия бъл
гарски патриарх Герман-Гаврил след канонизиране на по
следния за светец.
В края на X век българската църква е вече отдавна излязла
от своя апостолически стадий на развитие, когато канони
зирането на светците й се определя от техните заслуги в
разпространението на християнската религия и в отстоява
нето на православието, свързано нерядко с мъченически под
визи. Основен критерий за канонизация вече не са апостолическите и изповедническо-мъченическите заслуги, а непо
средствената служба в услуга на църковния институт и него
вата община, външната форма на която служба се изявява в
чудесата, приписвани на изтъкнати църковни представители,
каквито те в очите на верующите са в състояние да извършат
приживе или след края на своя земен живот.
Ние можем да наблюдаваме само няколко десетилетия покъсно същото явление в Русия, където то е засвидетелствувано от редица примери, от които най-характерни са канони
зирането на Борис и Глеб от една страна и на княз Владимир
Светославович - от друга. При двата случая политическите
причини играят главна роля: необходимостта за църковния
институт да се опре на авторитети, посредством които ще
бъде в състояние по-убедително да се наложи върху съзна
нието на широките маси. И в двата случая трябва да бъдат
изтъкнати като най-съществен фактор свръхестествените
сили, заложени в светеца, който се явява вече не само като
образец за изключително духовно развитие и стълб, на който
се опира църковният институт, а е станал сам посредник
между този свят и отвъдния, застъпник за вярващата църков
на община пред Бога. Този принцип намира своя изява в чу
десата, които светецът-застъпник започва да извършва след
своята смърт и които стават един вид негова реална същност.
На дело виждаме това изразено при канонизирането на тези
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руски светци - чудесата са главното условие, за да бъдат
канонизирани Борис и Глеб, чудесата, които реликвите на
двамата братя започват да извършват след насилствената им
смърт, намерили широк отклик сред вярващите. Също така
тъкмо „липсата на чудеса“ при реликвите на княз Владимир
бива регистрирана от църковния институт като главна пречка
за канонизирането на последния, проточило се повече от век
и половина69. Ако нещо бива манипулирано от страна на
църковния институт, това са тъкмо тези чудеса, които биват
изтъквани с голяма настойчивост и се възприемат от широ
ките маси като нещо напълно естествено. В повечето случаи
дори тази манипулация е съвсем излишна - законите на пси
хологията доказват това с голяма убедителност: човешкото
съзнание е склонно посредством вярата и самовнушението да
преодолява изключителни трудности и препятствия, чак до
побеждаване на законите на физиката.
Пренасянето на тези примери по аналогия на българска
почва малко по-рано, едва ли би могло да събуди съмнение в
неговата оправданост. В края на X век българската църква
изживява тежка криза, въпреки нейните успехи, обусловени от
масовото й разпространение и политическата й независимост,
която тя отстоява резултатно вече близо един век. Тъкмо
последното обстоятелство обаче бива най-силно оспорвано
от страна на Цариградската патриаршия, поставяйки я в
състояние на схизма по отношение на другите „апостолически“ православни църкви. Враждебните действия на Цари
градската патриаршия по отношение на българската незави
сима църква достигат един от върховете си при конфликта,
възникнал във връзка с въпроса за покръстването на Киевска
Русия70. На българския патриарх не се признава правото да
извърши туй покръстване - един от претекстите за това е
известният и нашумял спор за монопола при изготвянето на
мирото, невралгична точка и повод за постоянни конфликти
между Цариград и Рим. Според схващанията на Цариград
ската патриаршия, тя единствена притежава този свещен
монопол, като отрича на всички други църкви правото да
приготовляват миро, респективно отказва да признае за
действително помазването с миро, приготвено и осветено от
други църкви. Доколкото обредът за миропомазването е
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свързан с всички церемонии на ръкополагане и посвещаване
на свещенослужителите, както и с обредите, които послед
ните извършват - от маслосвет и кръщение до венчило и
погребение, включително освещаването на църковните пост
ройки - с оспорването светостта на приготвеното не от
Цариград миро, валидността на всякакви свещенодействия,
извършени от българската църква, се поставя под въпрос.
Това е причината за повторното кръщение на киевския княз
Владимир, отразено в така наречената „Корсунска легенда“71,
както и за повторното освещаване на построената от бъл
гарски майстори и осветена за първи път от български
архиерей киевска Десятинна църква, извършено 40 години
след първото72.
Естествена реакция на България в този конфликт е да
настоява на правото на независимост на своята църква от
позицията на силата - единствената ефективна възможност,
потвърдена от опита на Симеон и Петър - като същевре
менно се позовава на традицията, свързваща българската
църква с епохата на ранното средновековие. От друга страна
обаче - и това е напълно закономерно - тя търси и намира
авторитети, на които да се опре, и които в очите на сред
новековния човек притежават неоспоримо влияние. Такива
авторитети са светците - застъпници пред Бога, най-близки
помощници в делата на верующите, техни закрилници от
болести и беди, но и при войни, с каквито са изпълнени
последните десетилетия на X век. При тези войни военното
щастие е на страната на българите - какво по-добро дока
зателство за правотата на българската кауза, която подкрепя
сам Бог! Дори вековният закрилник на град Лариса, свети
Ахил, отвръща своя поглед от гърците, оставя градът му да
бъде покорен от българите и той сам предоставя на тях
заедно с бойната победа и своите реликви, които отсега
нататък ще закрилят българския народ, построил в негова
чест величествен храм, неотстъпващ по размери и велико
лепие на църквата, която солунчани са построили на своя
закрилник, свети Димитър. В чест на тивериуполските мъче
ници, чиито реликви открива при Струмица още княз Борис I
и оттогава извършват безброй чудеса за българския народ, се
изгражда нов, също така величествен храм, станал седалище
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Св. Давид, цар Български
Стенопис от Митрофан Зограф, 1817 г.,
в съборната църква на Зографския манастир

Св. Давид, цар Български и св. Теоктист
Г р а в ю р а н а м е д о т Х р и с т о ф о р Ж е ф а р о в и ч , 1741 г.

на струмишкия епископ73. Но се явяват и нови светци, имащи
непосредствено отношение към съвремието, за което те при
живе са вложили значителен принос, но и след смъртта си
продължават да служат на своя народ. Това са без съмнение
на първо място славянските просветители - светите седмо
численици, както българската православна църква нарича
Кирил и Методи с учениците им - и кръстителят на българ
ския народ, княз Борис I, канонизирани още в ранните години
на българската църква. От тях особена почит се отдава на
Климент и Наум, чиито гробове в манастирите им край
Охридското езеро се превръщат в най-големи светилища на
българите. За култа към свети Иван Рилски се грижи още при
живота му самият български цар Петър, който от своя страна
също след смъртта си бива канонизиран от българската
църква74.
Съдбата на цар Петър, включен в плеядата на българските
светци, разделя и неговият кратковременен наследник на
престола, цар Давид. Събитията, свързани със смъртта на цар
Давид и неговото канонизиране са по-скоро замъглени от
гръцките исторически извори, имащи явно за цел да скрият
истината. Не съществуват ни най-малки основания да се
приеме като правдиво сведението в някои късни преписи от
хрониката на Йоан Скилица, че Давид бил убит от „скитници
власи“ в местността „Хубавите дъбове“ между Преспа и
Костур75. За съжаление това е единственото пряко сведение на
писмен исторически извор за смъртта на Давид, стигнало до
нас, и то се възприема безкритично от всички историци. За
разлика от други повече или по-малко погрешни сведения в
хрониката на Скилица, то не бива коригирано от Михаил
Деволски, редактирал през XII век един от ръкописите на
тази хроника. Корекциите, засягащи следващия пасаж, някои
изследователи свързват с един от изворите на Скилица
- Историята на Василий II от Теодор от Севастия - използ
ван и от Михаил Деволски76. Обстоятелството, че съседният
пасаж е поправен, а в пасажа за смъртта на Давид е уточнено
само времето на смъртта - веднага след въстанието 976
година - дава основание на изследователите да приемат це
лия текст за верен. Всъщност това обстоятелство говори
само, че епископ Михаил Деволски или не е могъл да изправи
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невярно предадените факти относно смъртта на Давид по
липса на по-точни сведения, каквито не са се съдържали и в
неговия най-важен източник, Историята на Теодор от Севастия, или пък, което е по-вероятно, не е имал желание да стори
това. Не трябва да забравяме, че подбудите, които са ръко
водили Михаил Деволски при изправянето на грешките в
Хрониката на Йоан Скилица съвсем не са били от емоцио
нален характер и не са имали за цел да променят предадения
с най-тъмни краски и често изопачен до неузнаваемост облик
на българите в тази хроника. Михаил Деволски не е либера
лен представител на някакви пробългарски настроени среди,
а служи, подобно на своя по-стар съвременник Теофилакт
Охридски, най-вярно на прогръцката политика на Охридската
архиепископия в XII век и ако поправя някои от най-грубите
фактически грешки на Йоан Скилица, с каквито хрониката
изобилства, това той прави тъкмо от гледната точка на
гръцката политика.
Това, което прави известието на Скилица за Давид обаче
неприемливо, не е само тъй парадоксалното по същността си
сведение за убийството на българския цар и то не от някой
друг, а от „скитници власи“. Туй сведение често се привежда
от историците като първо известие в историята за власите,
предшествуващо с един век всички други сведения за този
народ. Също така местност с името „Хубави дъбове“ не е
известна не само в Костурско и Преспанско, но и изобщо в
Македония - паметта на народа съвсем не оставя без отглас
важни събития, свързани с определена местност; достатъчно
е само да обърнем внимание как убийството на Арон или пък
ослепяването на Самуиловите войници са се отразили в
топонимията. Най-същественото опровержение за сведението
на Йоан Скилица по повод „убийството“ на Давид е обаче
агиографската традиция, запазила до днешни дни не само
спомена за него, но и потвърждаваща канонизирането му за
светец и то след отшелничеството му. Особено изчерпателно
отразена намираме тази агиографска традиция в така наре
чената Зографска история77 и в Славянобългарската история
на Паисий Хилендарски.
Съответният текст гласи в двата ръкописа както следва:
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Зографска история78

Славянобългарска история на Паисий79

В списъка на българските светци и в двата ръкописа е дадено
името на свети Давид: в Зографската история на второ място,
а в Паисиевата история - на трето място с допълнително
обяснение:

Досегашните изследователи и на двата писмени паметника
са обърнали много малко внимание на откъсите, засягащи
цар Давид, както и на приложените към двете истории спи
съци на българските светци81. От тези списъци, независимо
какво е взаимоотношението при двете истории във връзка с
тях, а също и от редица откъси в Славянобългарска история
личи, че в основата им, освен Драгановият миней, съхраняван
в Зографския манастир, лежи също така и един друг миней,
не достигнал до нас, но значително по-пълен и съдържащ
освен службите също и житията на българските светци. И
двамата български историци, работили независимо един от
друг и приблизително по едно и също време, предават в
различна степен съкратени данните от този миней. В найважните точки, засягащи царуването, абдикацията и отшел
ничеството на Давид съществува единство; единство същест
вува и по отношение непокътнатостта на мощите му - един
от най-важните атрибути на светците. Но за канонизирането
на цар Давид разполагаме и с други данни. То трябва да е би
ло извършено най-късно през 80-те години на X век, защото
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кръщаването на сина на киевския княз Владимир Светославович, Глеб-Давид, в началото на 90-те години второто
име се дава в чест тъкмо на този свети Давид82. Няма нищо
чудно, че това име впоследствие се прикрива от гръцкото
духовенство. Покрай обстоятелството за „незаконността“ на
канонизирането му важна роля за заличаване неговото име от
българската история играят и други причини. Една от тях без
съмнение е борбата, която той води срещу Византия - в очите
на българите свещена борба за опазване на националната
независимост и националната църква. Откриването на друга
та причина не е тъй леко, дотолкова тя е преплетена със
събития, свързани с важни преобразувания, чийто резонанс
обаче е едва доловим на повърхността. Единствените следи
от канонизирането на цар Давид откриваме в Света гора,
където в българските манастири Зограф и Хилендар името му
се пази най-свято, изображенията му срещаме върху сте
нописите, чак при изписването на църквите и параклисите
през XVIII и XIX век83. При тях той е с монашески кукул, носи
кръста на схимата върху расото си, в лявата ръка държи
молитвена броеница, а в десницата си кръст - символ не само
на мъченическа смърт, но и на равния по сила подвиг на
самоотрицанието на схимника, атрибут отреден изключи
телно за най-големите светци - в българската иконографска
традиция само за свети Иван Рилски, както го срещаме при
най-старите му изображения, подобно на иконата от Рилския
манастир от XIV век84. Единственото сведение от живота на
цар Давид, запазено в агиографското предание, е че той за
вършва дните си като схимник в манастир, но в кой именно
манастир - тук преданието упорито мълчи, запазвайки в
дълбока тайна тъкмо това, което би могло може би да обясни
някое много важно събитие. Във връзка с това обаче се на
трапва неволно една асоциация с легендата за основаването
на Зографския манастир на Света гора. Тази легенда, един от
най-старите варианти на която срещаме в така наречената
Сводна грамота на Зограф85, твърди, че манастирът бил осно
ван по времето на цар Лъв Мъдри в годината 6427 (919) от
трима родни братя, Мойсей, Арон и Йоан Селима от „Първа
Юстиниана, наричана още Лихнид и Охрид“, произхождащи
от царски род. Че тази легенда е възникнала сравнително
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късно, личи от споменаването на Първа Юстиниана, която се
свързва с Охрид едва в писмени източници след края на XII
век86. Тя обаче буди особен интерес и съдържа несъмнено из
вестна доза истина, въпреки манипулациите с имената, които
споменава, и с датата на основаването, приближена, подобно
на всички предания за основаването на манастирите в Света
гора, към една по-раншна епоха, и в тази форма даже нямаща
нищо общо с Лъв Мъдри (886-912).
Доколкото Йоан Селима е историческа личност, макар и
живяла значително по-късно, в средата на XI век87, както това
личи от преписа на една автентична грамота в Зографския
манастир, интерес събуждат имената на Мойсей и Арон и
посочването, че се касае до „трима братя по плът“ и че те
произхождат от царски род, свързващ ги с Охрид. Времето и
причините за фалшификациите на Зографските грамоти са
вече достатъчно изяснени от историографията88, която обаче
при почти всички случаи изтъква и наличието на известна
доза истина - на едно ядро, около което се прилепват неверни
сведения, имащи за цел да донесат на манастира конкретни
облаги било във връзка с неговите териториални претенции,
или пък по отношение приоритета му спрямо останалите
манастири. Че към това ядро на тази манипулирана „грамо
та“ е съществувало и някакво летописно сведение за трима (?)
братя от Охрид, които основали манастира, показва едно
друго съчинение, използувало същата тази легенда - книгата
„Рай мнсленньш“ от Стефан Светогорец (XIV век?), отпе
чатана в Русия през 1659 година89, където имената на тримата
братя обаче са дадени като Мойсей, Арон и Василий. Третото
име - веднъж предадено като Йоан Селима, а втори път като
Василий - ни дава основание да допуснем, че то още в лето
писа, послужил като първообраз за манипулираната грамота
и за книгата на Стефан Светогорец, е било направено нечет
ливо или съвсем заличено, което обстоятелство е принудило
манипулаторите на Сводната грамота да заемат това липсва
що име от друг действителен, макар и по-късен документ, а
независимо от тях действащия Стефан Светогорец - да пос
тави на това място навярно първото име, което му е попад
нало на ръце, ръководейки се от принципа, че анонимността
уврежда на достоверността и убедителността при църковните
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предания. Не е трудно да се уверим, че направеното неузна
ваемо трето име е било Давид, запазено само в устната агиографска традиция, в Зографския поменик на българските
царе90 и в друг неизяснен извор, послужил при съставянето на
Славянобългарската история на Паисий Хилендарски и на
малко по-ранната Зографска история91 - и тъкмо в съборната
църква на Зографския манастир тримата братя Мойсей, Арон
и Давид са изобразени на стенописите в литията само
няколко десетилетия след написването на двете истории един
до друг като светци. Самото пък заличаване на името Давид
в първоначалния източник трябва да е извършено вероятно
през втората половина на XI век, когато се правят най-много
манипулации с имената на българските светци.
Едно макар и само временно и формално уреждане статута
на българската църква спрямо Цариградската патриаршия
става при сключването на мирния договор от 1018 година
между България и Византия. Историческите извори и развоят
на събитията след това говорят убедително, че в случая не се
касае до безусловна капитулация и едно просто раздаване на
милости от страна на византийския император Василий II,
както приемат почти всички историци, а до мирен договор,
чиито условия след дълги и тежки преговори са били приети
и скрепени с клетва от двете страни - България, представ
лявана от царицата и патриарха, и Византия, представлявана
от Василий II92. По силата на този договор, чийто текст по на
пълно понятни причини не е стигнал до нас, а само един от
придружаващите го сигилии93, отнасящ се до териториалното
членение диоцеза на българската църква и нейните граници,
бива отново определен автономният статут на българската
църква, деградирана в архиепископия, върху цялата терито
рия, на която тя се е простирала при цар Петър, т. е. по мир
ния договор от 927 година94. Независимо от обстоятелството,
че този договор всъщност възвръща статуквото от началото
на X век по отношение на териториалния обхват на диоцеза
на българската църква и на подчинените й суфрагани, той е
бил подложен - както личи още от текста на допълнително
издадените втори и трети сигилий - на остра критика от
страна на Цариградската патриаршия и нейните граничещи с
българските земи митрополии. По всичко изглежда, че Ца
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риградската патриаршия и този път отказва да потвърди
сключения от императора договор, макар и на практика от
начало да не предприема никакви действия против него, респектирана пред авторитета на Василий II - а вероятно и пред
авторитета на българския архиепископ Йоан, свързан с Васи
лий II по силата на клетвена декларация. След смъртта на
архиепископ Йоан Охридски в 1036/1037 година - Василий II е
починал още по-рано, през 1025 година - договорът и поспециално клаузите му, засягащи автономията на българската
църква и определящи границите на нейния диоцез, биват още
веднага брутално суспендирани: на мястото на Йоан Цари
градската патриаршия за български архиепископ - противно
на условието за неговата избираемост от средите на Светия
синод на българската църква - изпраща хартофилакса на
„Света София“ в Цариград, гърка Лъв Пафлагонски; от диоцеза на българската архиепископия се отнема голямо число
суфраганни епископии, които биват подчинени на митропо
литите в Драч, Навпакт, Лариса и Солун; българският език се
изтегля от употреба в църковната служба95. Чрез обявяване с
обратна сила за недействителни всички актове и решения на
българската патриаршия за времето на едновековното й
съществувание, българските свещеници биват низвергнати и
заменени с гръцки, църковните постройки - отчасти разру
шени, отчасти преустроени, повторно изписани и отново ос
ветени96, а канонизацията на българските светци, извършена в
периода от 919 до 1018 година се обявява за незаконна97. Тази
мярка обаче не засяга нито свети Кирил и Методи с техните
ученици Сава, Горазд, Ангеларий, Наум (1*910) и Климент
(1*916), нито княз Борис I (1*907), канонизирани преди 919
година. Напротив, грижите, които към края на XI и началото
на XII век архиепископ Теофилакт Охридски поема за засил
ване на техния култ с използването на имената им в услуга на
гръцката политика, са добре известни98. Същевременно обаче
в Русия гръцките митрополити прилагат всички усилия за
заличаване на всякакъв спомен от връзките с българската
църква и спомените за българските светци99 - след канони
зирането на Борис Владимирович, посветеният на него ден в
църковния календар става 2 май, като по този начин се
измества българският свети княз Борис, чествуван на същия
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ден100. Празникът на свети Кирил и Методи, 11 май, се заменя
с празника на освещаването на Киевската „Света София“101,
посветеният на свети Климент Охридски олтар в Десятинната
църква се свързва с името на свети Климент папа Римски, а
литературните му творби се приписват на последния102. Инте
ресно е да се отбележи, че в написаните на старобългарски
език минеи и синаксарии със службите и житията на светците
на православната църква, чиито преписи биват донесени в
Русия от България още преди монголското нашествие, липс
ват тъкмо листовете със службите за дните, в които са се
чествували българските светци. Тази „чистка“ се провежда и в
българските земи, където църковното ръководство вече се
заема исключително от гърци, и то още по-усърдно - от тези
манипулации са избегнали само няколко ръкописа, запазени
главно в българските манастири в Атон, поддържащи агиографската традиция в по-късни преписи, като Драгановия
миней от XIII век в библиотеката на Зографския манастир103,
единствен съдържащ служби на българските светци Гаврил
Лесновски и Прохор Пшински, но и на свети цар Петър и
свети Иван Рилски.
Ние можем само да предположим, че числото на българс
ките светци е било значително по-голямо, отколкото показват
стигналите до наши дни сведения. Имаме обаче достатъчно
основания да допуснем, че между тях е било и името на
българския патриарх Герман-Гаврил, опирайки се на запа
зеното чак до наше време предание всред населението, но
също така и въз основа на една кратка бележка в месецеслова
към Мстиславовото Евангелие в Държавния исторически му
зей в Москва104, случайно останала незабелязана от гръцките
цензори, където за 20 май е отбелязано името на св оцл
Гермлнл, което име за този ден от църковния календар не се
среща в никой от стигналите до нас славянски и гръцки
месецослови105. И тук, в случая с българския патриарх Герман,
виждаме - даже по-ясно отколкото при повечето случаи с
българските светци - усилията на гръцкото духовенство да
заличи спомена за него от съзнанието на местното население,
продължени в наше време от действията на гръцките учени и
на органите на официалната гръцка власт. Преданието, свър
зано с името на патриарх Герман, не бива изкоренено, както и
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реликвите му не биват унищожени, защото гръцкото духо
венство знае, че не може да воюва срещу призраци. Извършва
се „само“ една малка манипулация, изкарваща на преден план
нямащия никакво отношение към мястото, времето и
събитията цариградски патриарх Герман106, чийто дух изведнаж започва ни в клин ни в ръкав да витае по тези места,
намерил свой апостол в лицето на гръцкия архиепископ Теофилакт Охридски107. Църквата бива отново изписана, на входа
й се появява безбрадото изображение на цариградския пат
риарх108, и случаят се смята за приключен.
*

*

*

Днес109 малкото гръцко гранично село Герман, преименувано
в Агиос Германос ('Αγιος Γερμανός), бива посещавано само от
малцина западноевропейски туристи с по-специални интереси
за средновековната „византийска“ архитектура на път от
Охрид за Костур и от там за Солун. Това отклонение по пътя
им е идентично с трасето на средновековния път, свързващ
двете български столици Охрид и Преспа на североизток с
важните административни и културни центрове на българ
ската държава Пелагония (Битоля) и Струмица, а на юг с
Костур, Лерин и Воден. Селото Герман се намира при кръс
товището, където пътят от Костур през Преспа и Охрид се
пресича от пътя за Битоля през Баба планина, на западния е
склон, точно на мястото, където планинската котловина се
разстила в една плодородна долина покрай ивицата, разде
ляща Малкото и Голямото Преспанско езеро. Тази тясна
ивица земя в миналото се е прекъсвала от протока, непосред
ствено зад който е бил българският старопрестолен град на
остров Ахил всред Малка Преспа, охраняван от двете страни
на протока с крепостите при село Герман от изток и при село
Винени, преименувано от гърците в Пили (Πύλη =порта,
врата), откъм запад. От височината при село Герман може да
се наблюдава целият район на Преспанското езеро - гледка
та, която се разкрива от там остана незабравима за пътника,
посетил тези места дори днес, когато от бившото величие на
дворците и църквите са останали само купчини камъни. От
крепостта при Винени - както и при село Герман - сега са
заличени почти всички следи. Единствено развалините на
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манастирската църква „Свети Никола“110 напомнят и тук за
блясъка на Самуиловата епоха. Патронажът на църквата не е
единственото указание, което ни навежда на мисълта за
връзка на църквата със Самуил, или по-точно с баща му,
Никола - колкото и разпространено да е през средновеко
вието името на свети Никола като църковен патрон, връзката
тук едва ли е случайна. По своя план и градеж тази църква се
свързва също тясно с цяла поредица постройки от X век,
влизащи в територията на тогавашната Югозападна България
- достатъчно е да се посочат в този смисъл намиращите се в
непосредствена близост с Преспа църкви „Свети Архангели“
в манастира „Свети Наум“ на брега на Охридското езеро111,
съборната църква на Климентовия манастир „Свети
Пантелеймон“ (Имарет джамия) в Охрид112, “Богородица Кубелидиса“ в Костур113, църквата в село Крупник, Неврокопско114 и особено „Свети Атанас“ при село Кулата, Петричко115, чийто план е идентичен с плана на „Свети Никола“
във Винени. Тези аналогии, към които се прибавят още и
паметници в Гърция116, правят напълно неприемливо дати
рането на църквата в XIII век, което се стремят да наложат
някои гръцки и сръбски изследователи, преследващи и тук
упорито целта да откъснат архитектурните паметници от бъл
гарската строителна традиция.
С населението на село Герман, както и на цялата южна и
западна част от областта около Преспанското езеро, са ста
нали през последните десетилетия значителни преобразова
ния. Ако на посетилите тези места през XIX век Виктор
Григорович117 и Васил Кънчов118 прави особено впечатление
изключително българският характер на цялото население в
тази област, нарушен само в малко случаи от албански засел
ници в крайните западни райони, както и запазването тъкмо
тук на някои от най-старинните форми на българския език,
като носовите гласни, отдавна изчезнали в другите български
езикови области119, след Балканската война започва масово
насилствено изселване на българското населесние от Преспанско и в началото на 20-те години то бива почти напълно
изместено от албанци във включените в пределите на Алба
ния части от областта и от анадолски гърци - в гръцката
част. Също както в доскоро напълно българската Костурска и
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Леринска област, тук вече едва се намират говорещи бъл
гарски език, и то само между най-възрастните жители.
Унищожена е онази компактност и монолитност в характера
на населението, заедно с неговите демографски и етнографски
особености, отличаващи областта около четирите големи
езера - Охридското, Преспанското, Костурското и Островското - още от заселването е със славяни преди близо едно и
половина хилядолетие, в самото начало на VI век. Демограф
ските движения през средните векове не оставят тук никакви
следи. Напълно неоснователни са твърденията на съвремен
ните гръцки изследователи за някакво заселване на областта
около Преспа с гърци от Лариса през 886 година, което било
извършено от Самуил120. Текстът от Хрониката на Йоан Скилица, споменаващ преселването на жители от Лариса заедно с
имуществото им, на който те се базират, никъде не говори за
Преспанската област, а общо за вътрешността на страната121.
Същевременно обаче сведението, че Самуил вече набирал
войници от тези жители на Лариса след присъединяването на
града към България122 отхвърля всяка възможност да се
допусне, че в случая става дума за някакви мерки, приложени
към врагове на България, а дава още едно косвено указание за
етническия състав на населението в онази област, където
славянският елемент още от началото на VII век доминира.
Албанската експанзия през XIV-XV век достига до об
ластта на Преспа, без да може да пусне тук корени. Осман
ското нашествие също не внася големи изменения в състава
на нейните жители. Наистина дефтерите от първите десети
летия на османското владичество посочват редица мезри,
свидетелствуващи за известен отлив в населението123, създа
деният вакуум обаче бива запълнен в съвсем нищожна степен,
и то предимно от българи-помаци124.
След ликвидирането на Охридската архиепископия и за
криването на митрополитския трон в Преспа в 1761 година125,
движението за църковна независимост на българското насе
ление в областта около Преспанското езеро стагнира и райо
нът южно от манастира „Свети Наум“ остава под хегемония
та на Цариградската патриаршия до самото начало на XX
век. Илинденското въстание 1903 година обаче сплотява бъл
гарското население от областта и в религиозно отношение и
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то отхвърля зависимостта си от Фенера, като се присъединява
изцяло към българската екзархия.
Тези причини заставят гръцкото правителство да приложи
в този район с особена интензивност политиката на дебългаризация. Изселването на българското население и колонизирането на областта с гърци от Мала Азия, извършено през
20-те години, бива последвано след Втората световна война
от редица мерки, приложени през 50-те и 60-те години върху
паметниците на българската култура, на първо място църков
ните сгради и тяхната околност. Както в цяла Беломорска
Тракия, и тук се издирват и унищожават всякакви български
надписи, чак до най-безобидните надгробни плочи на умре
лите българи - една кампания, която със своята блестяща
организация и широк размах надхвърля многократно „дилетантските“ и плахи пионерски опити на охридския владика
Мелетий за заличаване на българските текстове в църквите на
областта от миналото столетие126, като по своя обхват и
резултати може да се сравнява само с дейността на гръцките
архиепископи от средата и втората половина на XI век.
Същевременно с трудовете на професорите Стилян Пеликанидис127 и Никола Муцопулос128 от 60-те и 70-те години се
поставя началото на нов етап в историографията, имащ свой
прототип в хрониките на византийските историци от XI и XII
век, но по своите размери и по броя на манипулациите си
също надхвърля многократно средновековните си образци.
„Културната революция“, проведена на териториите за
падно от Преспанското езеро след Постановлението на ЦК на
албанската комунистическа партия от 1967 година, обявявило
Албания за първа атеистична страна в света129, унищожава
друга значителна част от паметниците на българската
култура и изкуство в Преспанската област, предимно от епо
хата на късното средновековие и от Българското възраждане.
Пощадени са само църквите „Свети Спас“ в Боря130 и „Рож
дество Богородично“ на остров Мали град131, обявени за па
метници на албанската национална история и в този смисъл
интерпретирани при научните публикации, подготвени едно
временно с реставрационните работи по тях. По същия начин
се манипулират и сведенията от разкопките, извършени върху
двойния пръстен от крепости при Девол и по Via Egnatia в
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околностите на Елбасан, като всички каменни строежи,
независимо от техния български произход, биват отнесени
към Юстиниановата епоха132.
От противобългарската кампания не остават незасегнати и
северните райони на Преспа, включени в територията на ФНР
Югославия. Точно тук, в село Отешево, Ресенско, се
провежда през октомври 1969 година „Мегународна научна
средба посветена на илядогодишнината от востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава“, имаща
за цел да докаже специфичния характер на културата на
„Македонската држава на Самоил“ и на народа „чија историја и
културни вредности од една страна беа негирани, а од друга присвојувани“

(Михаило А постолски) 133, като същевременно се отрекат
всички техни връзки с българската културна и политическа
история. Най-големият парадокс в тази кампания, последвана
по-късно и от други подобни на нея, посветени на делото на
Климент Охридски134 и на Кирил и Методи135, е, че с изнесе
ните тук доклади на изследователи предимно от сръбски про
изход тъкмо местните особености на откритите в този район
паметници биват отречени, а самите паметници - обявени
или за фалшификати, подобно на плочата със Самуиловия
надпис136, или пък се свързват пряко с византийската худо
жествена традиция и се приписват на гръцки художествени
творци, докато културното посредничество на българската
държава, както и всякакви местни художествени традиции,
биват напълно изключени137.
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обаче търсят обективно утвърждаване на обществено-политическата роля
на християнската религия в българската история.
Във връзка с покръстването на славяните в Струмишко вж. преди всич
ко: Дж. Бъри, България презъ IX в. и покръстването на славянитъ и
българите (И звестия на И сторическото дружество ІѴ/1915, с. 116); Ив.
Снегаров, пое. съч., с. 201. Вж. също силно тенденциозните статии на Бр.
Панов, О пштествено-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИЛИКИ во Струмичката ОБЛАСТ од
KPAJOT НА VI ДО ПОЧЕТОКОТ НА X ВЕК (ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИО
НАЛНА истоРША Ѵ/1961, № 2, с. 201-241 =Бр. Панов, С редновековна М аке дониЈА. От македонската средновековна историја III, Скопје 1985, с. 373425); С трумица и Струмичката област во средниот век (ѴІ-ІХ век) в същ.,
С редновековна М акедонија III, Скопје 1985, с. 454-498); същ., Штип и
Б регалничката област во средниот век. VI - крајот на XII век (пак там, с.
578-648).
23 За етимологията на думата и нейното обяснение вж. П. Коледаров,
К лимент О хридски „първи епископ на български език“ на драговитите в
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С олунско и на Великия в Западните Р одопи (К онстантин -К ирил Фи 

Юбилеен сборник по случай 1100 години от смъртта му, София
1969, с. 158 и сл.).

лософ .

24 Ив. Венедиков, К лимент О хридски и Д обета (К лимент Охридски ,
Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му, София 1966,
с. 307-319).
25 Локализирането на Главиница представлява един от най-оспорваните
въпроси в българската историография. За различните становища и за
състоянието на българската наука по този въпрос вж. Ив. Снегаров, К ъде
СЕ Е НАМИРАЛ СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ГРАД ГЛАВИНИЦА (АРХЕОЛОГИЯ Ѵ/1962, №3,
1-5), където се дава и преглед на литературата. Основна слабост при всички
изследвания е, че те изхождат изключително от писмените исторически
извори, без да се съобразяват с археологическия материал - при редките
случаи, където такъв материал се използва, той не е открит in situ и е
очевидно употребен вторично, какъвто е случаят с приведените примери от
Theofan Popa, Glavenica е lashtë dhe B alshi i sotshëm (S tudime historike
1962, № 2, c. 235-241); вж. също френския превод: La Glavenice medievale
et LE B alsh actuel (S tudia A lbanica XV/1962, Nr. 2, 121-128), c които
авторът иска да докаже, че Главиница е идентична с манастира „Света
Богородица“ при Балша. Опитът да се локализира този град и неговата
област с една определена точка съставлява втората основна слабост в
досегашните изследвания. Първоначално предвидената територия за
разгъването на този град, явно определен от княз Борис за бъдеща столица
на България, е била в действителност по-голяма, отколкото съвременните
изследователи са склонни да допуснат, като е включвала както едно
пристанище в северната част на Валонския залив (където болшинството
изследователи търсят града), но и манастири в северните, южните и, преди
всичко, в западните околности, където се е намирал и Богородичният
манастир при днешното село Балша, в чиито развалини е открит стълбът с
надписа на княз Борис, вторично употребен като надгобен камък. Самият
център на Главиница - административен и църковен - обаче трябва да е
бил в района на античната Аполония, северозападно от Валонския залив, за
което свидетелствува както епископската църква, построена без съмнение
от Борис още през 80-те години на IX и впоследствие, през XI век, превър
ната след малки изменения в първоначалната й строителна субстанция в
манастирска, но така също и други обществени сгради, запазени само в
тяхната субструкция и изградени с характерната за строителството в
българските столици Плиска и Преслав каменна зидария, използваща
големи квадри. По време на пътуването ми в Албания през 1986 г. аз имах
възможност да обиколя целия район между Балша, Аполония, Саранда и
Драч и сам да се убедя, че известна роля за изоставянето на този проект
трябва да са изиграли и необикновено тежките климатични условия: от
една страна наносите от р. Воюса, затлачили залива на Аполония,
превръщайки го в неизползваем, а от друга - огромните блата, които бяха
до голяма степен пресушени с каторжнически труд едва през годините на
албанската „народна” власт, са представлявали трудно преодолими пре
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пятствия за изграждането на българската столица на това място, за чието
укрепяване също не е имало условия. Вероятно по тези съображения
административният център на областта се пренася още в началото на X век
навътре в страната, при естествено защитения Девол, към който се
изгражда и двоен пръстен от крепости. За Главиница вж. също бел. 45 към
трета глава.
26 Локализирането на Девол - подобно на Главиница - остава чак до сега
оспорвано. Преглед на различните становища по този въпрос вж. в
студията на П. Коледаров, О местонахождении средневекового города
Д евол и пределах одноименной области (P alaeobulgarica VI/1982, № 1,
с. 87-101; 2, с. 75-90). Вж. също отпечатания след статията на Коледаров
доклад на Томо Томоски, Записи за средновековниот Д евол (К лимент
О хридски и улогата на О хридската книжевна школа во развитокот на

Материјали од научен собир одржан ва Охрид од 25
до 27 септември 1986 година, Скопје 1989, с. 353-369) и монографията на Б.
Николова, У стройство и управление на Българската православна църква
(ІХ-ХІѴ век), София 1997, с. 78-83. За епископската църква в Девол вж. бел.
86 към трета глава.
И в този случай, както при локализацията на Главиница, изследова
телите не се съобразяват с данните на археологията - пълното разрушаване
на града през XI век довежда до неговото запустяване и преместването му
по на север, на мястото на днешното село Звезде, което в началото на
миналия век все още е носело името Девол, заблудило болшинството
пътешественици и изследователи, смятащи, че това малко село представ
лява средновековния Девол. От пътешествениците единствен F. С. H. Роиqueville, V oyage de la Grèce III, Paris 21826, c. 41 и сл., обръща внимание на
развалините на града Diabolis североизточно от Корча, чиито циклопски
строежи той без основание свързва с античната епоха. Макар и досега още
непроучени, тези останки говорят по-скоро за български строежи, подобно
на тези при Аполония, произхождащи от Първото българско царство. В
същия дух говорят и останките от над 20 крепости, разположени в двоен
пръстен около този град - една практика, каквато всред тракийското и
илирийското население, на което Пукевил и след него албанските археолози
приписват строежа на тези съоръжения, не е известна. По този въпрос през
време на пребиваването ми в Албания през ноември 1986 година водих про
дължителни разговори с директора на Центъра за археологически проуч
вания при Албанската академия на науките, д-р Музафер Коркути, с препо
ръката да се направят там на първо време поне пробни разкопки, тъй като
по моето убеждение, заедно с бъдещите проучвания в центъра на средно
вековния Драч, затрупан от катастрофалното земетресение през XIII век,
може и там да се очакват забележителни за науката резултати.
словенската просвета .

27 Българските исторически извори, както и краткото житие на Климент Ох
ридски, за което се приема, че е съставено от охридския архиепископ
Димитрий Хоматиан (-1216 до малко след 1234), го назовават „величски
епископ“, без да дават каквито и да е пояснения за местоположението на
епископската му катедра: в А семаниевото евангелие, fol. 151 г3, титлата на
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Климент Охридски е епскпд велиускдго (этя!>т+ я?э<я»б#б:>+ъэ), в Краткото житие
на Кирил от XI в. - еппь вьликѵе, в някои късни преписи от негови творби епископомь велиѵьскы (Похвално слово за Йоан Кръстител, fol. 140v Климент Охридски, С ъбрани съчинения I, с. 379) и кппд ведиѵскдго
(П охвално слово за Ц ветница, fol. 231 - пак там, с. 587), а в краткото му
житие на гръцки език - άρχιεράρχου καί θαυματουργού Κλήμεντος, έπισκόπου
Βουλγαρίας τού εν τη Άχρίδι (А. Милев, Гръцките житиџ на К лимент
О хридски , София 1966, с. 174) - в Зографския превод на житието
съответният пасаж е преведен: лрх'іерл \вд й ѵюдотворцд Клйментд епкпд
вдгдрскдл· йже віГОхриді (Йор. Ивановъ, БЪЛГАРСКИ СТАРИНИ ИЗЪ МАКЕ
ДОНИЯ, София 21931, репр. София 1970, 1978, с. 316). Пространното житие
на Климент (ХХІ.62, оригинал и български превод: А. Милев, Гръцките
жития на К лимент Охридски, София 1966, с. 76; ГИБИ IX,2/1994, с. 11), чието
авторство се приписва на охридския архиепископ Теофилакт (-1055 до
малко след 1126), обаче дава освен общеприетата титла на Климент
„епископ на българите“ (έπισκόπου βουλγάρων), както Климент е наречен в
заглавието на житието, още едно допълнително обозначение, явяващо се
при стигналите до нас ръкописи в три различни писменни форми, които
трудно могат да се приемат като разночетения или различни гръцки
транскрипции на един и същ топоним. Така на мястото на обозначението
επίσκοπον Δραγβίστας ήτοι Βελίτζας т. е. епископ Д р а гв и с т к и (?) или
В ели ч ки , което намираме във Ватиканския препис, в Охридския, Ватопедския и преписа в Университетската библиотека в Урбана, щат Илиноис,
е написано έπίσκοπου Δρεβενίτζας ήτοι Βελίτζας - в българския превод в
ГИБИ IX,2/1994, с. 34, това е преведено епископ на Д р а гв и с т а или Б е л и ц а ,
без да е отбелязано, че съществува и друг вариант, като преводачът в
бележка под черта предлага тълкуванието, което той е приел, а именно
„епископ на gpaayßumume, живеещи по поречието на р. Велика“ . Тези различни
обозначения и тяхната интерпретация, при която изглежда, че за фанта
зията не съществуват никакви граници, довеждат до един от най-големите
спорове в българската историография, по който са изписани и напечатани
досега тонове хартия, без да се постигне някакво съгласие между споре
щите, застъпващи най-противоречиви помежду си мнения. С този въпрос се
занимава особено изчерпателно Ив. Снегаров. Още в първата си обширна
публикация за живота и делото на Климент Охридски (Б ългарскиятъ п ер 
св. К лиментъ О хридски в Годишникъ на С офийския универ
Б огосл овск и факултетъ 4/1926-1927, с. 219-334), той анализира

воучитель
ситетъ ,

внимателно всички писмени извори, включително и за титлата. Снегаров се
връща отново на тази тема в доклада си пред XII Международен конгрес
на византолозите в Охрид: D e la question d u diocese de C lement d ’O hride
(XIIe Congrès International d ’Études B yzantines, Ochride 1961, R ésumés
des communications, Beograd-Ochride 1961, c. 94-95); По вопросу о mecto НАХОЖДЕНИИ ЕПАРХИИ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОТО (ACTES DU XIIe CONGRÈS INTER
NATIONAL d ’Études B yzantines, Ochride 1961, II, Beograd 1963, c. 189-195),
издаден след това два пъти и на български език с идентичен текст и с едно
и също заглавие, По въпроса за епархията на К лимент О хридски , в И з 
вестия на И нститута по история Х/1962, с. 205-230 и в К лимент
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О хридски . С борник статии по случай 1050 години от смъртта му , София

1966, с. 291-305. В тези свои публикации Снегаров разглежда критично постарите схващания и търси епархията на Климент Охридски по долината на
Вардар в Тиквеш, Кавадарско. Малко след доклада на Снегаров с тази тема
се занимава също в една своя статия известният френският византолог Пол
Готие [P. Gautier, Clément d ’Ochrld, évêque de D ragvista (Révue des études
byzantines , 22/1964, c. 199-214)], в която, въз основа на неизвестния
дотогава препис на просторното житие на Климент Охридски във Вати
кана, допускащ ново тълкувание на названието на епархията му, я свързва
със славянското племе драговити; тази статия бива допълнена от Ив.
Дуйчев [I. Duicev, D ragvista - D ragovistia (пак там, 23/1964, с. 215-224)],
който доизяснява локализирането на това славянско племе, населяващо
областта западно и югозападно от Солун, без да определи местонахожде
нието на второто географско понятие, включено в титлата на Климент
Охридски, „ήτοι Βελίτζας“, в български преводи на житието предаденно като
„или Велички“ и „или Белица“ (вж. по-горе), при което гръцката дума „ήτοι“
е преведена напълно коректно като „или“ - в гръцки език тази дума има
значението а им енно или си р еч . Без да се съобразява с това обстоятелство,
П. Коледаров в статията си К лимент О хридски „първи епископ на
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ НА ДРАГОВИТИТЕ В СОЛУНСКО И НА ВЕЛИКИЯ В ЗАПАДНИТЕ

Родопи (вж. по-горе, бел. 23, с. 146-157), счита названието Велика като
обозначение на втора епархия и търси местонахождението й в Родопите,
като с това събужда бурна дискусия, при която всички участници се зани
мават наново с въпроса за местоположението на Климентовата епархия,
без да постигнат съгласие: И. Добрев, Бил ли е К лимент О хридски
ЕПИСКОП НА Д раговища? (С таробългарска ЛИТЕРАТУРА 13/1983, с. 29-41),
И. Г. Илиев, Б ележки върху биографията на К лимент О хридски (И стори 
чески преглед 40/1984, № 1, с. 102-103), същ., La mission de C lement
d ’O hrid dans les terres su d -ouest de la

Bulgarie medievale (Etudes

13/1985, c. 62-64) - вж. и бележките на същия автор към издаде
ните от него произведения на Теофилакт Охридски в ГИБИ IX,2/1994, с. 34,
а също и статията му П ространното житие на св . К лимент О хридски ,
ЕПИСКОП БЪЛГАРСКИ, В ИСТОРИЧЕСКА интерпретация (М инало Ш/1996, № 3,
с. 22-27); К. Станчев / Г. Попов, К лимент Охридски . Ж ивот и творчество,
София 1988; И. Пенева, Отново за идентифицирането на Велика , епископ 
ската катедра на К лимент О хридски в 893 г. (И сторически преглед
46/1990, № 11-12, с. 30-37); Т. Василевски, С лавянско -романският комитат

historiques

Охрид и С копие и Българският тарканат К утмичевица - области , в
и Н аум провеждали учителската си дейност (С ветите
К лимент и Н аум Охридски и придонесот на О хридскиот духовен центар
за словенската просвета и култура . Прилози од научен собир одржан ва

които К лимент

Охрид на 13-15 септември 1993, Скопје 1995, с. 159-162); Митрополит
Тимотеј, За свети К лимент и местоположбата на неговата дејност (пак
там, с. 311-316); К. Станчев, К лимент О хридски (К ирило -М етодиевска
Е н ц и к л опедиџ II, с. 320-335 и предимно с. 334 и сл.); Б. Николова, У ст 
ройство и управление на Б ългарската православна църква (вж . бел. 26),
с. 78-83.
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Цялата абсурдност на този спор става ясна на всеки, който би разгърнал
географската карта, за да види, че двете топоними, посочени като седалища
на епископията на Климент Охридски, обозначават места, отстоящи на
стотици километри едно от друго, като поставят пред светия старец задачи,
чието изпълнение даже за един млад човек в онези времена е било непо
силно - дори длъжността му да е била само да обхожда своите епархии. В
гръцкия текст се казва дори малко по-нататък, че Климент посещавал и
Охрид - при това употребената граматична форма тук не е за еднократно, а
за многократно действие. Охрид пък се намира по въздушна линия на
повече от 300 клм от едната от приписваните на светеца епархии и за да се
отиде от едното място до другото е трябвало да се прекосят не по-малко от
седем планини! Но в този спор, при който взимат участие едва ли не всички
забележителни български медиевисти, се оказва, че те имат твърде слабо
понятие не само от география, но и от археология, пренебрегвайки напълно
услугите на тази наука. Защото - и това е особено показателно в този
случай - катедралната църква в седалището на Климентовата епископия,
на едно възвишение до село Дебрища, Кавадарско, и недалече от р. Велика
(но притока на Вардар в Македония!), макар и сега с дървен двускатен
покрив, заместващ разрушения й през 30-те години на XI век купол, про
дължава да стои все още на същото място, на което е построена преди
повече от 1100 години и никой от спорещите не си е направил труда да
отиде и да я види. А част от скулпурната украса от преградата пред нейния
олтар, в който е служил самият свети Климент, и досега се намира в
експозицията на Националния исторически музей в София, без някой да
подозира това. Църквата е „открита” от Б. Филов през 1918 г., който я
назовава по името на селото, намиращо се близо до нея, Дреново, без да
забележи, че от другата страна на хълма се е намирало по онова време вече
напуснатото село Дебрища (за което, естествено, също не е и чувал) и й
посвещава кратко описание, в което се занимава и с релефите и капителите
от нейната украса, които пренася в София, а публикацията си посвещава на
Стржиговски - В. Filow, A ltchristliches aus M acédonien (S tudien zur
Kunst des Ostens, Josef S trzygowski zum sechzigsten G eburtstage von
Freunden und S chülern, Wien 1923, c. 33-39, Табл. IV). Впоследствие

seinen

c архитектурата и скулптурната украса на църквата се занимават и други от
светилата на християнската археология на XX век, между които: D.
Boskovic, L’église de S ainte-S ophie à S alonique et son reflet dans les
MONUMENTS POSTÉRIEURS EN MACEDOINE ET EN SERBIE (ARCHAEOLOGIA IUGOslavica I, Beograd 1954, c. 110-115); Ив. Николајевић-Стојковић, П рилог
ПРОУЧАВАЊУ ВИЗАНТИЈСКЕ СКУЛПТУРЕ ОД 10 ДО 12 ВЕКА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И
С рбије (З борник радова САН XLIX, Византолошки институт 4, Београд
1956, c. 160-168) К. Петров, Д екоративна пластика на спомениците од
XIV век во М акедонша (Филозофски факултет на универзитетот Скопје,
Историско-филолошки оддел, Годишен зборник 15/1963, Скопје 1963,
с. 276; Н. Мавродинов, С таробългарското изкуство , XI-ΧΙΠ век, София
1966, с. 10-12; A. Grabar, S culptures byzantines de Constantinople II (XIeXIVe siècle), Paris 1976, c. 117-118 и C. Пејић, А рхитектонска пластика
Б огородичине цркве у Д ренову (С таринар, нова серија ХХХѴІ/1985, с. 161-
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171). Никой от изследователите обаче не може да си обясни как на туй найзатънтено място в XII век (!) се построява умалено копие на солунската
катедрална църква, „Света София”, при това изпълнено с най-прецизна
зидария и украсено с великолепни мраморни релефи (чиито паралели при
това отвеждат към Кръглата църква в Преслав, но и към построената не
много по-рано епископска черква в Главиница, а така също и към олтар
ните прегради на редица други църкви в Македония от X век) - за тази
украса Филов предполага, че се състои от сполии, т. е. заемки от антични
постройки, но следващите автори доказват, че е изпълннена на място, за
което свидетелствува бифорият на апсидата, който не може да бъде допъл
нително вграден, а е изработен „по мярка“. „Загадката“ за църквата става
още по-голяма и от обстоятелството, че на това място от XI век нататък
дори няма епископско седалище, а църквата „при с. Дреново“ надминава
по великолепието и размерите си всички останали епископски църкви в
Македония, Епир и Западна България, освен катедралите в Охрид и Стру
мица - както е известно, епископията на Дрембица и Великия е създадена в
893 година и то с указ на цар Симеон, във връзка с оглавяването й от св.
Климент Охридски; името й не се среща нито преди това, нито след 1018 г.
- в първата грамота на Василий II (вж. по-долу, бел. 93) Дрембица/
Дебрища (Δευρέτην) е вече в епископията на Битоля (Βουτέλεως). Топонимът
Д р е м б и ц а (Дрегвица, Драгвиста), предаден по различен начин в гръцките
извори за Климент Охридски е в действителност старият топоним за с.
Дебрища, Кавадарско. Топонимът В еликия пък е във връзка с река Велика,
приток на Вардар, дала името си на епархията, простираща се в нейния
басейн; на нея се намира и днешното с. Кичево, което е влизало в същата
епархия. Планът на тази църква показва редица сходства и с плановете на
две други църкви, които остават също встрани от интересите на изсле
дователите: епископските църкви в Дрино поле (Дринопол-ДропулиЕпископи-Пешкепи) и Лябово в Албания, първата от които трябва да е
изградена непосредствено след присъединяването на областта от Симеон в
края на X век - вж. приложението, с. 303-322.
28 За живота, делото и литературното творчество на Климент Охридски има
огромна литература - сравнително изчерпателен библиографски преглед
до началото на 90-те години вж. в К ирило -М етодиевска енциклопедия И,
София 1995, с. 334 и сл. Преглед на старата литература вж. при: Ив. Дуйчев,
К лимент О хридски и неговото дело в научната книжнина . Критикобиблиографски преглед (К лимент Охридски . Сборник от статии по случай
1050 години от смъртта му, София 1966, с. 415-437). Фалшифицирането на
историческите данни за Климент Охридски започва още с установяването
на византийската власт в българските земи. Всички негови трудове в
областта на църковната литература биват унищожени и от тях се запазват
само преписи в Русия, като и от тези преписи името му се подменя с името
на св. Климент папа Римски - чак до втората половина на XIX век
творбите на Климент Охридски биват приписвани на римския папа; вж.
напр. К. Ф. Калайдовичъ / Π. М. Строевъ, О бстоятельное описаніе
славяно - российскихъ рукописей , хранящихся в Москве, в библиотеке
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графа Ф. А. Толстого, Москва 1825, с. 766. За първи път тези творби се
свързват с Климент Охридски в излязлата посмъртно статия на В. М.
Ундолскій, О бъ открытіи и изданіи твореній К лимента , епископа сло 
венска (Б еседы О бщества любителей российской словесности , вып . I,
Москва 1867, с. 31-38), макар тази идентификация да бива оспорвана в
руската научна литература чак до първите десетилетия на XX век - за спо
ровете относно авторството вж: Климент Охридски, С ъбрани съчинения I,
София 1970, с. 35-40. Името на св. Климент Охридски се подменя с името
на римския папа и в посветения на него олтар в Киевската „Десятинна
църква”, като за целта се съчиняват трогателни истории за закрилничеството на папата към предпочетените от него киевски граждани. Съчинява се
за българския светец и ново житие, изфабрикувано във високопроизводи
телните скриптории на Цариградската патриаршия, като за негов автор
бива използван големия авторитет на гръцкия архиепископ Теофилакт
Охридски, който също явно участва в тази кампания, служеща си с името
на българския светец за целите на патриаршията - както и при други
подобни случаи, и тук целта не е да се предаде истината, а да бъде колкото
е възможно потулена. Но това фалшифициране на данните за Климент
Охридски в полза на една антибългарска теза, продължава и в най новата
епоха. Още от края на XIX и началото на XX век го срещаме в трудовете на
редица сръбски автори, като Ст. Новаковић, П рви основи словенске књ и жевности меЬу балканским словенима ( вж . бел. 1) и Бр. Нушић, К рај
обали О хридског ЈЕЗЕРА, Белешке из 1892, Приштина 1893/ Београд 1894,
които служат за база при съвременните изследвания на болшинството юго
славски историци и езиковеди от Джордже Радойчич до Блаже Конески,
Бранко Панов и Харалампи Поленакович, написали през последните десе
тилетия огромен брой съчинения, при които политическите цели засенчват
всякаква научна обективност. Като най-очебийни примери вж. статиите на
X. Поленаковиќ, К лимент О хридски . Ж ивот и деш ост , и Б. Конески,
О хридска книжовна школа в сборника К нига за К лимент О хридски ,
Скопје 1966, както и сборниците със статии на Ст. Антолјак и Бр. Панов:
С редновековна М акедонш а . Од македонската средновековна историја IIII, Скопје 1985. В тях навсякъде Климент Охридски се представя като
жертва на „бугарскиот“ княз Борис и на цар Симеон, изпратили светеца на
„заточение“ в най-далечните краища на страната, за да се отърват от него;
съчиняват се истории как той бил заменил измислената от Кирил глаго
лица с кирилицата, без да могат обаче да обяснят защо тази измислена от
Кирил „глаголица“ не се нарича „кирилица“, както и защо измислената пък
от Климент „кирилица“ не се нарича „климентица“.
29 Е. Георгиев, Разцветът на българската
1963, с. 87-155, с преглед на литературата.

литература в

ІХ-Х

век ,

София

3() Последица от присъединяването на северните епархии от подчинената на
Цариградската патриаршия митрополия Стари Епир към България е
преместването седалището на митрополията от Никопол в Навпакт през
896/897 година. По този въпрос вж.: Г. Κονιδάρης, Πότε παρήκμασε και
έξέλιπε και έκκλησιαστικώς ώς μητρόπολις ή Νικόπολις και άνεδείχθη ή
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Ν α ύ π α κ το ς (Π επ ρ α γμ ένα τού Θ ' Δ ιεθνούς β υ ζα ν τιν ο λ ο γ ικ ο ύ
Θ εσ σ α λ ο ν ιίκ η 1953, Τόμος Β', Ά θ η ν α ι 1956, с. 150- 205).

σ υνεδρίου,

31 За административната структура на България при Крум, Маламир и
Пресиян вж.: Ив. Венедиков, Военното и административното устройство
на България през IX и X век, София 1979, с. 32-34.
32 Това определение срещаме още в Дюканжовия списък на българските
архиепископи (ГИБИ ѴІ/1968, с. 109) - за този списък вж. по-долу, бел. 45.
По този въпрос вж. също B. Н. Златарски, И стория на Българската
ДЪРЖАВА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ, I ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, 2 От СЛавянизацията на държавата до падането на Първото царство, София 21971,
с. 233.
33 B. Н. Златарски, пое. съч., с. 233 и сл., погрешно установява линията, по
която минава българо-византийската граница по договора от 864 година в
югозападната част на Балканския полуостров, като приема за нея долното
течение на река Семени (Девол) до устието й в Адриатическо море, от там
на юг до устието на р. Воюса, оставяйки в български ръце адриатическото
крайбрежие между двете реки. Тези очертания на границата, макар и
необосновани, се приемат безрезервно от почти всички изследователи,
включително в последно време П. Коледаров, П олитическа география на
средновековната българска държава I (вж. бел. 1), с. 44. Единствен Ив.
Снегаров, още в едно от първите си изследвания, Българскиятъ перво 
учитель С вети К лимент О хридски ( вж . бел. 27), с. 58 и сл., изказва
известни съмнения за точността й, без обаче да предложи някакви
корекции. В действителност този дял от адриатическото крайбрежие е една
блатиста, от никъде недостъпна местност, представляваща затлаченият
още от VI век и вече неизползваем залив, където се е намирало при
станището на Аполония, главен център и пристанище на Югозападния
Балкански полуостров през античността, впоследствие изместен от Драч и
Дубровник. За граница между България и Византия (Драчката тема) са
служели в действителност вододелните възвишения северно от река Брег
(днес Шкумба), в чиято долина минавала част от Via Egnatia до кръстопътя
при българския граничен пункт Рогожене. Силно укрепената крепостна
система, както и в останалите участъци от този римски път в югозападната
част на Балканския полуостров, е изградена по време на Брег българското
владичество, макар и отчасти върху антични съоръжения. Имената на тези
крепости, както и по-голямата част от останалите топоними в този район,
са български и свидетелствуват не само за славяно-българското му насе
ление, но и за българската държавна администрация, запазила се заедно с
българската църковна йерархия по тези места за твърде продължително
време. Имената на тези крепости, заедно с развалините им, са нанесени на
всички топографски карти, включително на издадената през 30-те и 40-те
години от Генералния щаб на италианската армия, коригирана и пре
издадена от германското Главно командване на войската през 1941-1944 и
от Главното командване на Военните сили на САЩ, респ. на НАТО, в
началото на 50-те години: Karte von A lbanien 1:50 000 des Italienischen
Militärischen Geographischen Instituts in Florenz (1934-37), Hergestellt im
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Aufträge des Generalstabs des Heeres, Abteilung KKVW II, Berlin 1941/44; M ap
A lb ανία, Prepared by the Army Map Service (LU), Corps of Ingineers, U.S.
Army, Washington, D.C. Copied from C arta dell’A lbania, 1:50 000, Istituto
Geografico Militare, Sheet 19 I. 1941, Copied 1953; вж. също картата,
приложена към съчинението на А. М. Селищевъ, Славянское население в
А лбании (вж. бел. 9). На юг границата е минавала южно от полуостров
Акрокеравния и село Дебелене, по вододелните планини между Воюса и
Адриатическо море, оставяйки извън България само епархиите Химара,
Дринополис (Дрино поле), Риги, Йоанина и Стаг, които биват при
съединени към българската държава през 896/ 897 година от Симеон - вж.
бел. 30.
of

34 Проучванията на албанските археолози от последните години дават
несъмнени доказателства за българския произход на цяла мрежа от
крепости в продължение на Via Egnatia и най-вече при нейните главни
кръстопътища при Рогожене, Елбасан, Белград (Берат), както и двойния
пръстен при Девол. По този въпрос вж.: G. Karaiskaj, Kalaja е Elbasanit
(M onumentet 1/1971, с. 61-74); А. Baçe, Qyteti і fortifikuar і B eratit (пак там
И/1971, с. 43-58); N. Сека, Fortifikime те vona antike pranë Rrugës Egnatia
(пак там, VII-VIII/1974, с. 71-86); G. Karaiskaj / P. Lera, Fortifikimet e von
antike në rrethin e Korçes (пак там, с. 91-107).
35 Вж. бел. 30. Идентификацията на посочените в сигилиите на Василий II
(ГИБИ VI, с. 40-47) епархии определя точно тази граница, която Византия
признава по мирните договори от 904, 927 и 1018 година. На мястото на
разрушения Никопол, в новоприсъединената към България територия епис
копски център става отначало Козъл, чиято епископска църква се иден
тифицира с църквата „Успение Богородично”, на около 1 клм северно от
Неа Самспус, 16 км северно от Превеза - вж. Р. Soustal / Joh. Koder,
N ikopolis u nd KEPHALLëNiA (=T abula Imperii B yzantini 3, Wien 1981, c. 186 и
сл.); Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Επισκοπή καί ή Μονή Κοζίλης στήν ’Ήπερο.
Συναγωγή στοιχείων-προβλήματα (A ctes du X V e C ongrès international
d ’études byzantines , Athènes 1976, II A rt et archéologie , Communications B,
Atènes 1981, c. 839-862). Името на този диоцез се запазва и до днес при
католишките епископи, като включва ивицата от адриатическото крайбре
жие с градовете Козъл и Химара, граничещ на север с епархиите на Валона
и Канина. В български ръце са били още епархиите Йоанина, Дрино поле,
Велас, Риги, Стаг и Ореон, обхващаща северната част на остров Евбея; на
север в българските предели влиза епархията Петра, чиято построена през
X век епископска църква, „Успение Богородично“ в Кунтуриотиса (Κοίμησις
τής Θεοτόκου, Κουντουριώτισσα) при Катерини, е запазена и до сега, както и
епархиите Верия (бълг. Бер) и Сервия, останки от чиито епископски църкви
също са запазени, макар и преустроени. Извън границите на българската
държава остава част от темата Елада (източно от Пинд), Беотия, както
митрополитските центрове Лариса и Драч, последният обграден от север,
изток и юг от български земи и свързан с Византия само по море. Но и тези
две епископски седалища ще бъдат присъединени от Самуил към българ
ската държава, макар и вторият за кратко време.
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36 Ив. Венедиков, К лимент Охридски
ното

и Д обета ( вж . бел. 24); същ., В оен 
И АДМИНИСТРАТИВНОТО УСТРОЙСТВО НА България ПРЕЗ IX И X ВЕК (вж.

бел. 31), с. 80 и сл. Интерпретирането на думата Котокий като топоним, а
не като лично име, каквото тя е в действителност, води до продължителна
и безплодна дискусия в старата литература, прекъсната едва в последно
време с изясняване значението на съответния текст от Пространното житие
на Климент Охридски.
37 По този въпрос вж. преди всичко В. Н. Златарски, И стория
ската държава през средните векове 1,2, с. 800-804.
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38 За хронологията на събитията около смъртта на цар Петър вж.: П. Хр.
Петров, О бразуване и укрепване на Западната българска държава , I Към
хронологията на периода 966-986 г. (Годишник на С офийския универ 
ситет , Философско -исторически факултет LIII,2, София 1959, с. 140-164.
39 Въз основа на сведението в хрониката на Продължителя на Теофан
(Theophanes Continuâtes, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgios Monachus, Rec. I. Becker, Bonnae 1838, 422; ГИБИ V/1964, c. 138), повторено y
Георги Амартол (Х ронографъ Георпџ А мартола . Греческій подлинникъ,
приготовленній къ изданію Э. Г. Муральтом, С.-Петербургъ 1859, с. 840
=Ученныя записки второго отдѣленіи Академіи наукъ ѴІ/1861), споме
наващо, че съпругата на цар Петър, царица Мария-Ирина, води със себе си
в Цариград между 931 и 944 година три деца, а така също и въз основа на
Дриновия препис от Синодика на цар Борил (М. Г. Попруженко, Синодикъ
ЦАРџ Б орила , София 1928, с. 77, §87), който поставя Пленимир като
български цар след Петър, наричащ го още „внук на Симеон“, Ив. Дуйчевъ,
Б ългарскиятъ князь П ленимиръ (М акедонски прегледъ ХШ/1942, с. 13-20
=същ., Българско средновековие, София 1972, с. 153-160), смята, че този
Пленимир е бил първородният син на цар Петър и наследник на
българския престол, но „м ож е би не е доживял до зряла възраст и поради това
изобщо не е играл никаква роля в политическия ж и в о т на своята страна“ (с. 20/160),
което обяснява защо „не е запазено никакво по-обстойно и по-точно сведение за този
български цар“ (пак там). Б олшинството изследователи, в това число и
Дуйчев, следват безкритично сведението от хрониката на Йоан Скилица,
твърдящо, че синовете на цар Петър, Борис и Роман, биват изпратени като
заложници в Цариград, приемайки заедно с това една хронология, която
поставя тези събития малко след 963 година. Междувременно П. Хр. Пет
ров (пое. съч., вж. бел. 38) установява една нова хронология за събитията,
отнасяща с право пътуването на Борис и Роман за Цариград в края на 969
година. От друга страна сведението, че Борис и Роман били предприели
това пътуване именно в качеството на заложници, също не може да бъде
поддържано - в действителност те придружават двете български принцеси
във връзка с предстоящия годеж на последните с малолетните царе
Василий и Константин, осуетен вследствие на дворцовия преврат срещу
император Никифор Фока, който Йоан Цимисхи извършва тъкмо през
нощта на пристигането им в Цариград на 10 срещу 11 декември 969 година
(Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem, e recensione С. B. Hasii,
Bonnae 1828, c. 86; ГИБИ V/1964, c. 250 и сл.). Но даже и в този случай не
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може да се допусне единият от двамата братя да е бил престолонас
ледникът - напълно изключено е той да напусне страната, макар и за
кратко време, пред надвисналата угроза от руското нападение и с оглед на
вече напредналата възраст на цар Петър. В този случай предположението
на Дуйчев, че престолонаследник е бил другият син на цар Петър, а именно
споменатият от Синодика на цар Борил Пленимир, заслужава по-голямо
доверие. Но Синодикът го споменава като цар и това е напълно допустимо,
тъй като в агиографските извори и в апокрифите се твърди недвусмислено,
че цар Петър преди смъртта си напуска трона и постъпва в манастир, което
той едва ли би сторил, независимо от това колко тежка душевна криза е
преживял в последните дни на живота си, ако държавата по такъв начин би
се оказала без наследник. И тъкмо внезапната смърт на Пленимир, послед
вала изглежда смъртта на цар Петър на 30 януари 970 година, а може би
дори и непосредствено предшествала, довежда до безцарствието, което се
прекъсва едва от възкачването на българския престол на Давид, най-стария
син на Никола, заемащ в йерархията на българската династична система
вероятно първото място, при невъзможността да се завърнат в страната
преките наследници на престола Борис и Роман, на което попречва извър
шеният от Йоан Цимисхи държавен преврат, довел до промяна във външ
ната политика на Византия спрямо България. По този въпрос вж. също Пл.
Павлов, Б орис II. Опит за ново тълкуване на семейно-династичните проб
леми в преславския двор при цар Петър (П реслав, 5 Сборник, София 1993,
с. 46-51). Въпросът с престолонаследника на Петър възниква и във връзка с
идентифицирането на два български моливдовула с името на „багатура и
баина“ Йоан. Иван Йорданов, О ще веднаж за моливдовулите на Й оан
Багатур (П роблеми на прабългарската история и култура I, София 1989,
с. 380-399), в анализа си на легендите при тези моливдовули, където той
прочита титлата кан а р т и к и н , т. е. престолонаследник, и изхождайки от
данните на историческите извори, според които името Йоан е носел и наймалкият брат на цар Петър, стига до извода, че тъкмо този Йоан е бил пре
столонаследник, преди такъв да стане първородният син на Петър. По
законите на престолонаследието в българската държава, правото на нас
ледник на престола действително е имал следващият по старшинство член
от царския род, но той е носил други титли - най-често титлата кавхан, а
титлата канартикин/престолонаследник може да носи само официалният
наследник на престола, който трябва да бъде законен син на царя. Това
обстоятелство обаче не влиза в никакво противоречие с предаваното от
историческите извори име на престолонаследника, а по всяка вероятност и
действително наследилия българския царски т£он, макар и за кратко време,
Пленимир, чието първо име трябва да е било Йоан - а цар Петър е имал и
още едно важно основание да нарече първородния си син на името, което
носил и прославеният и особено уважаван от него български пустинник,
Йоан Рилски. Известно е, че от покръстването нататък всички членове на
царския род носят двойни имена, и че при официални документи за тях се
дава само християнското име. Също така при всички тях, с изключение
единствено на Симеон-Роман, най-малкия син на цар Петър, едното от
имената е славянско, респ. прабългарско. Тази традиция се предава след
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покръстването и в руското княжеско семейство, но се запазва там само до
края на XI век. Със смъртта на (Йоан?-)Пленимир се е повдигнал отново
въпросът за правото на престолонаследие за членовете на семейството на
комита (комиса) Никола, чийто баща по всичко изглежда е бил вторият син
на княз Борис I, Гаврил (виж: Йор. Ивановъ, Българските имена въ Ч иви ДАЛСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ В СБОРНИКЪ В ЧЕСТЬ НА ПРОФ. ЛЮБОМИРЪ МИЛЕТИЧЪ ЗА
70- годишнината от рождението му , 1863-1933, София 1933, стр. 630) - това

име преминава по традиция и у първородния син на Самуил, Гаврил Радомир. Но правото за престолонаследие, което синовете на комиса
Никола са притежавали по старшинство, преминава у тях не като на един
вид колектив, както считат някои изследователи, а по реда на тяхното стар
шинство, т. е. Давид, Мойсей, Аарон и Самуил - дори и изпитващата силна
ненавист към последния известна византийска писателка, Ана Комнина,
праправнучка на неговия братов син, Иван Владислав, и дъщеря на им
ператора Алексей Комнин, споменава Самуил като последен представител
на българската царска династия, водеща началото си от Крум (A nnae
C omnenae A lexias, edit. Teubner, lib. VII, 3:1, c. 2358_18) - по този въпрос вж.
Ив. Дуйчев, Значение на името Μόκρος у А на К омнина (М акедонски
преглед ѴІІІ/1933, № 3, с. 14-35, № 4, с. 1-20 = Б ългарско средновековие ,
София 1972, с. 161-202), а също и Б. Благоева, За произхода на цар Самуил
(И сторически преглед ХХН/1966, № 2, с. 79-95).
40 Още по този въпрос вж. по-долу, с. 73 и сл.
41 Йоан Скилица нарича Никола „един от най-могъщите комити в Бълга
рия“ (των μέγα δυνηθέντων έν Βουλγαρία κομίτως - Synopsis historiarum , rec.
I. Thurn, c. 32862; ГИБИ ѴІ/1966, с. 257, 275); същата титла предава и Зонара
в своята хроника, следваща хрониката на Скилица (Ioannis Zonarae,
Epitomae historiarum I, Bonnae 1897 c. 495, ГИБИ VII/1968, c. 179), докато в
старобългарския превод от продължението на Л етописа на Симеон Метафраст думата „к о м и т а “ се предава като „ б о ляри н “ (С имеона М етафраста
и Л огоѳете съписаше міра , изд. В. Срезневскій, С.-Петербургъ 1905,
с. 156); Степан Таронски употребява в своята хроника думата „к о м с а т ц а г “
(В сеобщая исторія Степ’аноса Таронскаго , А сох ’ика по прозванію
- писателя XI столъ тія - переведена съ армянскаго и объяснена Н. Эми-

нымъ, Москва 1864, с. 175), която дума се превежда като „синове на гр а ф “
(cornes). B. H. Златарски, И стория на българската държава през средните
векове 1,2, с. 603-609, разглежда произхода на думата к о м и т а , като я
свързва със славянската „къметъ“. За произхода на думата вж. още Ив.
Венедиков, К лимент О хридски и Д обета, с. 313-316; същ., Военното и
АДМИНИСТРАТИВНОТО УСТРОЙСТВО НА България ПРЕЗ IX И X ВЕК, С. 65 И сл. В
българската терминология тази дума трябва да е била ком ис, заменила
през IX век титлата на кавхана. Така тя ни се предава и от Паисий
Хилендарски, заел я от един от нестигналите до нас негови източници: „Но
въ време Васндиа Порфирогеинтл плки Фложили се волглри Ф грци поставили нд
цлрство Давида сина Комистополова“ [...] (ИСТОРІЯ СЛАВЪНОБОЛГАРСКАЯ,
собрана и нареждена Паисіемъ Іеромонахомъ в’ лѣто 1762. Стъкми за
печатъ по първообраза Йор. Ивановъ, София 1914, с. 31).
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42 Вж. Зографския поменик на българските царе - А. Гильфердингъ, С обра 
ніе сочиненій , т. I, С.-Петербургъ 1868, с. 270. Вж. също по-долу, бел. 75.
43 Вж. преди всичко хипотезата на Божидар Прокић за основаването на нова
патриаршия от Самуил, изложена в неговите студии: П очетак Самуилове
владе (Г лас С рпске К раљевске А кадемије Б еоград 64, Други разред, 1901,
с. 109-145); П останак једне словенске царевине у М акедониш у X. веку
(пак там, 76, Други разред 46, 1908, с. 213-307) и П останак охридског пат РИЈАРХАТА (пак там, 90, Други разред 53, 1911, с. 175-267). Тази хипотеза
развиват по-нататък Д. Н. Анастасијевић, Х ипотеза о „Западној“ Бугар скоЈ (Гласник Скопског Н аучног Д руштва III — д. н. 1, Скошъе 1927, с. 111 - вж. също и рецензията от П. Мутафчиев в М акедонски преглед IV,
4/1928, с. 121-129), както и цяла поредица сръбски автори до Р. Љубинковић, Т радиције П риме Јустинијане у титулатури охридских архиепис 
копа (С таринар , нова серија ХѴІІ/1966, с. 61-75); същ., П рилог проу чавању С амуилове аутокефалне цркве (пак там, нова серија XIX/ 1969,
с. 125-139); същ., Paris gr . 880 — Д атум , садржај, тенденције (пак там,
нова серија књига ХХ/1969, с. 191-202); L’Illyricum et la question romaine à
la FIN du Xe et au début du XIe siècle. Autour de l’Église autocéphale de l’Etat de
Samuel (La C hiesa Greca in Italia dall’ VIII al XVI S ecolo, Italia S acra , 2022, Padova 1973, c. 927-969, препечатани в P. Љубинковић, С тудије из сред 
новековие УМЕТНОСТИ И КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ, Б еоград 1982.
44 За събитията, свързани с провъзгласяването на българската патриаршия,
вж. В. Н. Златарски, И стория на българската държава през средните
векове 1,2 (вж. бел. 32), с. 390 и сл., Ив. Снегаровъ, П ървата българска
патриаршия 919-1018. Произходъ, патриарси и седалища I (Годишник на
Б огословския факултет XXVI/1948-1949, с. 14-21); Т. Събев, С амостойна
народностна църква в средновековна България , София 1987, с. 243-263.
Годината 918, в която Златарски смята, че са извършени провъзгласяването
на българската патриаршия и коронацията на Симеон, не може да бъде
приета, тъй като второто писмо на патриарх Николай Мистик до
българския архиепископ, написано както изглежда в 919 година (текст в
ГИБИ IV/1961, с. 223-227), дава един по-вероятен terminus post quem.
45 Главният ни извор за имената на българските архиепископи и патриарси,
както и за техните седалища, ни дава списъкът на архиепископ Йоан
Комнин от средата на XII век, Οι άρχιεπιίσκοποι Βουλγαρίας от ръкописа в
Парижката Национална библиотека, Cod. gr. 880, fol. 407v-408r, известен още
под името Ordo episcoporum, или Дюканжов списък на главите на
православните църкви - текстът на оригинала е даден при: Ch. Du Cange,
F amiliae augustae byzantinae I, Paris 1680, c. 174-175. Главни коментирани
публикации: Zachariae von Lingenthal, B eiträge zur G eschichte der bulgari
schen

K irche (M émoires de l ’A cademie impériale des sciences de S t . PétersVII série, t. VIII/1864, Nr. 3); H. Geizer, D er P atriarchat von A chrida.

bourg ,

Geschichte und Urkunden =Abhandlungen der phil. -hist. Classe der Kgl. Sächsi
schen Gesellschaft der Wissenschaften XX, Nr. 5, Leipzig 1902, c. 6, а заедно c
български превод и факсимиле - при Йор. Ивановъ, Български старини
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изъ М акедония ( виж бел. 27), с. 564-569; заедно с български превод също и
в ГИБИ ѴІІ/1968, с. 109-111. За датирането на ръкописа вж.: L. Stienon,
N otes de titulature et de prosographie byzantines — Adrien (Jean) et
Constantin Comnène, sebastes (R evue des Études byzantines XI/1963, с. 179192). Срв. също и бележките по този въпрос у Р. Љубинковић, P aris G r .
880. Датум, садржај, тенденције (С таринар , нова серија ХХ/1969, с. 191202); O rdo episcoporum y Paris G r . 880 и архијерејска помен -листа у
С инодикону ЦАРА Б орила (С импозиум 1100-годишнина од смртта на
К ирил С олунски 1, Скотье 1970, с. 131-147) - и двете статии преиздадени
в: същ., С тудије из средњовековне умјетности и културне историје,

Београд 1982. За архиепископ Йоан Комнин вж. H. Geizer, пое. съч., с. 8 и
сл. и Ив. Снѣгаровъ, И стория на Охридската архиепископия . I Отъ
основаването й до завладяването на Балканския полуостровъ отъ турцитѣ,
София 1924 (репр. София 1995), с. 85-86, 205.
Списъкът на Йоан Комнин, fol. 407v, съобщава изрично, че при [пат
риарх] Дамян българската църква е почетена от Цариград за автокефална, и
че по заповед на император Роман Лакапин той е провъзгласен за патриарх
от императорски синклит. Въпреки това сведение, болшинството историци,
от В. Н. Златарски до Т. Събев, без всякакво основание предполагат, че на
този императорски акт се е подчинила и Цариградската патриаршия такова решение би могъл да вземе само вселенски събор, за какъвто не
съществуват никакви данни, че е бил свикан. Изцяло погрешни са зак
люченията на Т. Събев, пое. съч. с. 245, както и на много други автори,
изреждането на чиито имена считам тук за напълно излишно, че Цари
градската патриаршия е признала през 927 година българската патриар
шия. Всички тържества във връзка със сключването на мирния договор се
представят от писмените извори изключително като държавен акт, без
участието на църквата - вж. Theophanis Continuati C hronographia (вж . бел.
12), с. 414r 4159; Leonis Grammatici H istoria, edit. J. Bekkeri, Bonnae 1842,
c. 317^21 ; Georgi Cedreni Compendium historiarum, edit. J. Bekkeri, II, Bonnae
1839, c. 30921-31016; Ioannis S cylitzae S ynopsis historiarum, recens. I. Thurn,
Berolini 1973, 18, c. 22212-22460. Pseudo-S imeonis M agistri Chronographia,
740-741 (ГИБИ 5/1964, c. 135-137, 167-168, 182). Тържествената венчавка на
цар Петър с Мария-Ирина, извършена от цариградския патриарх Стефан II
(925-927 - годините на неговото светителствуване Събев дава погрешно)
няма нищо общо с признаване на Българската патриаршия и дори може да
бъде изтълкувано в обратен смисъл - като „единствено законно“, според
възгледите на византийската църква, изпълнение на обряда по венчавката.
Същевременно никой от историческите извори не споменава за някакво
участие на българския патриарх при всички тези церемонии, като неговото
звание и занапред бива давано навсякъде в изворите и в официалните
документи като архиепископ.
За разлика от княз Борис и по-късно от цар Иван Асен II, цар Симеон
счита - напълно погрешно, както виждаме днес, - че може да наложи със
сила, а не постепенно и по дипломатически път, признаването на пълната
автономия и автокефалия на българската църква, несъобразявайки се с
принципите на църковното право. Макар и от политическа гледна точка
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едностранното провъзгласяване самостоятелността и независимостта на
българската църква да намира известно оправдание, обосновано от
стремежа за осигуряване единството на разнородната дотогава българска
държава както в етническо, така и в културно-политическо, но и в църковно
отношение, нито Симеон, нито неговите наследници върху българския
царски престол, могат по това време да предвидят фаталните последици от
тази негова авантюра, които ще се проявят малко повече от едно столетие
по-късно и ще хвърлят сянката си столетия напред.
46 Вж. по този въпрос становището на Ив. Снегаров, пое. съч. (вж. бел. 44), с.
14-25. Предположението на В. Н. Златарски, Български архиепископи патриарси през първото

Б ългарско царство (И звестия на И сторическото

VI/1924, с. 49-76), че първият български патриарх бил Димитър,
се основава може би на една интерполация в Синодика на цар Борил. Но
даже това име да е вярно, то с нищо не изключва възможността, от приз
наването на патриаршията от Роман Лакапин, станало след 927 година, но
най-късно в 944 година, до когато е управлявал този император, на бъл
гарския патриаршески трон да са се сменили трима патриарси, както и не е
никак невероятно Дамян да е светителствувал близо 40 години, каквато
възможност Златарски изключва.
дружество

47 ГИБИ Ѵ/1964, с. 183-189. Вж. също бележките на Ив. Снегаров, пое. съч.,
с. 25, и в К ратка история на съвременните православни църкви II, София
1946, с. 20.
Спора за съществуването или несъществуването на схизма считам за
съвършено излишен, и то, за разлика от Т. Събев, пое. съч. (вж. по-горе), с.
52, именно въз основа на културно-историческите паметници. Важна роля
при обявяването на схизмата са играели явно известни различия във възгле
дите при Цариградската патриаршия и при епископиите в западната част
на Балканския полуостров по отношение на някои основни положения в
богослужението, като са дали основание българската църква да бъде
обявена за еретическа. Макар че след прочистването на българската и
руската литература от „еретически“ писания за нас днес да е твърде трудно
да открием писмени доказателства за каквито и да е еретически уклони в
българската църква, до нас са стигнали все пак някои преки и косвени
доказателство за определени възгледи, отличаващи се от възприетите на
Никейския събор норми и изповядвани при нея, и то не като някакво
периферно явление, а съдържащи се в нейните основи. Още H. К. Николь
скій, М атериалы для исторіи древне-русской письменности (С борникъ От
дѣла русскаго языка и СЛОВЕСТНОСТИ, С.-Петербург 1907, с. 5-8 и 21-24),
открива в откъса с Християнското верую (Символа на вярата) в един от
ранните преписи на руски летопис, възприел дословно текста на българ
ския оригинал с арианската му версия - подобносущ ой вместо един осущ ой
Троицѣ. Забележително тук е обстоятелството, че въпросният цитат
произлиза от единствения стигнал до нас стар препис от Символа на
вярата, докато всички останали явно са били унищожени - А. А. Шахматов,
в своите Разысканія о древнейшихъ русскихъ лѣтописныхъ сводахъ ,
С.-Петербургъ 1908, с. 155-156, коментира изследването на H. К. Николь
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скій и изказва твърде правдоподобното си убеждение, че именно този текст
на Символа на вярата се е намирал и в първоначалната версия на руските
летописи, но е бил цензуриран и изменен още през XI век - вж. съответния
текст на Несторовата летопис: П овесть временных лет, подготовка текста
Д. С. Лихачева, под редакцией В. П. Адриановой-Перетц, ч. I, МоскваЛенинград 1950, с. 77-79. Ние сме добре осведомени за силното раз
пространение на арианството в централната част на Балканския полу
остров още в най-ранната фаза от развитието на християнството, и то не
само при заселилите се там през IV век готи, за което свидетелствува
значителен брой паметници на материалната култура - напр. енколпионът,
намерен в късноантичното селище върху терена на язовир Чаталка,
понастоящем в Археологическия музей, Стара Загора, който дава арианската версия при името на Дева Мария, м г χγ вместо м р θυ - вж.
А. Tschilingirov, D ie K unst des christlichen Mittelalters in B ulgarien,
München/Berlin 1978, ил. 13, c. 308 и сл. Разногласията между привърже
ниците и противниците на арианството в централната част на Балканския
полуостров продължават и след Никейския събор в 325 г. и кулминират по
време на Сардикийския събор през 342 година, когато двете враждебно
настроени една срещу друга партии се разделят и взаимно изключват от
църквата - вж. Σωκράτης, Εκκλησιαστική ιστορία (Migne, P. G. LXVII/1859,
coli. 236A-237B; бълг. превод при ГИБИ 1/1954, с. 39-41). По всяка вероят
ност арианството продължава да играе тук важна роля и през следващите
векове, когато този район е изолиран от влиянията на Цариград и пред
ставители на много от неговите епископии не взимат участие на цър
ковните събори чак до присъединяването им към българската държава в
първата половина на IX век. За широко разпространение на арианството
през IX век, и то именно на Балканския полуостров, свидетелствуват двете
проповеди на Фотий против арианците (гръцки текст при най-новото
издание на оригинала: Φωτίου 'Ομιλίαι, Edit. В. Laurdas, Thessalonike 1959;
английски превод: Cyril Mango, The Homilies of Photius, Patriarch of
Constantinople, Cambridge Mass. 1958, c. 244-278 =Dumbarton Oaks Studies
III, както и известната негова енциклика от 867 година (при неточния
български превод на Ив. Дуйчев в ГИБИ ІѴ/1961, с. 99-103, са съкратени
някои от най-важните места на това послание; пълния гръцки текст вж. в
Ίωάννις Ν. Βαλέττας, Φωτίου του σοφωτάτου και άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως Έπιστολαί, Λονδίνω 1864, с. 165-181, а също непълен, но
значително по-точен с оригинала руски превод при Ф. И. Успенский,
И стория Византийской империи , II Период Македонской династии 8671057, Москва 21997, с. 76-80). В последното писмо на Фотий до княз Борис
от 886 г., т. е. преди Преславския събор в 993 г. (В. Laurdas, А new L etter of
PHOTIAS TO Boris b Ελληνικά ΧΙΙΙΤ954, c. 264-266; ГИБИ ІѴ/1961, с.104-106)
се говори отново за разпри, които по всяка вероятност не са засягали само
статута на българската църква, както предполагат повечето историци, а
отразяват различия по някои не по-малко съществени въпроси, между
които и за избираемостта на вишия клир.
Редица неразрешени от съвременната наука въпроси са свързани с така
наречената „Брегалнишка мисия“ на Константин/Кирил (за състоянието на
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изследванията до преди две десетилетие вж. едноименната статия на
Л. Грашева в К ирило -М етодиевска енциклопедия I, София 1985, с. 237243 с преглед на литературата). Първият от въпросите, който ще си
постави всеки критичен читател във връзка с тази мисия, е: ако в случая се
касае за покръстването на няколко хиляди славяни-езичници, с която задача
може да се справи всеки обикновен свещеник, защо там се изпраща един от
най-добре подготвените богослови, с които по това време разполага Цари
градската патриаршия, запознат с всички тънкости на разните еретически
учения и доказал вече своите изключителни качества при редица спорове с
друговерци? Вторият въпрос, свързан обаче с познаването на някои под
робности от биографията на двамата славянски равноапостоли, но и на
някои особености в богословската терминология, е: от къде се взимат
обвиненията срещу Константин/Кирил и Методи в ариански възгледи, засвидетелствувани от множество исторически извори? Че в случая езикът,
на който се извършва богослужението, има при въпросните обвинения вто
ростепенно значение, се вижда не само от тези извори, но и от вулата на
папа Йоан XIII до Болеслав Чешки (972 г.), с която се установява пражката
епископия при църквата на св. Вит и св. Венцеслав, както и девически
манастир при църквата на св. Георги, и чийто текст е предаден в
Хрониката на Козма Пражки (Cosmae C hronica Boemorum , M onumenta
G ermaniae historica, Scriptorum , t. IX, Hannoverae 1851, Reprint 1963, c.
49). Там се подчертава те да бъдат устроени „според устава на св. Бенедикт и
под ръководството на наш ата дъщеря абатиса Мария. Но не според с е к т а т а на
българския народ или на руския, нито пък на славянски език, а съобразявайки се с
апостолическите наредби и решения... (sub régula sancti Benedicti et obedientia filiae nostrae,
abbatissae Mariae, constituatur congregatio sanctimomalium. Verumtamen non secundum ritus aut
sectam Bulgariae gentis vel Ruziae, aut Sclavonicae linguae, sed magis sequens instituta et décréta
apostolica)“ . О т текста се вижда ясно, че тук става дума за две различни неща:
от една страна това са обредите според сект ат а на б ъ л га р ск и я и на
р у с к и я н а р о д , а от друга страна - славян ски ят ези к. Това означава, че

според представите на римската църква в България (и в Русия!) църковният
обряд не само че се извършва на славянски език, но и според обредите на
някаква секта, чиито особености не се уточняват. Никой от изследователите
досега не е обърнал внимание на тази подробност, тълкувайки текста в
смисъл, че извършването на църковния обряд на славянски език пред
ставлява ерес. Дори в твърде свободния превод на немски език се казва, че
„н и то православният обряд, нито славянският език трябва да доминират“ (weder der
orthodoxe Ritus noch die slawische Sprache sollen dominieren - Cosmas von Prag, D ie

C hronik B öhmens I, In Anleitung an die Übersetzung von Georg Grandaur neu

übersetzt und eingeleitet von Franz Huf, hrsg. v. Alexander Heine, Essen 1987, c.
87). До сега остава неизяснена и връзката на глаголицата с арианството. В
посланието си до сплитските епископи, папа Йоан X (914-928) подстрекава
към протести срещу „лъжливото учение“ , свързано с името на Методий.
Методий бива заклеймен като еретик в далматинските постановления от XXI век. При това през периода от 925 до 1248 г. славянското богослужение
се забранява в Хърватско като арианско, а от двете славянски азбуки тук се
разпространява само глаголицата. В папските документи глаголицата
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нерядко бива наричана „готска писменост“, а в послание на папа Николай
II (1059-1061) до църковния събор в Сплит се припомня: „Разправят, че
го т с к и т е писмена били отново о ткр и ти о т някакъв еретик Методий, който написал
много измишления против догм ите на Вселенската вяра, заради което, по Божие
съизволение той внезапно умрял.“ (В. А. Бильбасовъ, К ириллъ и М еѳодій по

Критика документовъ. Римскіе папы и
славянскіе первоучители. Monumenta diplomatica I, С.-Петербургъ 1868,
репр. Амстердам 1970, с. 153-157). - Във връзка със споровете относно арианците и глаголицата, ще напомня само, че в историографията и досега не
може да се приеме за установена идентификацията на текста в така наре
чения Codex Argenteum с превода на библията от Улфила, както и на езика,
на който тя е преведена; преглед на източниците и на литературата по този
въпрос вж. при: С. Лесной, Н а каком языке была написана „Г отская биб 
лия У льфилы “ (П ересмотр основ истории славян I, Мелбурн 1956, с. 111127); Н. Wolfram, D ie Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jh., München
1990.
Значителни различия се забелязват и в плана на византийските и
българските църкви, съобразен в българските земи с норми, различни от
тези на византийската православна църква. Така при повечето запазени
паметници, но и при разрушените, се вижда, че при тях е имало и южен
вход, а в източната им част светилището не е било свързано с двете
странични помещения, каквито липсват при най-значителните български
църковни постройки, като „Света София“ в София, Голямата базилика в
Плиска и „Света София“ в Охрид - при двете последни тези странични
помещения са построени допълнително, при една следваща строителна
фаза. Тази несъобразност с нормите на византийската православна църква
бива отстранена при преславските църкви още непосредствено след завла
дяването на Преслав през 971 година, което ни дава и хронологията за
извършените промени - след повторното завладяване на Преслав в
началото на XI век голяма част от тях биват разрушени до основи, като за
разлика от църквите в югозападните предели на страната, те по-късно
изобщо не биват възстановени.
документальнымъ источникамъ .

48 ГИБИ Ѵ/1964, с. 158 и сл., 274; ѴІІ/1968, с. 185.
49 Каква е била причината за пренасянето на седалището на българския пат
риарх от Преслав в Дръстър (Силистра), остава неизяснено. Опитът на В. Н.
Златарски, пое. съч. (И стория, 1,2 вж. бел. 32), с. 508, да обясни това с прин
ципа на „първенство по чест“, основаващ се върху раннохристиянската тради
ция на Дръстър, не може да се смята за напълно обоснован, но дава найприемливото засега обяснение - вж. по този въпрос и становището на Ив.
Снегаров, Първата българска патриаршия (вж. бел. 43), с. 5 и сл., според
когото, като институт българската патриаршия не е била свързана с определен
град и по такъв начин е могла да мести своите седалища. В края на 80-те и
началото на 90-те години този въпрос е отново предмет на дискусии в
българската историография - вж.: P. Georgiev, L’organisation religieuse dans
les terres bulgares du nord - est après l ’an 971 (D obrudza . Études ethnoculturelles, Sofia 1987, c. 146-158); Г. Атанасов, Д ръстър и патриаршията на
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П ървото българско царство (Д уросторум -Д ръстър-С илистра . Сборник с
изследвания, Силистра 1988, с. 135-148), P. Diaconu, S ur l ’organisation
ECCLÉSIASTIQUE DANS LA RÉGION DU BAS-DANUBE. X-XII SIÈCLE (ÉTUDES
byzantines et post- byzantines 11/1991, c. 73-81), Ив. Йорданов, Печати на
архиереи НА Д ръстър от XI век (Д обруджа 9/1992, с. 163-168) В. ТъпковаЗаимова, П ревземането на П реслав и проблемите на българската църква
(1100 годи н и Велики П реслав I, Шумен 1995, с. 179 и сл.).

50 ГИБИ ѴІ/1966, с. 45. За сигилиите на Василий II вж. по-долу, бел. 93.
51 С нищо не е оправдано твърдението на някои историци, че Дамян е бил
действително свален. Сведението за него в Списъка на Йоан Комнин в
Paris, gr. 880, съобщаващо за неговото низложение (вж. бел. 45), представя
само становището на Цариградската патриаршия и на византийската
държавна власт, а че той продължил да изпълнява своите функции, се
вижда от втория сигилий на Василий II (вж. бел. 93). По този въпрос вж.
също Ив. Снегаров, Първата българска патриаршия, с. 19.
52 Откритият сравнително неотдавна и поради това неизвестен за бол
шинството стари изследователи Тактикой (списък на византийската адми
нистрация) от времето на император Йоан Цимисхи (971-975), ръкописът
Codex Scorialensis Gr. R-II-11, показва, че византийската държавна власт - и
съответно хегемонията на Цариградската патриаршия - биват установени
през 971 година върху незначителна част от българската територия и дава
точно границите, в които се е запазила българската власт след завла
дяването на източната част на България, както и районите, останали извън
нейните граници, като областите на Сервия и Бер. По този въпрос вж.: Les
listes de préséance byzantines de IXe et Xe S iècles. Introduction, texte,
traduction et commentaire par Nicolas Oikonomidès, Paris 1972, c. 255-277.
53 Вж. посочената по-горе в бел. 43 литература.
54 Най-обстойно разглеждане на изворите заедно с коментирането им при В.
Н. Златарски, пое. съч. (И стория 1,2), с. 611, и П. Хр. Петров, пое. съч.
(О бразуване и укрепване на Западната българска държава ). О питът на
Ив. Божилов, Анонимът на Х азе , България и Византия на Долни Дунав в
края на X век, София 1979, да привлече някои нови сведения за българовизантийските отношения към края на X век, който той защити като
докторска дисертация, се оказа не особено удачен, понеже малко след
излизането на това изследване беше доказано отдавна съществуващото
подозрение, че разглежданият от автора „исторически извор“ е фалшификат, на който украинско-американският византолог Ихор Шевченко дори
намери в архива на Хазе във Ваймар черновите, заедно със старогръцките
текстове, които „откривателят“ им малко изменя, преди да продаде на
руския посланник в Париж съставения от него без особени затруднения
текст за една значителна за времето си сума.
55 Д. Ангелов, О бразуване на българската народност, София 1971, с. 238 и
сл.
56 Срв. бел. 49.
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57 Вж. G. Prinzing, Entstehung und Rezeption der Justiniana-P rima-T iteorie im
M ittelalter (B yzantinobulgarica V/1978, c. 269-287).

58 В. H. Златарски, И стория ha Българската държава през средните векове,
III Второ българско царство, България при Асеневци (1187-1280), София
1940, репр., София 1972, с. 368-398. Вж. също: Е. Е. Голубинскій, К раткій
очеркъ исторіи православныхъ церквъй, Москва 1871, с. 125 и сл.; В. Г.
Васильевскій, Обновленіе болгарскаго патриаршества при царь Іоаннъ
Асънъ И въ 1235 году (Ж урналъ М инистерства народнаго просвъщенія
ССХХХѴІІІ/1885, с. 1-56, 206-238); П. Никовъ, Ц ърковната политика на
И ванъ А сенъ II (Б ългарска историческа библиотека 11/1930, № 3, с. 361395); Ст. Станојевић, Св. С ава и проглас бугарске патршаршше (Глас
С рпске краљевске академије 156/1933, с. 171-172); Ив. Дуйчев, П риноси
към историята на И ван А сен II (=Ив. Дуйчев, Българско средновековие,
София 1972, с. 289-321); Г. Цанкова-Петкова, Восстановление болгарскою
патриаршества В 1235 Г. И МЕЖДУНАРОДНОЕ положение болгарского госу 
дарства (В изантийский врЕМЕНник ХХѴІІІ/1968, с. 136-150); същ., Grie
chisch- bulgarische B ündnisse in den Jahren 1235 und 1246 (B yzantino 
bulgarica III/1969, c. 58 и сл.; I. Tarnanidis, B yzantine- bulgarian eccleSIASTICAL RELATIONS DÜRING THE REGNE OF lOANNIS VATATZIS AND IVAN ÄSEN II UP
thé year 1235 (C yrillomethodianum 3/1975, c. 28-52).
59 Вж. бел. 45.
60 ГИБИ VI/1966, с. 45.
61 Преглед на историческите извори при Йор. Ивановъ Царь Самуилов ата
столица въ

П ръсна (И звъстия на Б ългарското археологическо дружество
подизања цркве С в. А хилеја на

1/1910, с. 66-70), Јадран Ферлуга, Време

П респи (З борник за ликовне уметности 2/1966, Нови Сад 1966 с. 3-8) и
N. К. Μουτσόπουλος, Άνασκαφή τής βασιλικής του 'Αγίου Αχίλλειου I (Πρακ
τικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 5/1967, Άθήναι 1969, с. 55-69).
За църквата „Свети Ахил“ вж. също бел. 89 към трета глава.
62 Пак там; вж. също Π. Н. Милюковъ, Х ристіанскія древности Западной
М акедоніи . П о матеріаламъ Русскимъ Археологическимъ Институтомъ
втеченіе лѣтней экскурсіи 1898 года (Извъстія Русскаго А рхеологичес 
каго И нститута въ К онстантинополь ІѴ/1899, с. 47-53) и А. Grabar, D eux
TÉMOIGNAGES ARCHÉOLOGIQUES SUR L’AUTOCÉPHALIE D’UNE ÉGLISE. PRESPA ET
OcHRiD (З борник радова Византолошког института , VIII, 2/1964, Mélanges

Georges O strogorsky, II, Београд 1964, c. 163-165). За значението на назва

нието „велика църква“ в църковната терминология вж. Р. Љубинковић,
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ САМУИЛОВЕ АУТОКЕФАЛНЕ цркве (вж. бел. 43), с. 126.
63 Γερμανός και Γαβριήλ έν Βοδηνοίς καί έν τή Πρέσπα (Οί αρχιεπίσκοποι Βουλ
γαρίας (вж. бел. 45), fol. 407ν - Йор. Ивановъ, Български старини изъ М аке 
дония (виж бел. 27), с. 566; ГИБИ ѴІІ/1968, с. 109.
64 Пак там.
65 Преглед на литературата при Ив. Снегаровъ, Първата българска патриаршия
(вж. бел. 44), с. 23 и сл.
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66Тази версия допуска Ив. Снегаровъ, П ървата българска патриаршия с. 325. Същата версия приех и аз в моя по-стар труд, D ie Kunst des christlichen
Mittelalters in B ulgarien (вж. бел. 47), с. 395.
67 К ултурата и изкуството по време на П ървата българска държава
(И стория на българското изобразително изкуство I, София 1976, с. 82).

68 ГИБИ ѴІ/1966, с. 276.
69 L. Müller, Z um Problem
nellen

des H ierarchischen Status und der jurisdiktioA bhängigkeit der russischen Kirche vor 1039, Köln-Braunsfeld 1959, c.

48-52.
70Въпреки че редица изследвания в историческата наука още преди Пър
вата световна война се занимават повече или по-малко изчерпателно с
проблемите, свързани с участието на България при покръстването на
Русия, опитвайки се да ги изяснят, като напр. М. Д. Приселковъ, О черки по
церковно -политической исторіи К іевской Руси Х-ХІ вв . (Записки
И сторико -филологическаго факультета И мп . С.-П етербургскаго универ 
ситета

СХѴІ, С.-Петербургъ 1913, Repr. The Hague 1966); А. В. Карташевъ,

К рещеніе Р уси святымъ княземъ Владиміромъ и его національно 
культурное значеніе (Владимірскій сборникъ въ память 950- лътія
крещенія Р уси 988-1938, Бѣлградъ 1938, с. 41-54); В. Погорѣловъ, Кой
покръсти руситъ ? (С лавянска беседа П/1938, № 4, с. 146-153); М. Г. Попруженко, Б ългария и К иевска Русь (Р одина 1/1939, № 3, с. 25-31); Н. Koch,

Byzanz, Ochrid und Kiev 987-1037 (Kyrios IV/1938, c. 253-292); същ., Ochrid
und Byzanz im Kampf um die Christianisierung Alt-Reussens (Bulgaria.
Jahrbuch 1940/41 der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft, Berlin/Leipzig 1941, c.
143-159), пръв Всеволод Николаев посвещава на тази тема една моногра
фия, С лавянобългарският фактор в християнизацията на К иевска Русия ,
БАН София, 1949. След необичайно острата критика от А. Ф. Вишнякова
във Византи Йский ВРЕМЕННИК Ѵ/1952, с. 276-279, изразяваща официалното
съветско становище по тези въпроси, Николаев е свален от ръководния му
пост в Института по история при БАН и малко подир това използва пър
вата възможност да емигрира в Белгия и след туй в Америка, книгата му се
поставя в индекса на забранените книги в България, а на Иван Снегаров се
поръчва да смекчи яростта на великоруската казионна наука и той подлага
тезата на Николаев на критика, като й противопоставя своята теза в моно
графията си Д уховно -културни връзки между Б ългария и Русия през
средните векове (Х-ХѴ в.), София 1950. От тогава темата за българско
участие в покръстването на русите става табу за българската историо
графия и ако по един или друг повод в България или в чужбина български
автори засягат темата за покръстването на Русия, особено актуална във
връзка с тържествено чествания му хилядагодишен юбилей през 1988 г., те
навсякъде застъпват официалната руска версия, какъвто е случаят напр. с
N. Schiwaroff, Die Rolle Bulgariens bei der Taufe der Kiewer Rus (D ie
slawischen Sprachen 16/1988, c. 143-153). Аз се опитах да поставя под
въпрос основите на тази версия с доклада си Hagiographische Überle
gungen zu Boris und Gleb. Zum Problem der hieratischen Zuordnung der
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russischen Kirche vor 1037 [А гиографски разсъждения за Борис и Глеб. К ъм
проблема за йерархичното подчинение на руската църква преди 1037 г.]
пред Международния колоквиум в Мюлхаузен през февруари 1980 г., орга
низиран от Секцията по византинистика при Академията на науките на ГДР
с участието също на представители от СССР (3. Удалцова) и България
(В. Тъпкова-Заимова). По настояване на д-р Удалцова докладът ми беше
прекъснат от председателстващия заседанието проф. д-р Йох. Ирмшер, на
учен ръководител на германската секция, под предлога, че в него се засягат
теми, излизащи от рамката на конференцията и думата ми беше отнета, а
д-р Удалцова повтори в своето изказване отправените още преди повече от
30 години обвинения срещу Вс. Николаев, но този път вече срещу мене,
като заяви дословно, че за съвременната научна византинистика въпроси,
като тези за покръстването и изобщо за религията, се отнасят към над
стройката, а не към базата и ми обърна внимание да се занимая сериозно с
изследванията на съветските историци по тези въпроси (което аз действи
телно направих, макар и резултатите от моите изследвания да се разли
чават коренно от тези на руските колеги) - за съжаление трагичната преж
девременна смърт на д-р Удалцова й попречи да приложи на дело тези
свои възгледи по време на чествувания само осем години по-късно юбилей
на покръстването на Киевска Русия. В по-разширен вид и в пълния му текст
аз прочетох моя доклад пред Международния симпозиум на Комисията за
изследване на славянските култури в средновековието и на Отдела за
история на СССР, организиран от Националния комитет на славистите в
ГДР и Университет Мартин Лутер в Хале на Заале, ГДР, 24-26 VI 1980. Там
той бе посрещнат с пълно мълчание от съветската делегация, но под нейно
въздействие не беше публикуван заедно с останалите материали от сим
позиума. На някои от проблемите, свързани с покръстването на русите и
българското участие при него, аз посветих и докладите си D ie Christia
Russlands . Probleme der Chronologie und Geschichtsschreibung
[П окръстването ha Русия . П роблеми ha хронологията и на историо 
графията ] пред Международния колоквиум „Византия и Русия ”, Ваймар,
20-21 I 1988 (непубликуван) и D ie Christianisierung Russlands und B ulga
rien [П окръстването ha Р усия и България] пред Междудисциплинарния и
Икуменически Симпозиум „Х иляда години от покръстването на Русия Русия в Е вропа”, 13-16 април 1988 г., Хале/Заале, ГДР, отпечатан в пълния
nisierung

му текст едва след разпадането на Съветския съюз в сборника с материали
от Симпозиума (T ausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa.
Beiträge zum Interdisziplinären und Ökumenischen Symposium in Halle/Saale, 13.16. April 1988, hrsg. von H. Golz, Leipzig 1993, c. 423-468).
71 Вж. моя доклад, с. 433. Вж. също А. А. Шахматовъ, К орсунская легенда о
крещеніи

Владиміра (С борникъ статей посвященныхъ почитателями
и заслуженному профессору В. И. Л аманскому II, С.-Петер-

академику

бургъ 1908, с. 1029-1153).
72 Пак там, с. 434, 440-442. Вж. също Μ. Ф. Мурьянов, О

летописных

стьтьях 1039 и 1131 гг. (Л етописи и хроники . Сборник статей, посвя

щенный памяти А. Н. Насонова, Москва 1974, с. 111-114).
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В научната литература дълго време се допускаше, че като образец на
Десятинната църква в Киев е послужила северната църква (църква С) в
Богородичния манастир на Константин Липс (Μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου
τού Λιβός), понастоящем Фенари Иса Джами в Цариград. Тази хипотеза,
въведена от съветския историк на архитектурата Николай Брунов, посветил
на нея редица публикации, между другото: D ie fünfschiffige Kreuz
kuppelkirche IN DER BYZANTINISCHEN BAUKUNST (BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT

27/1927,

c. 63-98); Z ur Frage des byzantinischen U rsprüngs der fünfschiffige
Kreuzkuppelkirche (пак там 28/1928, с. 372-391); E in D enkmal der Hofbau
kunst Konstantinopels (B elvedere 51-52/ 1926, c. 217-236), базираше на

погрешните му наблюдения върху сградата, според които църквата била
петкорабна. Изследванията на Американския Археологически Институт в
началото на 60-те години обориха това предположение и показаха, че в
случая се касае за една обикновена кръстокуполна църква, в чийто източен
дял се намират двуетажни параклиси с кули, достъпни посредством
външни стълби. По този въпрос вж.: A. H. S. Megaw, The original form of
Theotokos C hurch of Constantine Lips (Fenarî Isa С ами) ат Istanbul
(D umbarton Oaks P apers 18/1964, c. 278-298) и C. Mango / E. J. W. Hawkins,
A dditional N otes. The M onastery of Lips (F enarî Isa С ами) ат Istanbul (пак

the

там c. 299-315). Сравнението на плана на Десятинната църква в Киев с пла
на на Преславската катедрала, т. нар. „Църква при чупката”, както и на
строителната техника и стенописната украса при българските архитектурни
паметници от X век с тези на Десятинната църква, показва обаче най-тесни
връзки между тези паметници, свидетелствуващи за изпълнението строежа
на Киевската катедрала от български майстори. За „Църквата при чупката“
вж.: В. Иванова, Д вете църкви при чупката на източната стена на Вът 
решния град в П реслав (И звестия на А рхеоогическия институт , ХХ/1955,
с. 463-486) и St. Bojadziev, U ne église cruciforme λ cinq nefs à Preslav
(B yzantinobulgarica IV/1973, c . 53-73), c погрешни тълкувания и изводи от
разкопките на В. Иванова-Мавродинова. Никой от изследователите не
обръща внимание на обстоятелството, че тази църква, получила от нейната
първа изследователка това особено поетично и инструктивно название, е
единствена със синтрон между досега проучените преславски църкви, кое
то, независимо от внушителните й размери, надминаващи размерите на
останалите преславски църкви, както и силно издълженото нейно предолтарно пространство, необходимо за извършването на патриаршеска литур
гия, я определя като седалище на патриарх, а приемат без всякакви осно
вания за седалище на българския патриарх по-малката по размери „Двор
цова“ църква, в която при това липсва синтрон - вж. Д. Овчаров /
Ж. Аладжов / Н. Овчаров, Г олемият царски дворец във Велики П реслав, I
П реславската патриаршия през X век, София 1991. По този въпрос вж.
А. Tschilingirov, D ie Kunst des C hristlichen Mittelalters in B ulgarien ( в ж .
бел. 47), c. 317. Идентичността в плановете на двете църкви - Десятинната
църква и Преславската катедрала - се премълчава от всички руски и съвет
ски изследователи. За Десятинната църква и нейната архитектура виж
преди всичко: М. К. Каргер, Д ревний К иев. Очерки по истории материальной культуры древнерусскою города II, Москва-Ленинград 1961, с. 9-25, с
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преглед на историческите извори и на по-старата библиография, а така
също и А. И. Комеч, Д ревнерусское зодчество конца X - начала XII в.,
Москва 1987, с. 168-178 (с нова библиография). За нейните стенописи вж.:
Η. П. Сычевъ, Д ревнейший фрагментъ русско - византийской живописи
(Seminarium K ondakovianum П/1928, с. 91-104).
73 За седалището на епископа в Струмица, църквата при Водоча, изградена
и украсена с фрески малко преди охридската „Света София“, вж. бел. 28
към трета глава.
74 Вж. С лужби на св . царь П етъръ у Йор. Ивановъ, Български старини изъ
М акедония ( вж . бел. 27), с. 383-394. Йор. Иванов дава в бележките си към
своята публикация всички данни, с които е разполагал, за ръкописи,
съдържащи части от служби за светеца, както и за текстовете, в които цар
Петър се споменава като светец: Драганов миней от XIII в. и Синаксар на
Евангелие от 1305 г. в библиотеката на Зографския манастир, Миней № 434
в Белградската библиотека, купен през 1890 г. в Македония и унищожен при
бомбардировката през 1941 г., Станиславов пролог от 1330 г., писан в
Лесновския манастир, Пролог от XIV в. в Румянцевския музей в Москва
(сега Държавен исторически музей / ГИМ), Дриновски поменик и Виргинска грамота на цар Константин Асен. От ръкописа на Драгановия миней
липсват няколко листа, които руският изследовател проф. В. Григорович по
време на пътуването си през 1844 г. откъсва от него, взима със себе си и
публикува в една своя статия. След изправянето на хронологията за съби
тията от 969/970 (вж. по-горе, с. 58 и бел. 39) вече става ясно, че съобще
нията на Лъв Дякон и Йоан Скилица за тежкото заболяване на цар Петър,
след което той по всяка вероятност отива в манастир, е станало през 969 а
не през 963 година, както се приемаше по-рано, при което възникваше
недоумение от несъвместимостта на царуването му и пребиваването в
манастир. През последните месеци от живота на цар Петър трябва да е
станало и преместването седалището на^ Българската патриаршия в
Средец, както и пренасянето мощите на св. Йоан Рилски в патриаршеската
църква в града, вероятно ротондата „Св. Георги“, която за тази цел е
отново изписана от художници от придворното ателие, които след това
изписват също струмишката епископска църква, Десятинната църква в
Киев (890/891) и част от стенописите в светилището на охридската „Света
София“ (896/897) - по този въпрос вж. моята студия Ü berlieferung und
Innovation in der mittelalterlichen K unst Bulgariens ( вж . бел. 17).
75 Сведението в хрониката на Скилица за убийството на „комитопула“ Давид
от „скитници-власи в м е с т н о с т т а Хубавите дъбове (Καλάς δρυς) между Костур и
Преспа“ (Synopsis historiarum , виж бел. 45, с. 3297) не е нищо друго освен
измислица без всякакви реални основания и една от многото фалшифи
кации, целящи да заблудят читателя и да скрият истината за една от найбурните епохи в българо-византийските отношения. Нито сега има, нито
някога преди е имало местност с такова име край българската столица
Преспа, на чиято надморска височина дъбове не са расли поне от послед
ния ледников период насам, а само иглолистни дървета; също така на
историята не е известно съществуванието на власи преди XII век. Но това
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поставя и въпроса дали тези манипулации са извършени от Скилица, или
от някой негов късен копист. Църковната традиция пази чак до XIX век
името на българския светец цар Давид, споменавано в Поменика на
Зографския манастир заедно с имената на другите български царе (А.
Гильфердингъ, пое. съч - вж. бел. 42), изобразяван на атонски стенописи и
в С тематографиџТА на Христофор Жефарович (вж. бел. 37 към четвърта
глава), в схима. Същата традиция следва и Паисий Хилендарски в своята
история: (И сторія славъноболгарская, собрана и нареждена Паисіемъ Іеро
монахомъ в’ лѣто 1762. Стъкми за печатъ по първообраза Йор. Ивановъ,
София 1914, с. 31).
76 Carl de Boor, Zu Johannes S kylitzes (B yzantinische Z eitschrift, XIII/1904,
c. 435; Bozidar Prokic, D ie Z usätze in der Handschrift des Johannes S kylitzes
(Cod. Vind. Hist. Graec. LXXIV), Phil. Diss., München 1906, c. 26, 40.
77 Пълен текст на Зографската история заедно с бележки и преглед на постарата литература вж. при Йор. Ивановъ, Български старини изъ М а 
кедония (виж бел. 13), с. 628-642. Вж. също изследването на Юрд. Три
фоновъ, З ографската българска история (С писание на БАН LX, Клонъ
историко-филологичен и философско-общественъ 30, София 1940, с. 1-66).
78 Йор. Ивановъ, Български старини изъ Македония , с. 636 и 641.
79 Според Зографския препис: Исторія
с. 31.

славъноболгарская

(вж. бел. 75),

80 Пак там, с. 75. В Зографския препис тези страници липсват и Йор. Иванов
ги допълва с котленския препис на Софроний Врачански. Това обстоя
телство дава основание на Юрд. Трифонов, пое. съч., с. 56 и сл., да допусне,
че списъкът на българските светни е бил приложен само към Якововия
препис на Зографската история и е зает изцяло от Историята на Паисий
Хилендарски, като са направени известни поправки.
81 Преглед на литературата за Историята на Паисий Хилендарски вж. в
статията на Надежда Драгова, Д омашни извори на „И стория С лавя 
нобългарска “ (П аисий Х илендарски и неговата епоха 1762-1962, Сбор
ник от изследвания по случай 200 години История Славянобългарска,
София 1962, с. 285-340. За Зографската история вж. преди всичко изслед
ването на Юрд. Трифонов (вж. бел. 77).
82 М. Д. Приселковъ, О черки по церковно-политической исторіи К іевской
Р уси X X I вв. (вж. бел. 70), с. 37 и сл.
83 Срв. преди всичко изображението на св. Давид Български върху
западната стена на езонартекса (литията) в съборната църква на
Зографския манастир, а така също и в Стематографията на Христофор
Жефарович (вж. бел. 37 към IV глава), с. 2.
84Инв. № PM-Ï-213. Вж. А. Tschilingirov, D ie Kunst des christlichen
M ittelalters in B ulgarien ( вж . бел. 47), табл. 142, с. 70, 342 с литература.
85 За Сводната грамота на Зографския манастир вж. Йор. Ивановъ,
Български старини изъ М акедония , с. 537-546.
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86Първият датиран документ, идентифициращ Охридската архиепископия с
архиепископията на Първа Юстиниана, е съборният акт против еретика Сотерихос Пантевгенис от месец май 1157 г. По този въпрос вж. Н. Geizer, D er
P atriarchat von A chrida (вж. бел. 44), с. 8 и сл.; Ив. Снѣгаровъ, Охрид
ската патриаршия. Нейниятъ произходъ, граници и епархии, София 1919,
с. 17-40; G. Prinzing, Entstehung und Rezeption der Justiniana-P rima-Theorie
im M ittelalter (вж. бел. 57).
87 За Йоан Селима или Селина вж. Йор. Ивановъ, Български
М акедония , с. 535-537.
88 Пак там, с. 537.
89 Пак там, с. 538 и сл; Д. Болутов, Български
Атон, София 1961, с. 44.

старини изъ

исторически паметници на

90Вж. бел. 42.
91 Вж. по-горе, с. 74.
92 Не е много трудно да се забележи, че що се отнася до политическата част
на договора, неговите клаузи са предвиждали един династичен съюз между
България и Византия, закрепен още от самото начало чрез бракосъче
танието на българския престолонаследник княз Пресиян II (996/9971060/1061) с много по-възрастната от него трета дъщеря на император
Константин VIII, Теодора - Василий II не е имал деца, а и Константин VIII
не е имал синове; първата му дъщеря, Евдокия, се замонашва, а втората,
Зоя, се оженва 60-годишна за Роман III Аргир, но бракът й е също без
деца). След смъртта на Константин VIII в 1028 г. (Василий II умира още в
1025 г.), когато клаузите на договора трябвало да влязат в сила и Пресиян
да заеме византийския престол като съимператор със съпругата си, той
бива обвинен в „заговор“ и ослепен, а майка му, царица Мария - затворена
в манастир. По цялата българска територия избухват едно след друго
въстания, продължили през цялата втора трета на века и чак няколко
десетилетия по-късно тези клаузи биват изпълнени от Византия, като ос
нователите на двете последни императорски династии, Комнините и
Палеолозите, се оженват за преки наследнички на българската царска
династия, като по този начин „узаконяват“ владеенето на България. За род
ствените връзки между византийските императорски династии и българ
ската царска династия вж. В. Н. Златарски, И стория на Българската дър 
жава през средните векове 1,2, табл. III на с. 832. За събитията след 1018 г.
вж. също Пл. Павлов, Залезът на П ървото българско царство (1015-1018),
София 1999.
93 Сигилиите (грамотите) на Василий II за правата на Охридската архи
епископия, запазени в преписи от XVI и XVII век, от които най-пълният в
манастира „Света Екатерина”, Синай (Cod. Sinait. 508/976), са публикувани
многократно - библиография на старата литература вж. при F. Dölger,
Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches I, München/Berlin
1924, c. 103-104, Nr. 806-808; нова библиография при: E. Κονσταντίνου ή
Τέγου-Στεργιάδου, Τα σχετικά με τήν αρχιεπισκοπή Αχρίδας σιγίλλια του
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Βασιλείου В', Θεσσαλονίκη 1988; пълен текст при: В. Н. Бенешевичъ, О писа 
св. Екатерины на Синаъ , С.-Петербургъ 1911 (репринт в монографията на Е. Κονσταντίνου ή Τέγου- Στεργιάδου),
с. 542-544, и заедно с български превод при: Йор. Ивановъ, Български
старини изъ М акедония ( виж бел. 27), с. 547-562 и ГИБИ ѴІ/1960, с. 40-47 с
преглед на по-старата литература. За тях вж. също: Ив. Снѣгаровъ,
И стория на О хридската архиепископия I (вж. бел. 44), с. 55-59 и В. Granic,
Kirchenrechtliche Glossen zu den vom Kaiser B asileios II. dem autokephalen
Erzbistum von A chrida erteilten Privilegien (Β υζάντιον 12/1937, c. 395-415).
Тъй като тези грамоти са известни само от техни късни преписи, много
вероятно е те да са манипулирани, като съзнателно е отстранена значи
телна част от текста - и то частта, отнасяща се до епархиите на север от
Дунава. Що се отнася до списъка на епархиите в югозападните български
земи, той дава названията на много епископии и епархии, които в XII век,
от когато датира техният препис, съставен по нареждането на архиепископ
Йоан Комнин, вече не съществуват или съществуват под други названия, и
тези негови данни се потвърждават напълно от археологическите изслед
вания. В българската историческа литература липсва засега все още едно
достатъчно компетентно проучване, съпроводено с точното идентифи
циране на всички епархии, споменати в тези грамоти - изследванията на
Йор. Иванов, пое. съч., и на Ст. Новаковић, О хридска архиепископша у
почетку XI ВЕКА. Х рисовуље Ц ара Василија II о д 1019 и 1020 год. Географијска истраживања (Г лас С рпске К раљевске А кадемије Б еоград 76,
Други разред 46/1908, 1-62) са напълно остарели и не отговарят на състоя
нието на съвременната наука. Не много по-далече отиват и проучванията
на Б. Николова, У стройство и управление на Българската православна
църква (вж. бел. 26), с. 52-106, където не се правят никакви нови опити за
идентифициране на някои от епископиите и епархиите въз основа на архео
логическите данни, а се приемат някои твърде спорни твърдения от ста
рите изследвания. В редица съчинения на сръбски и гръцки автори или се
отрича напълно автентичността на тези сигилии, както напр. при неотпечатания доклад на Ст. Антолјак пред XII международен конгрес на византолозите в Оксфорд, 1966 г., O b die jene drei U rkunden des Kaisers Basilsios
II. zu G unsten des O chridensischen Erzbistums authentisch s in d ? —
превод на македонски: Д али се автентични оние три исправи на царот
Василиј II издадени во корист на О хридската архиепископша в : С т .
Антолјак, С редновековна М акедонија I, Скопје 1985, с. 698-708) и доклада
му пред „научната” среща в Преспа, 1969 г., К ритички осврт на изворите за
С амоиловата држава (до 1014), отпечатан в: 1000 годи н и о д востанието
на комитопулите и создАВАЊЕТо на С амоиловата држава . Зборник на
материјали од научната средба одржана во Преспа од 10 до октомври 1969
година, Скопје 1971, с. 21-56 и преиздаден в посочения по-горе сборник,
С редновековна М акедонија I, с. 239-288, както и в монографията на
Е. Κονσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου (вж. по-горе), или се приемат само
някои данни от тях и се манипулират в полза на антибългарската теза, като
напр. статиите на Р. Љубинковић, Т радиције П риме Јустинијане у титу латури охр и дск и х архиепископа (С таринар, нова серија ХѴІІ/1966, с. 61ніе греческихъ рукописей монастыря
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75), П рилог проучавању Самуилове аутокефалне цркве (пак там, нова
серија XIX/1969, с. 125-139), L’Illyricum et la question romaine à la fin du
Xe et au DÉBUT du ХГ siècle. Autour de l’Église autocéphale de l’Etat de Samuel
(L a C hiesa Greca in Italia dall ’ VIII al XVI S ecolo, Italia S acra , 20-22,
Padova 1973, c. 927-969, преиздадени в: P. Љубинковић, Студијеиз средњо ВЕКОВНЕ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ, Београд 1982.
44 По всичко изглежда, че при преговорите за мирния договор тъкмо тези
граници са били най-силно оспорвани, като териториалните придобивки на
България след основаването на българската автономна църква в 870 година
не са били признати от Цариградската патриаршия, предявяваща аспи
рации към тях, принудили Василий II да издаде още два сигилия в полза на
Българската архиепископия, отнасящи се предимно за епархиите в присъе
динените през време на Симеоновите войни области.
95 Мерките срещу българската църква се предшестват непосредствено от
мерките срещу арменската църква. За тях научаваме от протокола на си
нода на Цариградската патриаршия през 1030 година, запазен единствено в
препис заедно с преписи от протоколите от още два синода от 30-те години
в ръкопис R I 15 в манастирската библиотека в Ескориал - вж. G. Ficker,
Erlasse des P atriarchen von Konstantinopel A lexios S tudites (F estschrift
U niversität Kiel zur Feier des Geburtsfestes S. M. des Kaisers und
Königs W ilhelm II., Kiel 1911, c. 6-21). Главната тема на този синод, но и на
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следващите два, са били мерките за борба срещу монофизитите и изричането на анатема срещу всички изповядващи учението, които не се приобщат към православната църква. За тези мерки, целящи пълното унищоже
ние на това учение, считано от Царградската патриаршия за еретическо,
както и за мерките срещу българската църква, в гръцките писмени извори
няма никакви други съобщения. Но за преследванията срещу арменските
монофизити в началото на 30-те години на XI век (всъщност те започват
още малко преди смъртта на Константин VIII в 1028 г. и продължават след
възцаряването на Роман III Аргир) ние научаваме и от редица арменски
източници, от които може да се съди, че те са били съпроводени с
незапомнена дотогава жестокост, като на особени мъчения бил подложен
якобитският антиохийски патриарх Йоан (Бар Абдун) - вж. C hronique de
M ichel de S yrien, éd. par J.-Chabrol, III,2, Paris 1906, c. 135 и сл.; Gregorii
Barhebraei Chronicon ecclesiasticum, edid. J. B. Abbeloos / Th. J. Lamy, I,
Löwen 1872, c. 420 и сл. Ако и първият синод да не взима никакво
отношение към други еретически учения, той ни дава достатъчно основание
да видим при него началото на една нова политика на Цариградската пат
риаршия, чиято крайна цел е очистването на православието от всякакви
учения, противоречащи на неговите догми, провеждано в самото навечерие
на великата схизма. Така заедно с протоколите от синодите през 30-те
години на XI век се намира и преписът от едно недатирано синодално
решение срещу еретическото учение на пафлагонеца Елевтерий. Интересно
е да се отбележи, че гонението на монофизитите започва само едно
десетилетие преди вдигането на схизмата по отношение на българската
църква, при което би трябвало да се очаква също провеждането на особени
мерки срещу определени кръгове от българското население, чиито убеж-
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дения били считани за еретически - това не се отнася само до богомилите,
броят на които в България по това време едва ли е бил особено голям, а
преди всичко за други групировки и цели общини, запазили се невредими
при предишни гонения, но по всяка вероятност толерирани от българската
църква. То обаче явно засяга и самата българска църква, някои догми на
която явно са били в разрез с догмите на т. нар. православие. Интересно е
да се отбележи, че на третия от тези синоди, датиран в 1039 година, за пър
ви път взима участие новоназначеният киевски митрополит Теопемпт важно косвено доказателство, че до 1037 г. киевската митрополия не е била
подчинена на Цариградската патриаршия. Първото служебно действие на
Теопемпт, точно регистрирано в руските летописи, е повторното осве
щаване на Десятинната църква в Киев, осветена за първи път още в 995 г.
от изпратения в Киевска Русия от българския цар Симеон-Роман (976-996)
митрополит Михаил, „мужл весьлѵл ученого и Богокоязненного, Болглринл
сущ л“ (Йоакимовски летопис - В. Н. Татищевъ, Исторія Россійская I,
глава IV, Москва 1768 - цитат по последното издание, Москва 1962, с. 112).
96 От тези мерки са засегнати църковните постройки върху цялата тери
тория на Българската (Охридската) архиепископия, както и в някои съседни
области, намиращи се извън границите на българската държава при Симе
он, Петър и Самуил, или включени в тях само за кратко време. Археологи
ческите изследвания показват при всички досега проучени паметници час
тично или пълно разрущаване на стените в източната им част и на купола,
което, въз основа на данните за по-късно последвали поправки, може да
бъде датирано в интервала от втората трета на XI век до около средата на
XII век, когато се извършват повечето поправки. Аналогията в начина на
разрушаването изключва възможността то да е причинено от природни
бедствия или от военни действия, а потвърждава предположението, че е
извършвано систематично и по предварително установен план. Най-малко
засегнати от това са костурските църкви, но и църквата „Св. Герман”, при
която също се забелязват следите от разрушаване, започнато с разтурянето
на зидовете на източната стена, но по неизвестна причина прекъснато, като
по всяка вероятност непосредствено след това стената е била отново
иззидана, макар и далеч не така грижливо, както при първоначалната
зидария. Също и при останалите църкви, чиито разрушени стени и куполи
по-късно отново се иззиждат, разликата в строителната техника и в
прецизността на строежа е навсякъде значителна.
97Дори и св. Иван Рилски не избягва съдбата на останалите български
светци, канонизирани от българската патриаршия по време на схизмата.
Мощите на светеца биват донесени в Средец между 969 и 971 г., още по
време на българската власт и църковна администрация, и поставени в пат
риаршеската църква, но при установяването на византийската власт през
XI в. пренесени от там в малката църквица „Свети Лука”, което довежда до
големи вълнения всред населението, достигнали своята кулминация с
убийството на гръцкия епископ на „Триадица”, Михаил. Както при свети
Климент (вж. бел. 28), Цариградската патриаршия, в лицето на своя пред
ставител Теофилакт Охридски, и този път решава да използва светеца за
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своите пропагандни цели, възобновява неговия култ с пренасянето на
мощите му в нова и специално построена за тази цел църква и установява
нова служба, посветена на него, като се съчинява и ново негово житие,
заменящи унищожените преди това и запазени само отчасти в Зографския
манастир - за тези събития вж.: В. Н. Златарски, И стория на българската
ДЪРЖАВА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ, II БЪЛГАРИЯ ПОД ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО
(1018-1187), София 1934 (Репринт: София 1972), с. 149-153; Ив. Дуйчев,
Рилският светец и неговата обител , София 1947, с. 169-229 - с посочване
на литературата от историческите извори за събитията.
98 Вж. по-горе - бел. 28.
99 Макар че от цялата богослужебна литература в Русия през домонголския
период най-малко са запазени минеите, и то в непълен вид, Е. Е. Голу
бинскій, И сторія русской церкви 1,1, Москва 21901, с. 880-881, счита с
основание, че в Киевска Русия е бил ползван пълният им текст в български
превод - в запазените най-стари ръкописи и преписите от тях обаче липс
ват тъкмо листовете от дните, на които са се чествали българските светци,
откъснати от тях и унищожени по всяка вероятност още през 30-те години
на XI век.
100По този въпрос вж. моя доклад: Die Christianisierung Russlands und
Bulgarien (вж. бел. 68), с. 434. П. Мутафчиев, Към въпроса за българските
ИЗВОРИ НА РУСКИТЕ ЛЕТОПИСНИ ИЗВЕСТИЯ (Списание НА БАН Ш/1912, клон
Историко-филологически и философско-обществен =същ., Избрани произ
ведения I, София 1973, с. 171), предполага, че това пренасяне на мощите е
извършено тъкмо на 2 май в памет на св. княз Борис Български. Това
предположение е неприемливо, тъй като от всички събития, съпътстващи
тържествата с пренасянето на мощите на руския светец, се вижда, че целта
е била тъкмо обратната - заличаването на последните остатъци от тази
памет. А че дотогава този празник е бил чествуван и от руската църква,
свидетелствува самото пренасяне на мощите, което могло да бъде
извършено само на църковен празник. От края на XI век името на св. княз
Борис Български не се среща в руските синаксарии - много характерен за
тази манипулация е случаят с изображението му върху ръкописа на
Учителното евангелие на епископ Константин Преславски в Държавния
исторически муцей в Москва, Син. 262, fol. l v, където под изображението,
на което има надпис сты Борисъ някой написва през XII век Борисъ глЪвъ,
за да „поясни” за кого става тук дума. За това изображение вж.
А. Tschilingirov, Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien (вж.
бел. 47), с. 37. Преглед на литературата вж. в най-новата му публикация: Г.
И. Вздорнов, Искусство книги в Д ревней Руси. Рукописная книга СевероВосточной Руси XII - Начала XV века, Москва 1980, № 1, с. 16 и сл., ил. на
с. 146.
101 Пак там, с. 434. И при този случай обстоятелството, че киевската „Света
София” е осветена на 11 май, свидетелствува, че денят на свети Кирил и
Методи е бил един от най-важните църковни празници в Киевска Русия,
поне до 1039 г., когато в града идва гръцкият митрополит Теопемпт. Това
обстоятелство отчита дори Анджей Поппэ, Р ус ски е м и троп оли и К о н ст а н 111

тинопольской ПАТРИАРХии в XI столетни. 1 Начало Софии Киевской
(Византийский временния: 28/1968, с. 93), докато В. Н. Лазарев (Мозаики
Софии Киевской, Москва 1960, с. 55 и сл.) от сведението за освещаването
на катедралата на 11 май (по понятни съображения годината не е преда
дена в летописите, или впоследствие е премахната от тях!) търси да уста
нови в кои години този ден се е падал в неделя, за да определи по този
начин годината на освещаването, като стига до абсурдни резултати. Никой
от изследователите обаче не се съобразява с обстоятелството, че Цариград
ската патриаршия не признава Кирил и Методи за светци и те биват кано
низирани от гръцката църква едва в 1971 година
102 Пак там, с. 434. Вж. също бел. 28.
103 За Д рагановия миней в библиотеката на Зографския манастир (№ 85 I d 8)
вж.: Г. А. Ильинскій, Рукописи Зографскаго монастыря на Аѳонь
(Извъстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополь
ХІІІ/1908, с. 266 и сл.); Зографскій трефологій съ статьями А. И. Соболев
скаго, протоіерея В. Металлова и А. В. Прѣображенскаго, С.-Петербургъ
1913; Йор. Ивановъ, Български старини изъ Македония, с. 233 и сл., 468474; А. Джурова, 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и
миниатюра, София 1981, с. 36, ил. 126-133.
104 Мстиславовото Евангелие, понастоящем в Държавния исторически музей
в Москва, Син. 1203, е преписано от български оригинал преди 1117 г. по
поръчка на новгородския княз Мстислав. Редица особености в текста и
украсата на това евангелие го свързват с Остромировото евангелие в Дър
жавната публична библиотека в Санктпетербург, F. п. 1.5. Така трите
големи изображения на евангелистите в Остромировото евангелие (чет
въртото не е запазено) са взети по всяка вероятност от българския ориги
нал (обработката на пергамента при тях е различна от останалата част), а
същите са послужили за прототип на илюстратора на Мстиславовото
евангелие - срв. факсимилното издание: Остромирово евангелие, ЛенинградМосква 1988, с нова библиография; цветни репродукции на изображенията
на евангелистите също в: O. Popova, Les miniatures russes du XIe au XVe
siècle, Léningrad 1975, c. 10-12, ил. 1-3; също там са дадени цветни репро
дукции и на изображенията на евангелистите от Мстиславово Евангелие,
ил. 4-6, с текст към тях на с. 12-18. От друга страна пък емайловите плочки
в неговата обкова могат да се датират съвсем точно в началото на втората
четвърт от X век и са изработени несъмнено в цариградските придворни
работилници, така че е твърде възможно да са дошли в България със
зестрата на царица Мария-Ирина, при сватбата й със цар Петър, като
впоследствие са били употребени за обковата на изгубения български
оригинал - цветна репродукция на обковата от Мстиславовото евангелие е
поместена на обложката-футляр на същата книга; за паралелите на емай
ловите плочки вж. Klaus Wessel, Die byzantinische Emailkunst vom 5. bis 13.
Jahrhundert, Recklinghausen 1967, c. 21 и сл.; A. Tschilingirov, Mittelbyzantinischer Kunstexport nach Bulgarien 9.-11. Jahrhundert - резюме от
доклад, изнесен на 27 I 1978 пред Изкуствоведческото дружество в Западен
Берлин и на 28 II 1978 пред Българския археологически институт в София
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(Sitzungsberichte der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft zu Berlin, Neue
Folge, Heft 26, Berlin 1978, c. 5-6). За Мстиславовото евагелие вж.: Архі
епископъ Сергій, Полный Мъсяцесловъ Востока, I Восточная агиология,
Владімиръ 21901, с. 122-123 (репр. Москва 1997); P. К. Симони, Мстиславово
евангеліе начала XII века, С.-Петербургъ 1910. За миниатюрите в Остромировото и Мстиславовото евангелие вж. също В. Иванова-Мавродинова,
За украсата на ръкописите от Преславската книжовна школа (Преслав.
Сборник I, София 1968, с. 108-116).
105Архіепископъ Сергій, Полный Мъсяцесловъ Востока, I Восточная агио
логия, ІІ-ІП Святой Востокъ, Владімиръ21901, (репр. Москва 1997).
106Цариградският патриарх Герман абдикира на 7 I 730 година, умира в
имението си в Платония и бива погребан в манастира Хора в Цариград. За
него вж. преди всичко: L. Lamza, Patriarch Germanos I. von Konstantinopel
(715-730). Versuch einer endgültigen chronologischen Fixierung des Lebens und
Wirkens des Patriarchen. Mit dem griechischen Text der Vita Germani am Schluß
der Arbeit, Würzburg 1975 (= Das östliche Christentum, Neue Folge 27), където
е отразено състоянието на съвременната историческа наука по редица
спорни въпроси. Вж. също и рецензията за тази книга от W. Lachner в
Byzantinische Zeitschrift LXXI/1978, с. 90-96).
107 ГИБИ IX,2/1994, с. 69.
108 За иконографията на св. Герман вж. по-долу, глава четвърта, бел. 17.
Живописната традиция не е единодушна по отношение иконографския тип
на светеца. Докато Наръчника за църковна живопис (Ерминия) на Дионисий от Фурна (Denys de Fouma, Manuel d Tcinographie chrétienne, accom
pagné de ses sources principales inédite et publié avec préfacé pour la première fois
en entier d’après son texte original par A. Papadopoulo-Kerameus aux frais de la
Société Impériale russe archéologique, St.-Petersbourg 1909, c. 155, 166, 268, 291)
отбелязва изрично, че той е старец и като кастрат е без брада, Строгановският иконописен подлинник (Ikonenmalerhandbuch der Familie
Stroganow, München-Autenried 1965, c. 312 и сл.) го представя с брада.
Също така на някои изображения той се представя млад, а на други - с
рядка брада.
109Тази част от монографията е написана през 1982 година (бел. авт.).
1,0 За църквата „Свети Никола“ в с. Винени вж. бел. 95 към трета глава.
111 Църквата е проучена и публикувана от Димче Коцо: Проучувања и
АРХЕОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА НА ЦРКВАТА НА МАНАСТИРОТ СВ. НАУМ (ЗБОРНИК

Археолошкиот музеј Скоше II, Скопје 1958, с. 56-80); същ., Триконво Климентовото ВРЕМЕ (Словенска ПИСМЕНОСТ. 1050 го
дишнина на Климент Охридски, Охрид 1966, с. 91-100). Заключенията му, с
които той се мъчи да докаже, че църквата е изградена от основи наново
през XVII век, не отговарят на действителното положение - преустрой
ството и презиждането на купола и на наоса са значително по-стари, найвероятно от края на XI или началото на XII век, а субстанцията на
допълнително построеното след смъртта на св. Наум в 910 година южно от
нартекса квадратно помещение е запазена почти непокътната и до сега.
на
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112 Църквата е разкопана през 1942, 1947-1948 и 1999 година, а резултатите
от второто разкопаване са публикувани от Димче Коцо, Климентовиот
манастир „Св. Пантелејмон” и разкопките при „Имарет” во Охрид
(Годишен зборник на Филозофскиот факултет на универзитетот Скопје
1/1948, с. 129-180); същ., Нови податоци за исторшата на Климентовиот
манастир Св. Пантелејмон во Охрид (Филозофски факултет на универзи
тетот Скопје, Историско-филолошки оддел, Годишен зборник 19/1967,
с. 245-255); вж. също 16. Бошковић / К. Томовски, Средновековната архи
тектура во Охрид (Народен музеј во Охрид, Зборник на трудови, Охрид
1961, с. 85 и сл.). И тук, както при църквата в манастира „Свети Наум“ (вж.
бел. 107) изследователят преследва за цел да докаже, че разкопаните
останки са от вторичен градеж от XII век, което твърдение е неприемливо,
понеже стенописните фрагменти на северната стена и източния стълб на
наоса с изображения на светци, чията горна част е унищожена, не могат да
бъдат по-късни от началото на X век, на която епоха отговаря и градежът
на стените. Явно е, че и при този случай в долната част от зидовете е
запазена субстанцията на първоначалния строеж от времето на свети
Климент Охридски, т. е. непосредствено след 888 година.
113 За „Богородица Кубелидиса“ в Костур вж. бел. 40 към трета глава.
114 За църквата в с. Крупник вж. бел. 20 към трета глава.
115 За църквата „Свети Атанас“ при с. Кулата, Петричко вж. бел. 19 към
трета глава.
116 За гръцките паралели на тази църква вж.: X. Μπούρας, Συμπληρωματικά
στοιχεία για ενα κατεστραμμένο ναό τής Βοιωτίας (Δελτίον τής Χριστιανικής
Άρχεολογικής Εταιρείας, περ. Δ' 4/1964-65, с. 239-240, 243); вж. също посоче
ните от Муцопулос паралели във връзка със църквата „Свети Никола“ във
Винени (Пили): Ν. К. Moutsopoulos, Byzantinische und nachbyzantinische
Denkmäler aus Klein-Prespa und aus Hl. German (Byzantinisch-neugrie
chische Jahrbücher XX/1970, c. 20-30, фиг. 20-29).
117 Очеркъ путешествія по Европейской Турціи, Казань 1848, Москва 21877
(Репр. София 1978, с. 165).
118 Б итолско, Преспа и Охридско (Избрани произведения I, София 1970).
119 Вж. В. Григоровичъ, пое. съч. Във връзка със запазването на носовите
гласни в българския език на населението от Преспанско, Корчанско и
Костурско вж. също: Л. Милетичъ, „А рнаутитъ” въ С илистренско и слъди
от носовки в ТЂХНИ/ езикъ (П ериодично списание на БАН LXI/1900-1901,
с. 642-646); Ст. Младенов, История на българския език, София 21979, с. 121.
120Σ. Πελεκανίδης, пое. съч. (вж. бел. 89), с. 4.
121 IOANNIS SCYLITZAE SYNOPSIS HISTORIARUM (вж. бел. 44), с. 3308.9 =Georgii
Cedreni Historiarum Compendium (Bonn II, c. 436) - ГИБИ 6/1966, c.276.
122 Пак там.
123 За Охридския санджак, Преспанска нахия, са запазени два регистъра на
населението от XVI век: Tapu Defter № 81 от 1519 година, съхраняван в
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архива на Председателството на Турската Република (Baçbakanlik Ar§ivi), в
Истанбул и Tapu Defter № 25 от 21 VII 1583 година, съхраняван в Главното
кадастрално управление (Tapu ve Kadastro umum Müdürlügü) в Анкара.
Частите, отнасящи се към намиращите се в границите на бившата Юго
славска Република Македония области са публикувани от М. Соколоски,
ПРЕСПАНСКАТА НАХИЈА ВО ТЕКОТ НА XVI ВЕК (ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФИЛОз о ф с к и о т ф а к у л т е т н а УНИВЕРЗИТЕТОТ С к о п ј е , 24-25/ 1973, с. 111-124).
124 Срв. данните от статията на М. Соколоски и статистиките от края на
миналия век при В. Кънчов, Избрани произведения II, София 1970, с. 540544.
125 За тези събития вж. по-долу, с. 218-222.
126 Вж. бел. 89 към първа глава.
127 Вж.-бел. 19 към първа глава.
128 Вж. бел. 76, 131 и 132 към първа глава.
129 Вж. O. R. Liess, Albanien zwischen Ost und West (Schriftenreihe der
NIEDERLÄNDISCHEN LANDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG, OSTPROBLEME 10,
Hannover 1968, c. 65); Heide und Helmuth Buschhausen, Die Marienkirche in
Apollonia in Albanien (=Βυζαντίνα Vindobonensia 8, Wien 1976, c. 236 и сл.).
130Π. Н. Милюковъ, Х ристіанскія древности Западной Македоніи (вж .
бел. 62), с. 74-76; P. Thomo, Arkitektura е kishës së Ristozit në Mborje të
Korçës (Studime historike 1967, № 2, c. 157-174); A. Meksi, TË dhëna mbi
rindërtimin e kupolës së kishës së Ristozit në Mborje (Monumentet 4/1972,
c. 199-202). Вж. също G. Koch, Albanien. Kunst und Kultur im Land der Skipetaren, Köln 1989, c. 191-192.
131 П. H. Милюковъ, Х ристіанскія древности Западной Македоніи, с. 6574; А. Stransky, Remarques sur la peinture du Moyen Âge en Bulgarie, en
Grèce et en Albanie (Actes du IVe Congrès international des études
byzantines, Sofia, Septembre 1934 =Известия ha Българския археологи
чески институтъ X, 2/1936, c. 37); В. Пузанова / Д. Дамо, Некоторые
ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ живописи 13-14 ВЕКОВ в Албании (Studia
Albanika 1965, № 2, с. 160-163); G. Koch, Albanien, c. 190 и сл.
132 Вж. публикациите, посочени в бел. 34.
133 Поздравен говор на акад. Михаило Апостолски од името на органиЗАЦИОНИОТ ОДБОР И ОД МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ (1000 ГОДИНИ ОД ВОСТАНИЕТО НА КОМИТОПУЛИТЕ И СОЗДАВАЊЕТО НА
Самоиловата држава. Зборник на материјали од научната средба одржана
во Преспа од 10 до 15 октомври 1969 година, Скопје 1971, с. 11).
134 Изложба „1050-годишнина на Климент Охридски“ во Народниот музеј
Охрид, 1966 година; „Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна
школа во развитокот на словенската просвета“. Научен собир одржан во
Охрид од 25 до 27 септември 1986 година; „Светите Климент и Наум
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135 Симпозиум „ 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски“, одржан во
Скопје и Штип на 23-25 мај 1969 година.
136М. Павловиќ, Н адгробната плоча најдена во село Г ерман кај П респа .
Тексоглошка идентификација (пак там, с. 73-91). Белградският професор от
рича напълно автентичността на надписа, за който твърди, че е „мистификација во словенската филологија“ и като такава той „не може да биде
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изказванията по време на дискусията (пак там, с. 73-91).
137 От доклада на Б. Алексова на тази конференция, М атершалната кул 
о д С амоиловото време, е отпечатано само резюме (пак там, с. 241),
но на същата тема от нея има много публикации, които показват точно
преследваните от нея цели: Elementi bizantini nelle scoperte archeologiche
DEL PERIODO SLAVO in M acedonia dal IX-XII e dal XIII-XIV secolo (XIIe

тура

Congrès International d ’Études B yzantines, Ochride 1961, Résumés des
Beograd-Ochride 1961, c. 3); М атершална култура на
c л овените во М акедонија (С ловенска ПИСМЕНОСТ. 1050 ГОДИШНИНА НА
К лимент О хридски , Охрид 1966, стр. 141-148); Баргала -Б регалница во
СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА (ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 3/1967, с. 5-82); П ридонес ОД ИСТРАЖУВАЊАТА
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II, Скопје 1970, с. 13-20); (със С. Mango), Bargala . А Preliminary Report
(D umbarton Oaks Papers 25/1971, c. 265-281); Б регалница - словенски
ЦРКОВЕН ПРОСВЕТНО-КУЛТУРЕН ЦЕНТАР НА БАЛКАНОТ (КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И
улогАТА на О хридската книжевна школа во развитокот на словенската
просвета . Материјали од научен собир одржан во Охрид од 25 до 27
септември 1986 година, Скопје 1989, с. 189-201); Брегалница - словенски
communications,
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ТРЕТА ГЛАВА АРХИТЕКТУРА НА ЦЪРКВАТА
Архитектурните и художествените паметници в югозападните
български земи от края на IX до началото на XI век досега не
са проучвани в тяхната цялост, като едно общо явление в
българското изкуство. Освен откъслечни и най-често мани
пулирани изследвания върху някои отделни паметници, пра
вени от чужди историци на изкуството и архитектурата, липс
ва дори стремежът към обобщавания и към изводи за взаимна
зависимост между произведенията на отделни художествени
творци, на групи майстори-строители. В същото време
пресилено се изтъкват по-малко значителни аналогии с па
метници от други художествени течения и школи, чужди както
на местната традиция, така и на новите явления в
българското изобразително изкуство и архитектура. Непре
къснато се подчертава някаква повече или по-малко фиктивна
връзка със центъра на византийската култура - Цариград.
При наличието на известни аналогии с художествени и архи
тектурни паметници от съседните южни области не се приема
дори а priori възможността пътят за проникване на влиянията
да бъде от север на юг, а не само от юг на север, както се
счита за установено.
В действителност едва ли не всички връзки в строителната
и художествената техника, в иконографията и в архитектур
ните форми съпровождат или отразяват българската полити
ческа и културна експанзия, постепенно засилващи се в тече
ние на целия X век и намаляващи едва от второто десети
летие на XI век. Не случайно най-значителните примери за
гръцкото монументално изкуство от X век в Епир и Тесалия
са възникнали върху територия, влизаща по това време в гра
ниците на българската държава или непосредствено грани
чещи с нея и са чужди на художествената традиция на Цари
град. Че местната строителна и художествена традиция в
югозападните български земи дори в мирно време оказва
силно влияние далече на юг, чак до Беотия, показват църков
ните постройки в Скрипу1, Сувала2, Гавролимни3 и манастира
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„Свети Лука46 във Фотида (Богородичната църква4), чиито
характерни особености ги отличават коренно от творбите на
византийското столично изкуство.
Но и малкото стигнали до нас архитектурни паметници от
тази епоха върху територията на Албания носят същите ха
рактерни особености, както и другите паметници в границите
на българската държава. Останали по едни или други
причини настрани от интересите на археолозите от съседните
страни, а и от западно- (и източно-!) европейското изкуст
вознание, тъкмо те ни дават някои от липсващите звена на
разкъсаната верига и ни показват какъв комплекс е пред
ставлявала църковната архитектура на Първото българско
царство. И това се отнася както за епископската църква в
Дринопол (Пешкепи)5, затваряща съвсем не тъй малкия кръг
на сходните на „Свети Герман44 постройки, но и за грамад
ната развалина на базиликата в Бутринт6, Албания, която пък
подчертава единството в групата на засводените базилики, за
четири от които техният патрон, „Света София” или Божест
вената Мъдрост7, ни е познат: „Света София44 в София8, „Све
та София“ в Охрид9, Старата митрополия в Несебър (също
„Света София“)10, „Света София“ в Двиград в Истрия, Хър
ватско11, но и Богородичната църква в Балша12, Албания.
Липсата на детайлни проучвания и разкопки по значителна
част от обширната територия на Българската патриаршия в
Южна Албания, Северозападна Гърция и бившата югославска
република Македония почти ни лишава от възможност за
обзор върху разрушените или впоследствие преустроените
паметници на монументалното изкуство. Но и положението
върху територията, намираща се днес в пределите на Бъл
гария, не е много по-добро. Редица запазени досега архитек
турни паметници се разглеждат от изследователите не всред
тяхната естествена културна среда, а изолирано, което води
до груби грешки при тяхното класифициране и датиране.
Много добър пример за това ни дават църквите в Земенския
манастир13, Колуша14 (Кюстендил), Паталеница15, Сапарева
баня16, „Свети Тодор“ при Бобошево17 и дори едва ли не найобстойно проученият паметник на българското средновеков
но изкуство - Боянската църква18. Освен няколко изолирани
случая, като църквите при с. Кулата19, Петричко, Крупник20,
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„Свети Никола“ при Мелник21, както и в района на Земенския
манастир (но не и в самата църква!) - при които разкопките
са правени често твърде неквалифицирано - не са правени
никакви археологически проучвания на разрушените паметни
ци. Особено неблагоприятно се отразява това за познанията
ни върху източния дял на тази област, засегнат най-тежко при
насилственото помохамеданчване през XVI век и останал до
днес като бяло петно на картата на българското среднове
ковие.
Същевременно ние разполагаме за много малко части от
територията на средновековната българска държава с тъй
богати данни за нейното църковно-административно разчле
нение. Сигилиите на Василий И22 ни дават един твърде пълен
списък на епархиите в Югозападна България. При това не
трябва да се забравя, че по времето, когато са издадени тези
сигилии, всяка епархия е притежавала най-малко по една
църква. Примерът с Костурската и Охридската епархии ни
показва, че тази цифра е била многократно по-висока турското нашествие заварва само в тези два града над сто
църкви, значителна част от които са били изградени още през
първото хилядолетие. Сравнително малка част от църквите,
намиращи се в крепостите, са разрушени по стратегически
причини заедно със самите крепости непосредствено след
1018 година. Голямата вълна на разрушаването на църквите в
пределите на Българската патриаршия е през втората трета
на XI век, като резултат от противобългарската политика на
Цариградската патриаршия, проведена от нейния експонент в
българските земи, първия гръцки архиепископ на Охрид, Лъв
Пафлагонски, наследил последния български патриарх, впос
ледствие деградиран в архиепископ, Йоан Дебърски (И 037). С
обявяването за недействителни и незаконни всички действия и
постановления на Българската патриаршия от нейното
основаване през 919 до деградирането й през 1018 година, и
то с обратна сила, постановлението се прилага и върху църк
вите, при които заедно с купола им се разрушава тяхната
източна част с олтара, като по такъв начин те фактически и
формално, според правилата на църквата, се превръщат в не
използваеми за църковната служба. Това насилствено разру
шаване наблюдаваме при извънредно голям брой постройки
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по цялата територия на Българската патриаршия - дори и в
малкото църковни постройки, избегнали по едни или по други
причини това разрушаване, техните стенописи биват изпукани
заедно с мазилката или покрити с нова живопис; църквите в
Костур, Охрид, Земен и Горни Козяк23 са най-яркият, макар и
съвсем не единичен пример за това. Но тези мерки засягат и
византийските гранични области, включени от Симеон и
Самуил само за кратко време в пределите на българската
държава24.
Църквата „Свети Герман“ се намира в югоизточния край
на селото, сред обширния църковен двор, чиято южна ограда,
както вече се спомена по-горе, служи за държавна граница
между Гърция и бившата югославска Република Македония.
Западната стена на църквата е включена в построената непо
средствено зад нея едноименна църква от типа на големите
български възрожденски базилики с два реда колони, западни
емпории, три вдълбани в източната стена апсиди, вътрешен и
външен нартекс25.
Старата църква от своя страна е от типа на кръстокуполните църкви с вписан кръст и четири свободни стълбовидни
опори, без предапсидно пространство. Най-ранните българ
ски паметници от този тип са малката кръстокуполна църква
северно от Старата митрополия26 и „Свети Иван Кръстител“27
в Несебър, първата (западната) църква от комплекса църкви
при Водоча28, и църквата „Свети Йоан Богослов“ в Земенския
манастир в нейната първоначална форма. За разлика от бол
шинството постройки от този тип, „Свети Герман“ е с малък
езонартекс; раменете на кръста (трансептът на църквата) не
излизат извън очертанията на надлъжните стени, а се включ
ват незабележимо в зидовете, като само с фронтонния си за
вършек издават вътрешния кръстообразен план. Трите апсиди
на източната страна са - както в повечето случаи извън
сферата на цариградските влияния - полуцилиндрични и сил
но издадени навън. Цилиндричен е и тамбурът на високия
купол, при който преди преустройството на църквата горната
част е била леко вдадена навътре и украсена с пластичен и
живописен орнамент, образуван от мозаичното подреждане
на тухлите и дяланите камъни. При укрепването и измазването на църквата, извършени непосредствено след изгражда120

нето на новата църква през 1882 година, горната част на
купола е била президана и сега завършва с прост тристепенен
корниз. За анализа на зидарията при външните стени и купола
ние имаме възможност да използваме една стара фото
графска снимка, направена преди измазването на църквата и
ползвана вече многократно от по-голямата част от изследо
вателите29. Колкото и трудно да е да се забележат там някои
детайли, по-внимателното наблюдение ни позволява дори да
видим къде стените са в техния първоначален вид и къде те са
вторични. С тази възможност ние не разполагаме нито при
останалите български паметници, където куполите, освен при
„Свети Иван Кръстител“ в Несебър, са вторични, нито при
гръцките паметници от същата епоха, повечето от които са
измазани. Както се вижда от тази снимка, а също и от раз
крития сондаж на южната стена, зидарията е извънредно
грижлива. Тя се състои от внимателно дялан камък - мушелкалк по ръбовете на стените и по стълбовете, както и шисти
по останалата част от зидовете, - но и прави редове тухли с
дебелина от 3 до 4,5 см, които в известна последователност
обхващат от четирите страни дяланите камъни. Този вид
градеж, наречен клетъчна зидария30, е най-прецизно изпълнен
при купола на църквата. Той се прекъсва на източната стена
малко преди средата на централната апсида, на височината
на прозореца, и преминава в груба каменна зидария с тухлен
пълнеж. Причината за това обаче не се крие в непоследова
телност при изграждането, както смятат Мавродинов31 и Муцопулос32, а във вторичния градеж, поправящ разрушения в
църквата. Вероятно и при „Свети Герман“ - както при бол
шинството църкви от Първото българско царство - и в тази
част на църквата е било започнато насилственото й разруша
ване, прекъснато обаче по всяка вероятност веднага, като по
вредите са били възстановени набързо с подръчни средства и
с не особено голяма прецизност, но по всяка вероятност още
непосредствено след разрушаването. Първичен обаче е це
лият купол с живописната орнаментална украса на тамбура
му и обрамчванията на прозорците, добре забележими при
старата снимка. Първоначалният оловен покрив изглежда е
бил отнет от църквата още в началото на турското влади
чество. Във всеки случай от него нищо не се е запазило до
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миналия век. Старата снимка ни представя църквата със седловиден покрив, настлан със цепени шиферни плочи, при
нартекса с наклон на запад, а над източните ъглови поме
щения - на изток. По време на възстановителните работи в
църквата покривът е бил изцяло изменен, като му е даден нов
наклон, а плочите са заменени с турски керемиди, което
впоследствие е причинило натичане в подкуполното прост
ранство, довело до значителни повреди на стенописите.
Главният вход на църквата е бил първоначално от запад, но
след построяването на новата църква е бил зазидан, като
външната му рамка е отчасти разширена, за да отвори място
на сегашната главна апсида на новата църква. Входът е водил
във вътрешния нартекс, чийто полуцилиндричен напречен
свод се пресича от надлъжен свод, насочен по главната ос на
църквата, леко и постепенно извисяващ се към изток. Една
много характерна особеност за нартекса представляват чети
рите засводени слепи ниши на източната и западната му вът
решни стени - особеност, която от гръцките изследователи на
паметника единствено Пеликанидис33 отбелязва, без обаче да
й обърне нужното внимание, макар че такива ниши пред
ставляват голяма рядкост и не се срещат при нито един от
публикуваните гръцки паметници от X и XI век. Само Вера
Мавродинова34 с право им отдава дължимото внимание, като
не само посочва наличието на български паралели, но ги и
свързва функционално с гробищните църкви и параклиси.
Особено близки са паралелите със Църква № 4 от Селище
при Преслав35 и Църква № 16 от Трапезица36, където срещаме
почти същите плоски слепи засводени ниши, макар и само на
западната стена на нартекса, но също и в църквите във
Виница37 и Патлейна38, където вече нишите са по-дълбоки и
имат вид на конхи. За произхода и функциите на тези ниши са
изказвани досега разни предположения39. Във всеки случай
една чисто декоративна функция за тях трябва да бъде изклю
чена. Последователното им приложение на определен тип
български църкви изключва също така възможността те да са
приети само механично от западни прототипове по време на
четиригодишното подчиняване на Българската църква под
Рим. Най-допустимо е, че при случая имаме на лице цял ком
плекс от ритуално-литургични и формално-конструктивни
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съображения, които обуславят задължителното им включване
в плана на определени църковни постройки. В западната част
на църквите тези съображения са по всяка вероятност свър
зани с погребалния обряд и както се вижда от преславските
примери - с разполагането на гробове под тях. В този смисъл
близки са аналогиите с нишите-аркосолии у западноевропей
ските църкви, а в България и с аркосолиите на втората църква
от 1259 година в Бояна, Калояновата.
От нартекса се влиза през запазения без промени тесен, но
висок вход в наоса, чиито пропорции са близки до квадрат,
като ширината му е малко по-голяма от дължината - вътреш
ни размери 5,61 х 5,10 м. Куполът, изграден върху висок
цилиндричен тамбур, има отвътре формата на квадрат със
заоблени краища; опира се на пандантиви и на челата на че
тирите високи свода от раменете на кръста, носени от стъл
бове с близко до квадратно сечение с размери 0,70 х 0,70 х
0,73 X 0,73 м.
Характерна особеност за купола е неговата външна форма,
при която горната му част се вдава малко навътре и е раз
граничена от долната посредством корниз от „вълчи зъби“, а
четирите тесни прозорци-цепнатини са обградени от двойни
архиволти, живописно украсени от редуването на червени
тухли с широки плоскости хоросан между тях. Най-близък
паралел на този купол - не само във външната му форма и
украса, но и във вътрешната, близка до квадрат със заоблени
краища - срещаме при църквата „Богородица Кубелидиса“40
в Костур, където обаче живописната орнаментална керамична
украса е още по-богата, свидетелствуваща за една малко покъсна фаза от развитието на формата и на зидарийната
структура, достигнали през първите две десетилетия на XI
век своята кулминационна точка.
На южната стена на църквата първоначално се е намирал
още един вход, изместен малко по на запад от централната
вертикална ос, така че източната му рамка е лежала на тази
ос. Облекчаващата ниша над него на външната стена с фресковото изображение на патрона на църквата, свети Герман, от
второто й изписване през втората половина на XI до
началото на XII век е запазена и сега, след зазиждането на
входа, станало още преди изписването на църквата през 1743
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година. Този вход се е виждал ясно преди измазването на
църквата през 80-те години на XIX век, отчасти закрит от
навеса на паянтовия екзонартекс, допълнително построен и
при последвалия строежа на новата църква ремонт разрушен.
По всяка вероятност, когато след построяването на новата
църква главният вход от запад е бил затворен, по същото
време е бил пробит сегашният вход на църквата на южната й
страна, непосредствено до разделящата наоса от нартекса
стена. Съображенията на Муцопулос41 по този повод, че по
това време вероятно съществуването на стария зазидан южен
вход е било вече забравено, са явно погрешни, тъй като от
направената преди измазването на църквата фотографска
снимка ясно се вижда, че този вход е личал тогава много
добре. Причината, че след затварянето на западния вход не е
бил възстановен първоначалният южен вход, е навярно друга.
Южният вход е специфичен тъкмо за българските църкви от
IX до XI век и е свързан с литургията на свети Яков, съоб
разно с която той се е използвал само при определени тър
жествени случаи. В цариградското и повлияното от него бого
служение след средата на IX век той не се използва, затова
няма да го срещнем на никой от столичните византийски
паметници. Напротив, в югозападната част на Балканския
полуостров ще го срещнем едва ли не при всички църкви от
тази епоха, и то не само при българските паметници. При
всички тези случаи, във и извън границите на Първото бъл
гарско царство, южният вход впоследствие - навярно още
през XI век - бива зазидан изцяло или само в долната му
част, като се превръща в прозорец - бифорий или трифорий както при църквите в „Свети Пантелеймон“ в Нерези42 и
„Свети Георги“ в Горни Козяк43, но и при „Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни и дори Богородичната църква в
манастира „Свети Лука“ във Фокида. По неизвестни съобра
жения понякога, много рядко, той е запазен, както при „Свети
Врачи“ в Костур44 и епископската църква в Главиница45. Спо
ред възприетия от 20-те години на XI век по целия Балкански
полуостров източноправославен канон влизането на богомол
ците в църквата трябва да става съобразно с църковната
служба от нартекса в наоса, а не обратно. След затварянето
на западния вход на църквата „Свети Герман“ е било необхо124

димо да се отвори външна врата в нартекса, която да го
замени. Това обаче не е било възможно не само по кон
структивни причини - застрашаване статиката на свода - но
и поради свързаното с това унищожаване изображението на
тъй важната в декоративната система на църквата сцена
„Чудото на свети Димитър“; с отварянето на нова врата е бил
направен известен компромис, доближавайки я непосредстве
но до нартекса, при съхраняване на изображението.
Над южния вход, точно по централната вертикална ос на
църквата, се намира тесен прозорец, на който кореспондира
също такъв на северната стена. Заедно със също тъй тесните
четири прозорци на тамбура и прозореца на олтарната апсида, те представляват единствения източник на светлина в
пространството на църквата, в което дори яркото пладнено
слънце през летните месеци не може да надвие на полумрака
и само свещите и кандилата с тяхната трептяща, мъждукаща
светлина, очертават контурите на фреските и иконите.
Сводовете на надлъжния кораб и на трансепта са полуцилиндрични, като височината им от зенита до петите е 5,61 м,
т. е. равна на вътрешната ширина на наоса. Четирите ъглови
помещения в наоса, намиращи се между раменете на кръста,
образуван от надлъжния и напречния кораб, са покрити също
с полуцилиндрични сводове, чиито оси са паралелни с глав
ната надлъжна ос на църквата, образуван от надлъжния и
напречния кораб, са покрити също с полуцилиндрични сводо
ве, чиито оси са паралелни с главната надлъжна ос на църк
вата. Тяхната височина достига близо три четвърти от висо
чината на надлъжниа и напречния кораби, като по този начин
отговарят на общата тенденция в развитието на вътрешното
пространство на кръстокуполните църкви в югозападната
част на Балканския полуостров през втората половина на IX
и началото на X век (Скрипу, „Богородица Панаксиотиса“ в
Гавролимни) с ниски и затворени ъглови помещения и силно
изпъкващ в силуета кръст. В сравнение с по-ранните църкви,
ъгловите помещения в „Свети Герман“ се свързват с наоса
посредством също така по-високи и по-широки отвори (2,72 х
0,68 м), които още повече допринасят за интегрирането на
вътрешното пространство на църквата. То е добило вече тук,
в църквата „Свети Герман“, своето особено положение:
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тежките масивни стени, каквито срещаме при Богородичната
църква в Скрипу, при Епископската църква в Дрино поле46 и
при охридската „Света София“47, са напълно изчезнали, а
стълбовете твърде малко напомнят за междинната стена, коя
то стълбовете с правоъгълно сечение и силно издадените на
пред пиластри при „Свети Иван Кръстител“ в Несебър ни
дават осезателно да забележим. Но чувствителна разлика има
вече и с вътрешното пространство на „Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни, където отворите към ъгловите поме
щения са още значително по-ниски, а кръстовидната форма
на наоса е много по-подчертана. Изравняването във вътреш
ните размери на ъгловите помещения е също така един белег
на развитието на този архитектурен тип през втората поло
вина на X век. Тук тенденцията води към квадратна основа,
почти напълно достигната при „Свети Герман“ и даваща
възможността за покриването им със значително по-лекия и
стабилен кръстат свод или слеп купол, което решение среща
ме най-често след XI-XII век, но се появява още през X век
(„Свети Пантелеймон“ в Нерези, втората, източната, църква
във Водоча48 и вероятно Църквите № 1 и № 2 в Аврадака49,
Преслав).
В северозападния ъгъл на църквата „Свети Герман“ се на
мира едно съоръжение, заемащо цялото ъглово помещение и
издигащо се на височина около един метър, покрито с платно,
за което местното предание сега твърди, че е гробът на
цариградския патриарх Герман (-1740 г.), но по всяка вероят
ност е мястото, където са се съхранявали, или още се съхра
няват останките на българския патриарх Герман - според
свидетелството на Васил Кънчов50, през 80-те години на ми
налия век това предание е било още живо в съзнанието на
българското население. Досега никой от изследователите не
споменава за извършени разкопки във вътрешността на църк
вата и по-специално при гроба. По време на една своя пуб
лична лекция в София през ноември 1980 година Муцопулос
заяви, че жителите на селото не са му позволили да прави
каквито и да било изследвания или разкопки на това място.
Дали гробът е ограбен още непосредствено след завладя
ването на Преспа от византийците през 1018 година, или след
потушаването на въстанието от 1070/71 година, когато целият
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район на Преспа е бил ограбен и опожарен от нормански
наемници51, а патриаршеската църква „Свети Ахил“ е била
разрушена52, или пък и тогава местните жители са могли да
спасят своята реликва? Тези въпроси остават засега без отго
вор, макар че тъкмо тяхното изясняване би могло да разреши
най-важните спорове около църквата.
На източната стена, в олтара на църквата, централно място
заема дълбоката апсидна конха, в която един тесен прозорец
на апсидата, отвън украсен подобно на прозорците на купола
с двойна архиволта, хвърля оскъдна светлина. Върху жертвеника е вградена правоъгълна плоча от светлосив варовик с
изображение на латински кръст върху постамент, с разширя
ващи се към краищата рамене, произхождаща от първоначал
ната олтарна преграда, жлебовете на която личат на северо
източния стълб. Нишата на протезиса е дълбока - леко из
дължена в проекция, докато нишата на диаконикона е била
по-късно, по всяка вероятност през втората трета на XI век,
зазидана. Пелеканидис53 неоснователно оспорва нейното съ
ществувание, докато Муцопулос54 с право посочва следите в
зидарията, които говорят за наличността й, както и че тя е
имала същите размери, както протезисната ниша. Трите ни
ши са предадени погрешно в плана на Злокович55, който не е
отчел достатъчно точно изтъняването на зида, и преминават
от там в повечето по-късни публикации, без да бъдат кори
гирани.56
И трите апсиди са изявени отвън на източната стена на
църквата също като полукръгли и достигат до височината на
корниза, едно обстоятелство, на което Муцопулос57 с право
обръща сериозно внимание, подчертавайки, че това не е ха
рактерно за съвременните гръцки църкви, където апсидите са
значително по-ниски. Всред българските паметници обаче
това наблюдаваме почти като закономерно явление, наред с
полукръглата им форма, отличаваща ги от многостенната,
характерна за византийските столични паметници. Най-ярки
примери за това са „Свети Иван Кръстител“ в Несебър, а
така също църквите в Костур, Земен, Сапарева баня и „Свети
Тодор“ в Бобошево.
Архитектурният тип на църквата „Свети Герман“ се опре
деля още от Габриел Мийе58 като „провинциален вариант на
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кръстовидната църква със свободен кръст и купол, носен от
стълбове и пандантиви“. Тази класификация има за цел да
различи „провинциалния“ от така наречения „цариградски“
тип, който според Мийе се характеризира от удълженото
предолтарно пространство, образувано от прибавянето на
още един свод (или купол) и още една двойка подпори между
централния подкуполен квадрат и олтарното пространство
(светилищато), заключено между източните колони, респек
тивно стълбове, и пиластрите на източната стена. Към тази
класификация на два основни типа Орландос59 добавя още
четири подтипа. Тя е получила всеобщо признание и найшироко разпространение в научната литература, служи като
основа при обучението на студентите във всички универси
тети и предлага схемата за анализа на архитектурните форми
и класирането при всеки паметник, въпреки че почива на едно
дълбоко погрешно разбиране на функционалността в източ
ноправославната църковна архитектура. Защото наличието на
предолтарно пространство не е формален белег на някаква
строителна локално детерминирана школа, а се обуславя от
литургично-ритуалните потребности при съборните епископ
ски и манастирски църкви. Това е причината да срещаме
„цариградски“ тип на църковни постройки в най-дълбоката
провинция на Византийската империя и чак в югозападната
част на Балканския полуостров, у които и строителната тех
ника няма нищо общо със столичната на Византия (църквата
в Колуша, седалище на епископ), както и обратно - да нами
раме „провинциалния“ тип при църкви, които са несъмнено
изградени от столични майстори (Вронтохион60 в Мистра). По
такъв начин излиза, че така нареченият „провинциален“ тип
всъщност не е нищо друго освен енорийска църква, рес
пективно параклис, при селище, крепост, замък или гробище,
при която не могат да се изпълняват определените изклю
чително за съборните (катедралните) църкви функции, за
които при последните се отделя допълнително място пред
олтара61. Тези съображения отговарят напълно и на предназ
начението на църквата „Свети Герман“ като гробнична
църква на българския патриарх. Дори да можехме да допус
нем парадоксалното твърдение в надписа от 1743 година62 за
връзка на църквата с цариградския патриарх Герман, това
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твърдение не може да бъде обосновано и от функционални
съображениа, защото църквата не е била предназначена за
патриаршеска служба, което би било всъщност смисъла на
нейното основаване. Същото съображение ни заставя да от
хвърлим и предположението, че църквата е била построена
като патриаршеска църква или дворцов параклис на българ
ския патриарх Герман.
В своята обширна студия върху кръстокуполните църкви63,
следвайки Орландос64, и допълвайки по-раншните си изслед
вания65, Мария Сотириу нарежда определено църквата „Свети
Герман“ в групата на „провинциалния преходен тип“, като я
сравнява предимно със църкви от Гърция, без да е в състоя
ние да посочи непосредствен праобраз на този архитектурен
тип. В типологическия си анализ Муцопулос66 също определя
църквата „Свети Герман“ като представител на групата еладски кръстокуполни църкви с по четири свободни подпористълбове, без да смята обаче въпроса за генеалогията на този
тип за окончателно решен - според него не е ясно дали тя
представлява комбинация, респективно по-нататъшно разви
тие на преди това установен архитектурен тип, или пък е
самостоятелно явление. Макар че с това той се доближава
повече до истината от Мария Сотириу, основна грешка и на
двамата изследователи е, че те са предубедени в каузалността
на изключително византийския произход на архитектурния
тип на кръстовидната църква и изключват всяка възможност
този архитектурен тип и неговите форми да са получили вън
от териториалните граници на Гърция своето по-нататъшно
развитие, чийто резултат е църквата „Свети Герман“. Затова
те избягват изобщо да засягат паралелно с морфологичния
анализ и проблемите на строителната техника, както и резул
татите от помощните науки, без които въпросът за генезиса
на църквата „Свети Герман“ и на нейния архитектурен тип
наистина не могат да бъдат решени.
Морфологичният анализ на архитектурните форми на сред
новековните паметници заема в последно време централно
място в изкуствоведческите изследвания в западните страни.
Прилаган без достатъчно координация с историческия под
ход, с данните на помощните науки и преди всичко с анализа
на градивната структура, морфологичният анализ обаче прес129

тава да бъде сериозна опора при съпоставянето на отделните
паметници със цел да се установи с голяма точност хроно
логията на възникването им. От една страна липсата на дос
татъчно стабилна база за сравнение - незначителният брой
точно датирани паметници - и от друга страна твърде голя
мата инертност в общото развитие, не допускат неговото
повсеместно и безрезервно прилагане, особено в рамките на
по-тесни хронологически граници и върху твърде обширна
територия, какъвто е случаят със цяла поредица от публика
ции на гръцки изследователи от 60-те и 70-те години. Колкото
несъмнени и да са главните тенденции в развитието на
кръстокуполната църква, а именно издължаване и извисяване
на пропорциите, както и облекчаване на вътрешното прост
ранство - заменянето на тежките и масивни стени, разделящи
корабите, със стълбове отначало с правоъгълно и после с
квадратно сечение, а накрая с колони - този процес не
протича по цялата територия на Християнския изток с една и
съща последователност и по едно и също време. Нещо
повече, последните изследвания показват, че тази теоритически напълно логична последователност в развитието на кръс
токуполната църква със свободни подпори в действителност
е само фиктивна: както се вижда от Епископската църква в
Главиница,67 чиято датировка по никакъв начин не може да
бъде по-късна от края на 60-те до началото на 70-те години на
IX век, църквата с подпиращи купола колони се появява на
Балканския полуостров почти едновременно с църквите със
свободни стълбове и развитието на архитектурния тип на
кръстокуполната църква със свободни подпори представлява
всъщност борба между двата типа, притежаващи своята стара
традиция, до постепенното налагане на типа със свободни
колони, свързано с облекчаване, изтъняване и извисяване на
пропорциите.
Същевременно особено характерно за развитието на архи
тектурния тип на кръстокуполната църква е, че дори пред
ставителите на една и съща художествена и строителна школа
преминават през отделните етапи на това развитие не винаги
с едно и също темпо, така че ние не можем само върху базата
на сравнението в пропорциите на две църкви да определим
последователността на възникването им с абсолютна
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точност, особено когато това става в рамките само на
няколко десетилетия, какъвто е случаят с повечето от архи
тектурните паметници в югозападната част на Балканския
полуостров, построени предимно в течение на X век. Въпреки
това ние не можем и да пренебрегнем резултатите от съпос
тавянето на пропорциите на църквата „Свети Герман“ с други
съвременни кръстокуполни църкви от този тип. Един бегъл
преглед ни показва, че между църквите в Източна България,
Македония, Елада, Епир и Тесалия от IX до XI век, в
зависимост от съотношението между ширината и дължината
на наоса (без апсидите, нартекса и пристройките), се обосо
бяват на първо място две групи паметници: първа група с
пропорции на наоса близки до квадрат (съотношение между
дължината и ширината от 0,91 до 1,04). Явно не е без
значение, че в това отношение най-близки паралели на църк
вата „Свети Герман“ (съотношение на дължината и ширината
0,91) са малката кръстокуполна църква до Старата митро
полия в Несебър68 (0,97), първоначалната църква във Водоча69
(0,95) и „Свети Пантелеймон“ в Нерези70 (1,02), но също така и
църквата „Успение Богородично“ в Горно Лябово, Албания71
(0,98), както и „Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни72
(0,94). Като се има предвид, че освен несебърската църква и
„Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни всички други
църкви са от области, подчинени от началото на X век на
Главинишката епископия, и че са възникнали всред района,
чиито граници се очертават от един кръг с радиус около 100
км, връзката между тях става напълно ясна, макар и опитите
да се уточни последователността на възникването им единст
вено чрез развитието на пропорциите им - издължаване и
извисяване - биха имали само спекулативен характер.
Че хронологията на кръстокуполните църкви не може да
бъде определена единствено въз основа на еволюцията на
пропорциите им, и то по-специално на издължаването на тези
пропорции, доказва сравнението на църквата „Свети Герман“
със „Свети Иван Кръстител“ в Несебър (съотношение между
дължината и ширината на наоса 1,15), при която наблюдаваме
известно издължаване, което наистина в известна степен е
компенсирано от извисяването на пропорциите при „Свети
Герман“, т. е. съотношението между височината и ширината,
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значително по-голямо при последната. Строителната техника,
липсата на скулптурна украса, както и не на последно място
историческата среда при „Свети Иван Кръстител“ в Несебър
говорят решително против една датировка след първите
десетилетия на X век, а по-скоро в рамките на последната
трета на IX век. Въпреки това, редица общи особености
между двете църкви не могат да не бъдат забелязани. Преди
всичко, характерно е обстоятелството, че и при плана, и при
строителната техника на двете църкви нововъведенията на
българската придворна строителна школа и на Цариград,
произлезли в началото на X век, остават без всяко отражение.
Чужди на Цариград са и характерните за постройките в цент
ралната и западната част на Балканския полуостров овални
форми при апсидите и тамбура - в противовес на многоъгъл
ниците от цариградската архитектура. Керамичната и плас
тичната семпла украса на „Свети Иван Кръстител“ в Несебър
показва все още един съвсем ранен стадии на развитие, далеч
от богатата украса на църквите в Югозападна България от
времето на разцвета в началото на XI век. Тук все още съвсем
плахо се използва декоративният похват за разнообразяване
на иначе съвсем строгото и конвенционално конструктивно
изпълнение на каменната зидария - прости орнаментални
фигури в люнетите и арките, както и изображения на кръс
тове, образувани от тухли и керемиди, поставени напречно и
надлъжно по зидовете.
Също така строгият и аскетичен характер на „Свети Гер
ман“ се нарушава обаче от новото декоративно решение при
завършека на тамбура и от декоративната зидария. Декора
тивната клетъчна зидария у „Свети Герман“ е представена
вече в нейния почти напълно завършен и установен вид,
макар и без да срещнем тук зрялата й фаза, позната ни от
църквите в Костур и Горно Лябово.
Извънредно интересно е сравнението на плана на „Свети
Герман“ с плана на „Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни73, недалече от северния бряг на Патраския залив - онази
странна църква, стояща със своите форми и градеж, подобно
на църквата в Скрипу, съвсем изолирана всред околните
паметници. За времето на възникването й не притежаваме ни
какви надежни сведения в историческите извори, като нейният
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строеж се датира от изследователите през втората половина
на X век въз основа само на сравнения с други паметници.
Голямото сходство в плана и пропорциите на двете църкви,
независимо от значителната разлика в размерите им (външни
размери на „Богородица Панаксиотиса“ 13,70 х 10,90, а на
„Свети Герман“ - 10,50 х 6,50 м), бива подсилено от други
аналогии: засводяването на нартекса с надлъжен и напречен,
по-висок, свод, а така също изграждането на сводовете в
наоса и формата на източните ниши. Същевременно у
„Богородица Панаксиотиса“ забелязваме и редица особе
ности, които отговарят поотделно и като комплекс на една
по-ранна форма от развитието на този тип кръстокуполни
църкви: сравнението на пропорциите при „Богородица Пан
аксиотиса“ и „Свети Герман“ ни показва известно издъл
жаване и извисяване у втората църква, а вътрешното прост
ранство при първата е още значително по-слабо интегрирано
-- източните и запазните пиластри излизат доста по-напред,
стълбовете са с правоъгълно сечение и не са добили още
напълно своите статични функции, а дават по-скоро вид на
стени, в които са издълбани отвори, свързващи отделните
части на наоса; връзката между надлъжния кораб и трансепта
със значително по-ниските ъглови помещения е твърде слаба
и се осъществява единствено посредством тесни и ниски
отвори, като с това се създава впечатление по-скоро на
ориенталска базилика, подсилено от паралелните помежду им
оси на трите кораба - същото впечатление, което добиваме
от вътрешното пространство на „Света София“ в Охрид.
Междинното положение при развитието на кръстокуполния
тип у „Богородица Панаксиотиса“ ни става още по-ясно, ако я
сравним с три други църкви: първоначалната църква във
Водоча74, отразяваща един още по-ранен стадий на развитие,
и църквите в Земен75 и Нерези76 - първата, намираща се също
на по-ранен стадий от развитието, но изпълнена с каменна
зидария, а втората, на един малко по-късен стадий и с клетъч
на зидария. Без съмнение най-архаичен план и архитектурни
форми има църквата във Водоча, която следва във
вътрешното си пространство един недостигнал до нас прото
тип77. Този прототип, или по-скоро строителен идеал, произ
лиза от местната традиция на Централния и Западния Бал133

кански полуостров и е изявен на една цяла група църковни
постройки, особено тясно свързани с античните архитектурни
форми и поради това смятани и досега от мнозина изсле
дователи за късноантични - това са големите засводени или
дори куполни базилики с масивни стени, разделящи корабите
и носещи полуцилиндричните сводове на страничните кораби
и купола, чиито главни представители са „Света София“ в
София78, „Света София“ в Охрид79, „Старата митрополия“ в
Несебър80 и голямата базилика в Бутринт81, но така също и
прабългарските дворци в Плиска82, за връзката на които със
църковните постройки от този тип още Краутхаймер83 обърна
внимание. Особеностите на този архитектурен тип, както и
строителната техника на каменната зидария при изпълнените
с този вид зидария постройки от същия тип, се изявява и
върху първия ранносредновековен паметник в Беотия, Бого
родичната църква в Скрипу84 от 873/874 година, изградена
- подобно на Старата митрополия в Несебър85 - извън гра
ниците на българската държава. При следващия етап също ни
липсват недостигналите до нас основни паметници, между
които вероятно централно място е заемала епископската
църква в Девол86, която Теофилакт Охридски87 нарича найпрекрасната църква, ^оплаквайки разрушаването й в писмото
си до протосеваст Йоан Комнин88. При този етап от една
страна протича процесът на еманципация и интегриране на
вътрешното пространство, а от друга - създаването на една
нова строителна техника. Ние можем да проследим протича
нето на тоя процес по някои паметници, рефлектиращи с
голяма точност на тези промени - между тях на първо място
по важност, съхранност и значение са охридската „Света Со
фия“, първоначалната църква във Водоча, „Богородица Панаксиотиса“ и съвсем не на последно място „Свети Ахил“ на
едноименния остров89. При всички тези постройки виждаме в
зачатък клетъчния градеж, който в „Свети Герман“ и „Свети
Пантелеймон“ в Нерези90 вече е добил установен вид.
Техниката на смесения градеж - така наречения opus mix
tum, - при който с известна закономерност последователно се
редуват хоризонтални слоеве от камъни и тухли, възниква на
чисто конструктивна основа: изравняването на каменните
редове посредством тухли за по-голяма стабилност на строе134

жа. В такъв смисъл Византия приема от античността тази
техника, приложена в най-широк мащаб в Цариград още на
Теодисиевата стена91. Ако и строгата последователност и
закономерност при редуването на каменни и тухлени слоеве
впоследствие да не се запазва в същата степен, както я сре
щаме в античността, в сила остава основният принцип за
иззиждане на хоризонтални тухлени редове по цялата дълбо
чина на стените. Появяването на вертикално разположени
тухли, обхващащи от двете страни правилно дяланите камен
ни квадри с определена закономерност в един, два и три слоя,
така както ги срещаме на външните зидове на Охридската
„Света София“, представлява вече едно решително и многозначимо изменение в техниката на смесения градеж. Тъй като
вертикалното разполагане на тухлените слоеве може да бъде
приложено без застрашаване на конструктивния принцип
само във външния повърхностен облицоващ слой, то този нов
вид зидария, наречена „клетъчна“92, може да има само
декоративно, но не и конструктивно значение, явявайки се
като последна фаза в развитието на смесената строителна
техника, когато технологическият принцип се съчетава с деко
ративния и даже отстъпва пред него.
Този нов декоративен принцип не се явява обаче нито
изолирано, нито неподготвен в архитектурата на българската
държава. Още при Голямата базилика в Плиска93, първата
църковна постройка в българската столица, изградена непо
средствено след приемането на християнството в 865 година,
наблюдаваме една необичайна не само за Югоизточна Европа
строителна техника, за каквато не познаваме примери нито
преди нея, нито след това. Защото античната римска смесена
техника, която използва дялани камъни с междинни тухлени
редове, служещи за изравняване на неправилните каменни
блокове - често тбва са най-обикновени ломени камъни - тук
има вече съвсем ново, декоративно предназначение, тъй като
прецизно издяланите грамадни каменни квадри, каквито сре
щаме при всички по-раншни монументални строежи в бъл
гарските престолни градове и по-важни крепости, съвсем не
се нуждаят от изравняващи слоеве тухли и позволяват дори
изпълнението на зидарията без спойка - така както са пост
роени някои от забележителните каменни сгради в отдавна
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отминалите епохи. По такъв начин при тази първа християн
ска църковна постройка на българската държава, Голямата
базилика, за първи път се прокарва и един принцип, чужд на
интровертираната източно-православна църковна архитектура
- принципът на екстровертираната архитектура94. И тоя прин
цип ние ще видим прокаран във всички възможни негови пре
въплъщения: от тази именно зидария на Голямата базилика в
Плиска с нейното равномерно редуване на хоризонтално раз
положени и изпълнени с много голяма прецизност по-тесни и
по-широки бяло-розови пластове-ивици квадри и тухли, до
чудната пъстрота на клетъчната зидария при костурските
църкви, но и не по-малко красивите църквици от Западна
България, построени със скрити междинни тухлени редове,
изтъкващи на преден план пъстротата на равните по ширина
бели и червени ивици по фасадите им. А още преди тези вече
последни степени от търсенето на разнообразие във външ
ната изява, ще срещнем множество други форми, между кои
то най-впечатляващи са формите, получени посредством сво
бодното, но изпълнено с великолепен вкус и сигурно чувство
за мярка редуване на вертикални и хоризонтални тухлени
редове в охридските и преспанските църкви, но и на тухлени
редове с необикновено дебел слой хоросан, какъвто днес мо
жем да наблюдаваме само в интериора на Софийската „Света
София“ и на долната част от външните стени на
първоначалната постройка на Боянската черква, запазена на
малко повече от един метър височина при разрушаването й, а
при възстановяването и преизграждането през XIII век вече
ненаподобена и заменена с най-обикновена зидария, както
при почти всички други български църковни постройки,
възстановени и престроени в XIII и XIV век.
Моментът на появяването на новата строителна техника,
при която каменните блокове биват обрамчени от всички
страни с тухли, така наречената „клетъчна зидария“, пред
ставлява един от най-оспорваните въпроси в историята на
изкуството, свързан със също тъй най-ожесточените спорове
относно датирането на охридската „Света София“, И тъкмо в
този тъй спорен въпрос църквата „Свети Герман“ играе клю
чова роля, защото заедно с разкопаната едва през 60-те годи
ни на XX век църква „Свети Ахил“, тя е единственият
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сравнително точно датиран паметник, и то не само въз осно
ва на съобщаващия за първото й изписване през 1006 година
надпис, последвало след няколко години завършването на
строежа, но и въз основа на данните на историческите извори
- също както и църквата „Свети Ахил“, построена в края на
80-те и началото на 90-те години на X век, но във всеки
случай преди 996/97 година. А и морфологичният анализ на
архитектурата на този паметник може да ни потвърди една
датировка в по-широките рамки на втората половина на X
век, но във всеки случай много преди твърде значителните
обществено-политически и църковно-административни про
мени, произтекли през втората трета на XI век.
Ако и богатата фигурална и орнаментална украса в зида
рията на църквите в Костур и Горно Лябово да представлява
една следваща, по-висока степен в развитието на декоратив
ната зидария, достигнала там своето най-голямо съвършен
ство, ние имаме всички основания да приемем, че развитието
на тази нова техника протича в извънредно кратък период от
едно-две десетилетия, за което време от първите опити в
„Свети Ахил“, „Света София“ в Охрид (долната част от из
точната фасада до прозорците, 996/97) и „Свети Герман“ се
достига пищното разнообразие на форми у „Свети Стефан“,
„Свети Врачи“, „Свети Архангели“ и „Богородица Кубелидиса“ в Костур, „Свети Никола“95 във Винени на брега на Мал
кото Преспанско езеро и „Успение Богородично“ в Горно
Лябово, Албания. Но това е напълно естествено. След като
новата строителна техника веднаж е открита, след като е
премината бариерата на строгата конструктивност, издигната
дотогава в еднаква степен както от еднородния каменен или
тухлен строеж, така и от смесения - opus mixtum, - разгръ
щането на пълното многообразие и комбинации на формите
вече не изисква един тъй дълъг период от време за подго
товка и опити. След като новите изразни средства са вече от
крити и е поставена нова художествена цел - изграждането на
нови, по-различни и вече естетични норми - за творците ос
тава само още да дадат свобода на своята фантазия и да по
кажат в неспирна надпревара своите необятни възможности.
Изявата на този нов декоративен стил продължава обаче
извънредно кратко време. Нито един от гръцките изследо137

ватели, опитващи се да наложат в науката своята представа за
възникването на декоративния стил през средата на XI век, не
е в състояние да обясни произхода и причините за появя
ването му, а още по-малко за безвременното му и напълно
безследно изчезване. Защото след блясъка на този внезапен
разцвет, придружаващ необикновения политически и културен
подем на българската държава в края на X и началото на XI
век, оставил до наши дни следи само върху няколко
паметника, избегнали като по чудо общата съдба да бъдат
разрушени, декоративният стил в архитектурата на Югоза
падна България - също както и декоративната преславска
керамика - бива напълно забравен и отречен. Когато палеологовската архитектура след близо четвърт хилядолетие от
ново се еманципира по отношение на външната изразност, в
търсенето на нови художествени средства тя започва от само
то начало, без да си послужи нито с едно от откритията на
декоративния стил от края на X век, включващ освен фигуралния клетъчен градеж също и градежа със скрити междинни
тухлени редове. Също така и архитектурата на Второто бъл
гарско царство възприема по нов и съвсем различен начин
украсата с глазирани керамични плочки върху фасадите на
своите паметници, без да изхожда непосредствено от вече
разрушените и забравени паметници на Велики Преслав и
далечна Македония. Принципът и основната цел обаче оста
ват същите и произхождат от една и съща духовна и естети
ческа потребност, залегнала дълбоко в съзнанието на народ
ния творец и излизаща на повърхността винаги, когато външ
ните условия предоставят дори и най-малката възможност за
нейното проявление.
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МОДУЛ И МЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Въпросът за прилаганата в средновековната архитектура еди
ница мярка и свързаните с нея принципи за установване на
пропорциите в постройките представлява една от най-често
разискваните теми в последно време. Въпреки значителния
брой изследвания в тази област обаче, голяма част от пробле
мите - особено що се отнася до сферата на влияние на Визан
тия, или по-точно сферата на източноправославното христи
янско църковно строителство - досега не са получили задово
лително решение, което да позволи извличането на общо
валидни изводи и заключения. Причината за това трябва да се
търси не само в широкото териториално разгръщане на
Византия през XI век, обхващаща по време на най-голямата
си политическа и културна експанзия значителна част от
тогавашния културен свят, но и в предубеждението, владеещо
все още всред болшинството изследователи, че през цялото
средновековие в този огромен ареал цари единство, упорито
поддържано от дълбоко вкоренен консерватизъм, което е
нарушавано само в периферните „провинциални64 области - и
то по-скоро от неразбиране на основните принципи на сред
новековната култура, а не и по силата на някакви други зако
номерности. Едва напоследък започват да придобиват граж
данственост и някои мнения, опитващи се да диференцират и
локализират тези проблеми, като ограничават обсега на из
следванията в по-тесни географски и хронологични рамки.
Един от първите опити да бъдат проверени закономернос
тите в метриката96 и пропорциите на архитектурните памет
ници в по-ограничен район и в по-тесни хронологични рамки,
със цел да се извлекат заключения, показващи по-скоро спе
цификата на частния случай, отколкото една географски и
хронологически по-широка валидност, предприема още преди
повече от 70 години Бътлер97. Неговото изследване на
сирийските църкви, въпреки че носи всички слабости на
тогавашната наука - на първо място липсата на прецизност в
архитектурните заснимания и измервания, както и на строго
определен научен метод - успява за първи път да покаже, че в
района на неговите изследвания на места се прилага вави
лонската стъпка със стойност равна на 0,555 м, независимо и
паралелно с всеобщо приетите антични гръцки и римски
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мерки за дължина - лакет, стъпка, длан и пръст - чиито чис
лени стойности дотогава изглеждаха почти неизменни и се
базираха на установената от Bore98 и преведена в метричната
система стойност на стъпката (фута) равна на 0,308 м". Макар
и поради често неточни измервания и значителни
закръглявания на числените стойности резултатите на Бътлер
да срещат и до сега известен скептицизъм у изследова
телите100, те успяват да съборят бариерата на неизменността и
приоритета на византийската единица мярка.
Значително по-късно Ундервуд101 се опитва да уточни мет
ричната стойност на прилаганата в строителството по време
на Юстиниан стъпка на 0,315 м, паралелно на която изчис
лените от Льомерл102 въз основа на изследванията му във Фи
липи и от отец Абел103, извлечени от издяланата върху един
каменен надпис в Йерусалим мярка, стойности от 0,32, рес
пективно 0,3089 м биват счетени за остарели провинциализми. Ундервуд отминава обстоятелството, че заедно със стой
ността 0,315 се среща и стойността 0,3084 м, без да му отдаде
нужното внимание - например във Филипи, Базилика В, като
1/100 от ширината на нартекса. Едва много по-късно, чак в
1971 година, Невенка Спремо-Петрович104, изхождайки от
засниманията на огромно число раннохристиянски църкви от
западната част на Балканския полуостров до Крит, успява да
установи, че макар и 42 % от постройките да са проектирани
на базата 1 стъпка равна на 0,315 м, стойността на стъпката
от 0,308 м се среща в не по-малко от 34 % от тези църкви. Че
пълно единство в метричната система не е имало дори в Ца
риград, показват още и изследванията на Свифт105, Емерсон /
ван Найс106 и Афанасиев107, посочващи едновременното съще
ствувание на двете стойности даже при купола на Цариград
ската „Света София“, дължащо се на обстоятелството, че се
гашният купол, на който се отчита стойност на стъпката
равна на 0,3087, е построен от арменския архитект Трдат през
994 година на мястото на срутения предишен купол, построен
от Антимий и Изидор от Милет, чийто диаметър е бил из
числен на базата 1 стъпка равна на 0,319 м.
Сериозно затруднение за откриване на модулната система
при средновековните архитектурни паметници в сферата на
влияние на източноправославната църква представлява об140

стоятелството, че за разлика от раннохристиянските памет
ници, при тях вече не съществува строго определено място,
от където може да се извлече модулът. Ако строителите на
голяма част от раннохристиянските постройки изхождат найчесто от „стофутовата“ мярка при пропорционирането на
външните размери на базиликите и използват за модул дебе
лината на стените, като величина производна на стъпката
(3, 4, 5 и т. н. стъпки), за следантичната епоха такива правила
няма. Наистина, Бътлер108, следвайки Шоази109, се опитва без
особено голям успех да приеме дебелината на външните
стени като обусловена от единицата-мярка. Същото стано
вище застъпва и Н. Спремо-Петрович110. Тази закономерност
срещаме обаче далече не навсякъде, и то почти изключително
при тухлени постройки, като дебелината на стените се опре
деля от ширината на тухлата, поставена там най-често в един
ред и изпълнена по формата на калъпа, чиято дължина е
обикновено равна на една стъпка ± диференцията, получена
от свиването при изпичането. За чисто каменните постройки
или пък за постройките със смесен градеж, това обикновено е
неприложимо, и то гравно поради обстоятелството, че стъп
ката е много голяма мярка за каменоделците, които са при
викнали да работят по сравнително по-малки мерки111. Както
показва практиката, дебелината при голямата част от стените
на средновековните постройки се изчислява на базата на
пръста като единица-мярка. Наистина, единственният стиг
нал до нас писмен източник, даващ конкретно метричната
стойност на една стъпка - писмото на Григорий Нисийски до
Амфилохий във връзка със строежа на Октогона в Ниса112,
където се определя дебелината на стената, равна на три
стъпки - говори за стъпки, но същевременно определя всички
останали размери в лакети, като по такъв начин индиректно
отрича взаимозависимостта на отделните мерки.
Същевременно при каменните строежи или строежите със
смесена зидария и с пълнеж тъкмо дебелината на стените е
изложена на големи отклонения, получаващи се и при срав
нително прецизната квадрова зидария, а още повече при
зидария с полуобработени камъни, която преобладава всред
паметниците от следантичната епоха, и при която, както за
белязват изследователите113, може да се получи често откло141

нение от 20 %, без да се смята при това и дебелината на
мазилката.
Едновременно с постепенното намаляване размерите на
църковните постройки, характерно за зрялото средновековие
при източноправославните страни, става все по-трудно уста
новяването на единицата-мярка: от една страна едновремен
ното прилагане на няколко различни мерки, макар и съставни
(пръст, длан, стъпка и лакет), като и на дробни части от тях
(У2 , Va и т. н.), а от друга - растящият коефициент на неточ
ност, идващ още от несъответствието между идеалните раз
мери на проекта, котирането и изпълнението на строежа, се
превръщат с течение на времето в най-съществена пречка за
изследванията.
За своите обширни метрични изследвания на кападокийските църкви, Марсел Рестле114 привлича едно необикновено
голямо число от мерки, взети не само от средната дебелина
на стените, но и от всички отвори, вътрешни и външни
размери, височина на отделните части и т. н., като се опитва
посредством сложни таблици, включващи отклонения на
стъпката от 0,294 до 0,3245 м, да определи съответната им
стойност в стъпки и пръсти и стига в крайна сметка до
заключението, че с изключение на три от най-късните па
метници, отнасящи се вече до поствизантийската епоха, при
всички други постройки стойността на стъпката не излиза
извън рамките между 0,304 и 0,310 метра.
С метрично изследване на средновековните църкви в се
гашните граници на България се занимава Любен Динолов115.
В изследването му обаче има три основни грешки, които зна
чително понижават научната стойност на метода му и него
вите резултати. Авторът приема стойността на византийската
стъпка и византийския пръст като неизменни и взима числе
ната им стойност от „Голямата гръцка енциклопедия“, даде
ни там като 0,3048 м за стъпката и 0,01905 м за пръста. При
това положение е напълно естествено да се явят значителни
диференции между теоритичните размери и измерените вели
чини, които щедро се закръгляват от автора за сметка на не
точностите в строежа, макар и да достигат понякога над 8 %.
От големите закръглявания често се получава желаната стой
ност за модула, която обаче не винаги е действителна. Както
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показва практиката, по принцип не е приложимо, а и не е
прилагано използването на модул със стойност от 50, 100, 200
и т.н. пръста; тези мерки обикновено се дават в стъпки и
лакети, от което се получават други съотношения. Също така
дебелината на стените не винаги е равна на модула и иденти
фицирането й с него може да стане по принцип само чрез
насилване ректификацията извън границите на допустимото.
Много ценен материал се съдържа обаче в измерванията, по
казващи още при бегъл преглед варирането на метричната
стойност при стъпката и пръста в паметниците от Средна и
Източна България в широките граници от 0,29 и 0,32 м, без
обаче да достигнат до 0,34 метра. Във всеки случай, за едно
по-точно изследване е необходимо всички данни да бъдат
наново изчислени.
*

*

*

Средновековните архитектурни паметници от югозападните
райони на Първото българско царство до сега не са били
обект на отделно метрично изследване. Наистина, в найновите трудове на Муцопулос116 и Вокотопулос117 някои от тях
се привличат често като сравнителен материал при изслед
ване пропорциите на отделни паметници, но изследвания на
метричната система не се правят. Дали това е случайно изос
таване назад в общите тенденции на теоритичните изследва
ния, като по такъв начин се пренебрегват ценни данни, спо
магащи за по-точно класифициране и датиране на паметни
ците, както и за определяне на връзки между отделните
строителни школи, или пък в случая имаме напълно съзна
телно прикриване на сведения, които могат да противоречат
на предварително поставена теза? Последното предположе
ние изглежда в случая по-вероятно, защото данните, които
могат да се извлекат от метричния анализ и от определената
метрична стойност на модула, са действително в противоре
чие с тезите, поставени от гръцките изследователи и преслед
ващи за цел да покажат единното развитие на средновеков
ните архитектурни паметници, намиращи се на територията
на днешна Гърция, както и тяхната хомогенност. И наистина,
както специфичното развитие на архитектурните типове и на
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строителната техника на паметниците, построени от края на
IX до началото на XI век върху територията на югозападната
част на българската държава, така също и метричната им
система, се различават значително от използваните във
Византийската империя типове и тяхната метрична система.
Така докато не само за сферата на непосредственото влияние
на Цариград, но и за болшинството византийски провинции
(теми), метричната стойност на стъпката остава за цялото
средновековие неизменна и варира само в рамките от 0,304 до
около 0,312 м (в Кападокия дори само до 0,31 м118), за тази
епоха българските паметници в югозападната част на Балкан
ския полуостров показват в тяхната метрична система като
правило още от първия български църковен паметник в този
район, епископската църква в Главиница119, построена малко
след 865 година, чак до последните костурски църкви от
началото на XI век, неизменно дължина на стъпката равна на
0,34 метра, респективно на пръста 2,125 сантиметра120.
Тези метрични единици откриваме при всички измервания
в църквата „Свети Герман“. Така вътрешната ширина на
нартекса и наоса е 16 Уг стъпки = 5,61 м, вътрешната дължина
на наоса е 15 стъпки = 5,10 м, височината на купола от зенита
до петата е 22 Уг стъпки = 7,65 м, височината на свода (равна
и на ширината на наоса) е 16 Уг стъпки = 5,61 м, ширината на
входа между нартекса и църквата - 4 стъпки = 1,36 м, шири
ната на отворите между ъгловите помещения към трансепта и
надлъжния кораб - 2 стъпки = 0,68 м, а височината им - 8
стъпки = 2,72 м; дебелината на стените се движи между 0,43 и
0,45 м = 20 пръста по 2,125 см = 0,425 м + мазилката в
единия случай, увеличена с един пръст при другия случай.
С тези вече опростени мерки достигаме и до главните про
порции в сградата. Тъй като всички главни мерки, а именно:
ширина на наоса
дължина на наоса
височина на купола
височина на свода

=
=
=
=

16 Уг стъпки
15 стъпки
22 Уг стъпки
16 Уг стъпки

са кратни на 1 Уг, следователно числената стойност на модула
е една и половина стъпки по 0,34 м.
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И тъй:
вътрешна ширина
вътрешна дължина
височина на купола
височина на свода

=
=
=
=

11 Mo
10 Mo
15 Mo
11 Mo

Ако с b означим вътрешната ширина, с 1 - вътрешната
дължина, с h височината от зенита до петата на свода и с Н височината от зенита до петата на купола, за главните
пропорции получаваме следните стойности:
b :1
b :Н
1 :Н
b :h

= 11 : 10
= 11 : 15
=10:15 = 2:3
=1:1

Във връзка с архитектурните измервания на паметника не
може да не се обърне внимание на необикновената точност, с
която идеалният проект е изпълнен на място. Дори при дебе
лината на външната стена, която обикновено при следантичните каменни паметници най-силно варира, при „Свети Гер
ман“ не срещаме отклонения над 1,5 % (след като се абстра
хираме от дебелината на мазилката). Още по-малки са откло
ненията в дължината на отделните части, в ширината на от
ворите и във височината. За сравнение е достатъчво да приве
дем други близки по дата на строежа паметници от югоза
падните райони на Първото българско царство, като първо
началната църква в Нерези и „Свети Врачи“ в Костур, у които
при изпълнението са се получили големи отклонения в дъл
жината на стените и преди всичко в ситуацията - отклоне
нието от правия ъгъл при взаимното радположение на външ
ните стени у „Свети Пантелеймон“ в Нерези надвишава 20°!
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6 За Голямата базилика в Бутринт вж: A. Meksi, B azilika е M adhe dhe
B aptisteri I B utrintit (M onumentet 25/1983, c. 47-69 - с библ.); R. Sorties,
F rühchristliche D enkmäler in A lbanien, с. 13 сл.); G. Koch, Frühchristliche
und byzantinische Z eit (A lbanien . Schätze aus dem Land der Skipetaren, Mainz
1988, c. 124-129, фиг. 77, 78, 80); същ., A lbanien. Kunst und Kultur im Land der
Skipetaren, Köln 1989, c. 276-277, фиг. 36, както и моята статия B utrinto в
E nciclopedia dell’arte medievale IV, Roma 1993, c. 21. За базиликата в
Акропола на Бутринт вж: А. Meksi, A rkitektura mesjetare në S hqipëri (shek.
VII-XV), Tiranë 1983, c. 17, табл. VI (план); G. Koch, A lbanien, c. 279;
Бележките ми за тях са резултат от моите лични наблюдения по време на
посещението ми през ноември 1986 година.
7 Поради непознаване на историческите извори, огромното болшинство
изследователи свързват патронажа на св. София при всички тези църкви с
патронажа на Цариградската „Света София“ и от там непосредствено с
основните догми на православието и следователно с Цариградската
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патриаршия, въплътяваща тези принципи в следантичната епоха. В
действителност този патронаж няма нищо общо не само с епохата на
Юстиниан, но дори и с идеите и символиката на православието, защото
Юстиниановата сграда е построена на мястото на една едноименна цър
ковна постройка, изградена малко след средата на IV век в разгара на
арианския спор след утвърждаването на арианците в Константинопол, като
главен тяхен храм. Строежът на тази първа предшественица на Юстиниа
новата сграда влиза по всяка вероятност още в замислите на Константин
Велики (324-337) като една от трите черкви, изразяващи в духа на гности
цизма и езотеричното християнство идеята за Божественото триединство:
Мъдрост, Сила и Мир ("Αγια Σοφία, "Αγια Δύναμης и "Αγια Ειρήνη), но е
осъществен от неговия син и приемник Констанций II (337-361), изповяд
ващ идеите на арианството, във вид на много голяма по размери базилика,
известна под името Μεγάλη Εκκλησία, осветена от арианския константинополски епископ Евдокий Антиохийски (360-370). Засегната тежко от земе
тресение в 361 и от пожар в 381 г., тя става през последните десетилетия на
IV век център на разногласията между арианците и „православните“ и е
главен прицел за яростта на „православните“ зилоти; през 404 г. за кратко
време е завзета от войнстващите монаси, застъпници на „правата“ вяра, и
заедно със съседния й патриаршески дворец става жертва на унищожител
ния пожар, предизвикан от монасите. Следващата едноименна постройка
на това място е също така голяма по размери петкорабна базилика с атриум, изградена от Теодосий II (408-450), също привърженик на арианците,
и разрушена по време на въстанието Ника в 532 година от привържениците
на православието. Строежът на Юстиниановата църква, при който се из
ползват части от Теодосиевата базилика, също няма нищо общо с право
славната традиция, макар и тази църква по-късно да става символ на
православието. А и нейните архитекти, Антемий от Тралес и Изидор от
Милет, като последни представители на античната наука, в действителност
са по-скоро завършители на една епоха, за чийто край обикновено се прие
ма закриването на Атинската школа от Юстиниан в 529 година, с което
също гностиката и езотеричното християнство, както и арианството, се
поставят извън закона и продължават съществуванието си вече в нелегал
ност и под различни форми, подведени от официалната църковна власт под
общия знаменател на ереси. Преглед на историческите извори за Цариград
ската „Света София“ и нейните предшественици вж. при: R. Janin, La géo
graphie ECCLÉSIASTIQUE DE L’EMPIRE BYZANCE, I LE SIÈGE DE CONSTANTINOPLE ET
le Patriarcat Oecuménique, t . III L es églises et les monastères, Paris 21969,
c. 455 и сл.; W. Müller-Wiener, B ildlexikon zur T opographie Istanbuls , Tübin
gen 1977, с. 84-96. Впоследствие и православната църква, колкото и да е
чужда на идеите на гностицизма, си присвоява символиката на гностиците
по отношение на Божествената Мъдрост, като дори претендира тази сим
волика да е неотменна част от нейната идейна същност. В този смисъл са
насочени и опитите на някои съвременни православни богослови да изве
дат и принципа на познанието от катехизиса на православната църква. По
този въпрос вж. преди всичко: S. N. Bulgakov, T he W isdom OF G od . А Brief
Summary of Sophiology, New York 1937; S. Cioran, V ladimir S olov’ev andthe
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Knighthood of the Divine Sophia, Waterloo/Ontario 1977, c. 48 и сљ; В.
Newman, Sergius Bulgakov and the theology of the Divine Wisdom (St.
Vladimir’s Theological Quartery 22/1978, № 1, c. 39-73); R. A. Horsely,
Spiritual marriage whf£ Sopia (Vigiliae Christiannae 33/1979, № 1, c. 30-54)
A. Walker, Sophiology (Diakonia 16/1981, № 1, c. 40-54); J. E. Goehring, A
CLASSICAL INFLUENCE ON THE GNOSTIC SOPHIA MITH (VlGILIAE CHRISTIANNAE 35/
1981, № 1, c. 16-23); W. Crum, Sergius N. Bulgakov: From Marx то Sophio
logy (St. Vladimir’s Theological Quartery 27/1983, № 1, c. 3-25). Тъкмо
тези обстоятелства ще ни насочат и към действителния произход на
патронажа и връзката му с ранното християнство и с гностицизма. А в това
отношение ние не можем да не вземем под внимание още две църковни
постройки в централната и западната част на Балканския полуостров, също
посветени на св. София. Първата от тях, която по всяка вероятност е играла
ключова роля и то не само във връзка със своя патронаж, а и с
архитектурните си форми, е била първоначалната солунска „Света София“,
изградена през втората трета на VI век на същото място, където днес се
намира построената през VIII век сграда, запазила с малки изменения вида
си и до сега. За предшественицата на солунската „Света София“ няма
данни от историческите извори - вж. R. Janin, Les Églises et les Monastères
DES GRANDES CENTREES BYZANTINS (BlTHYNIE, HELLESPONT, LATROS, GALÈSIOS,
Trébizonde, Athènes, Thessalonique) (=La géographie ecclésiastique de
l’Empire byzantine, 2, Paris 1975), c. 407, c литература по въпроса. Пръв Μ.
Kaligas, Die Hagia Sophia von Saloniki, Würzburg 1935, съобщава въз основа
на няколко сондажа, направени от него в началото на 30-те години върху
терена на сегашната сграда, за наличието на една нейна предшественица; в
края на 70-те и началото на 80-те години на XX век гръцките археолози
извършиха разкопки в голям мащаб по цялото пространство, заемано в
миналото от тази черква, без да публикуват техните резултати. По моите
наблюдения, които можах да направя по време на разкопките през 1979,
1980 и 1981 г., при тази църковна постройка се касае за една огромна
петкорабна базилика с план и размери твърде близки до тези при т. нар.
„Стар Св. Петър“ в Рим, т. е. първоначалната постройка на катедралата във
Ватикана. Материалите от разкопките, посредством които тази постройка
би могла да бъде по-точно датирана, бяха укрити и останките от основите отново зарити. Като най-значителна по своите размери църковна пост
ройка не само в западната част на Балканския полуостров, а и в цялата
европейска част на Византия, включително Константинопол, тя несъмнено
трябва да е оказвала влияние при строежа на едноименните й сгради на
Балканския полуостров. Ако и днес да сме затруднени да определим точно
ролята на архитектурните форми на солунската „Света София“, за това би
могла да ни помогне втората ключова по отношение на ролята си църковна
постройка, макар и значително по-късна от първоначалните сгради в
Константинопол и Солун, но по-ранна от другите големи църковни
постройки, посветени на св. София в западната и централната част на
Балканския полуостров. Това е една много по-малко известна постройка,
достигнала до началото на XX век като внушителна развалина: църквата
„Света София“ в напуснатото още през XVIII век градище Двиград (Due
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Castelli) в долината на река Драгоня, Истрия, днес в Хърватско, построена
в края на VIII или началото на IX век в едно от последните средища на
арианството. За „Света София“ в Двиград вж. по-долу, бел. 11.
8 От обширната литература за „Света София“ в София вж. преди всичко:
В. Добруски, М атериали по археологията на България (С борникъ за
народни умотворения , наука и книжнина ХШ/1896, с. 434 и сл.); А. Торньовъ, Д ревнехристіанскій храмъ С в . С офія (С писание на Българското
инженеро - архитектурно дружество ѴІ/1901, № 7, с. 128-131); Jos. Strzygowski, D ie christliche Kunst in einigen B alkanmuseen (Ö sterreichische
Rundschau III, Heft 30, Wien 1905, c. 164); B. Filow^ A rchäologische Funde im
Jahr 1910, B ulgarien (Jahrbuch des Kaiserlichen D eutschen A rchäologi
schen Instituts B erlin XXVI/1911, 2-3, A rchäologischer A nzeiger, c. 358362); същ., С офийската църква „C b . София“, София 1913 (=М атериали за
историята на С офия IV). А. Протичъ, А рхитектоническата форма на
софийската църква „Св. С офия“, София 1912; О. Wulff, D ie byzantinische
Kunst von der ersten B lüte bis zu ihrem A usgang ( вж . бел. 1), с. 396; Jos.
Strzygowski, D ie B aukunst der A rmenier und E uropa, Wien 1918, c. 835-837; П.
Треневъ, К ратка история ha църквата „Света С офия“ въ градъ С офия, София
1927; А. Рашеновъ, Заздравяване и реставрация на църквата „С вета С офия“
въ С офия (Годишникъ на Н ародниџ музей Ѵ/1926-1931, с. 307-316);
Н. Мавродинов, Византийската архитектура ( вж. бел. 1), с. 6 6 и сл.; W. ЅаѕZaloziecky, D ie byzantinische B aukunst in den B alkanländern und ihre
D ifferenzierung unter abendländischen und islamischen Einwirkungen, Mün
chen 1955, c. 15-16, фиг. III5 (=S üdosteuropäische A rbeiten 46); Ст. Бояджиев,
С офийската църква „С вета С офия“ (И зследвания в чест на академик
Д имитър Д ечев по случай 80-годишнината му , София 1958, с. 611-629); М.
Бичев, А рхитектура Б олгарии , София 1961, с. 14-15, фиг. 5; R. Krautheimer,
пое. съч. (вж. бел. 1), с. 183 и сл.; Д. П. Димитров, А рхитектурата в бъл 
гарските ЗЕМИ ОТ НАЙ-СТАРО ВРЕМЕ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В

VII в. (К ратка история на българската архитектура , София 1965, с. 53 и
сл.); Кр. Миятев, А рхитектурата на Средновековна България, София 1965,
с. 19 и сл., ил. 11, пл. 12 - също и в изданието на немски език: D ie mittel al Ferliche Baukunst in B ulgarien , Sofia 1974, c. 18 и сл., ил. 11, пл. 12, както
и в раздела за българското средновековно изкуство: А рхитектура Б олгарии
(В сеобщая история архитектуры III, Ленинград-Москва 1966, с. 383-385);
Ст. Бояджиев, С офийската църква „Света С офия“, София 1967; Н. Чанева,
Старохристиянски И РАННОВИЗАНТИЙСКИ БАЗИЛИКИ от IV-VI ВЕК в
България (А рхеология Х/1968, № 2, с. 13-26, фиг. 7б, 8 ); А рхитектурное
наследство Б олгарии , отв . ред. Ст. Стамов, София 1972, с. 74 и сл.;
R. F. Hoddinott, B ulgaria in A ntiquity, London/ Tonbridge 1975, c. 271-277; Д.
П. Димитров, И зкуството в Тракия през епохата на римското владичество
(И стория на българското изобразително изкуство I, София 1976, с. 47 и
сл.); А. Tschilingirov, D ie Kunst des christlichen M ittelalters in B ulgarien,
Berlin/München 1978, c. 306 и сл.; B. Kousoupov, L’Église «S ainte S ophie» à
S ofia (A ctes du Xe C ongres international d ’archéologie chrétienne,
Thessalonique 1980, II, Città del Vaticano/Thessalonique 1984, c. 267-271);
P. Berbenliev, K unstdenkmäler in B ulgarien. Ein Bildhandbuch, Leipzig 1983,
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с. 390; същ., А рхитектурното наследство по българските земи, София 1987 /
T he A rchitectural H eritage on the Lands of B ulgaria, c. 43 и сл.; Ст. Боя
джиев, Р аннохристиянската църква „С вета С офия“ в С офия (Р анно християнски храм С вета С офия, София 1996); Н. Чанева-Дечевска,
Р аннохристиянската архитектура в България , София 1999, с. 290-293.
Още с първите публикации за софийската „Света София“ се поставя наймного оспорвания въпрос - за нейния произход и датиране. От самото
начало се оформят две главни становища: първото, свързващо я със запад
ноевропейски романски първообрази и влияния, датирайки я съответно от
края на X до XII век, представяно от Андрей Протич, към когото по-късно
се присъединява Оскар Вулф, и второто, поддържащо късноантичното й
възникване (V до VI век) и нейния автохтонен произход, представяно от
Филов, зад когото впоследствие застават болшинството от изследовате
лите. Докато в подкрепа на първото становище, изхождащо изключително
от особеностите в плана на църквата, се явява голямо число западноевро
пейски паралели, второто се базира само върху повече от скромните архео
логически находки („...сребърна кутия [...] три медни монети, толкова изядени о т
ръжда, щ ото само по образитЪ може да се предположи, че принадлежътъ на синоветЪ на
Константинъ Велики, и частички изтлЪла материя съ прахъ...“ - Добруски, с. 434 и

сл.), както и на някаква-си въображаемо-антична строителна техника, дан
ните за която се взимат само от сондажи със съмнителна стойност, а и на
интерпретацията на относителната хронология. Тази относителна хроноло
гия, очертана върху четири църкви, предшестващи по време сегашната засводена куполна базилика (Ст. Бояджиев смята, че вижда дори пет), трябва
според изследователите да оправдае по някакъв начин възникването на по
следната сграда около първата половина или средата на V век. С други
думи, ако се приеме, че първата църква е построена в средата или дори в
началото на IV век („след въвеждането на Миланския едикт в 313 а.“ , според Боя
джиев), би трябвало за около сто години до средата на V век да се изградят
и разрушат още четири църкви със среден живот около 2 0 години - при
това не трябва да се забравя, че поне една трета от това време преминава
във войни, а църквата се намира извън крепостните стени на града. Туй е
твърде малко вероятно, дори ако се допусне, че първата църква предшества
по време указа на Теодосий за обявяване християнството за единствена
религия в 380 година. Филов обосновава разсъжденията си за абсолютната
хронология на църквата с намерените в насипа между подовете на първата
и третата църкви (по неговата класификация) 21 медни монети, 18 от които
биват точно идентифицирани - те всички са от IV век, като най-старата е от
император Лициний (308-324), а най-късната - от Аркадий (395-408). Спо
ред логиката на Филов, най-старите монети, т. е. монетите на Лициний,
трябва да са по-късни от пода на най-долната църква и следователно от
първата постройка, а най-късните, монетите на Аркадий, трябва при всяко
положение да са по-стари от пода на третата постройка. За да стигне до
това си заключение, Филов унищожава напълно близо 315 м 2 подови мозай
ки - най-големите по площ, открити до сега в България. Но и придобитите
на такава висока цена сведения, се оказват без всякаква стойност, защото
пръстта от насипа, в която Филов открива този тъй значителен брой
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монети (макар и всички те без изключение са най-дребни и малоценни),
произхожда от стария некропол около църквата и са съставяли част от
задължителния инвентар при погребенията - монетите, които по един найстар обичай се поставят в ковчега на умрелия. Но ако тези монети (както е
известно на всеки студент по археология) не могат да послужат за опре
делянето на абсолютната хронология на различните постройки-предшест
веници на сегашната църква или на различните фази от техния строеж, има
други критерии, които днес ни позволяват определянето на тези фази със
сравнително голяма точност. Това са подовите мозайки от сградите, чиито
остатъци са намерени или още се намират под пода на сегашната сграда.
Всички тези мозайки или мозаични фрагменти притежават голям брой свои
стилови паралели измежду огромното число подови мозайки, открити от
гръцки, албански и югославски археолози предимно в южната и западната
части на Балканския полуостров през последните десетилетия. Те са творби
на добре известни ателиета и дори на едни и същи майстори, работили от
втората трета на VI до началото на VII век, а декоративната система на
фигуралните изображения и иконографията на тези изображения възниква
не преди последните години на V век, за да се изявят в софийската „Света
София“ дори в една своя относително късна фаза на упадък - по този въп
рос вж. моята студия Z ur D atierung der S ophienkirche in S ofia und ihrer
V orgängerbauten sowie deren B odenmosaiken b A rte D ’occidente. Temi e
Metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, Roma 1999, c. 61-70, в съкра
тена форма изнесена като доклад пред международния колоквиум „Die
Kunst in den östlichen Gebieten des byzantinischen Reiches in der zeit zwischen
Justinian und dem Arabeneinfall“ в Държавните музеи на Източен Берлин още
на 19 февруари 1988 година.
След изясняването на хронологията при различните подови мозайки от
сградите, предшествали сегашната църква „Света София“ в София, може
вече да се изясни и датировката на самите църковни постройки, а също
така техния първоначален вид и функцииите им. Така първоначалната сгра
да, намираща се близо до мястото, където е олтарът на сегашната църква, в
действителност не е била нито гробищна църква, както предполага Филов,
нито мартириум, както твърди Бояджиев, а е била югозападна пристройка
на базилика, намираща се североизточно от сегашната църква и построена
или украсена с мозайки в началото на VI век - функциите на това малко
помещение с апсида на изток се определят точно от декоративната система
на подовата му мозайка, която отговаря на изискванията за катехумениума
и е възникнала на границата на Ѵ-ѴІ век. Навярно след пожар или
разрушаване на базиликата още в началото на втората трета на VI век, това
помещение бива използвано временно като църква и за тази цел то бива
разширено към запад. Не много по-късно, във всеки случай в границите на
VI или в самото начало на VII век, на мястото на тази временна постройка
бива изградена трикорабна църква с плоско покритие - незначителната
дебелина на стените не допуска изграждането на монументален свод, а още
по-малко купол. В това си положение тази църква се използва през целия
седми и осми век и вероятно е тежко засегната по време на обсадата на
града в 808 година, когато Сердика бива присъединена към българската
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държава и става един от главните нейни административни и църковни
центрове, така че изграждането на новата църква става по всяка вероятност
още непосредствено след покръстването. В тази нова сграда нито тухлената
й зидария с извънредно дебели слоеве хоросан е традиционна (до това
време тук преобладава смесената зидария, а тухлени строежи са голяма
рядкост), нито планът, при който трансептът, разпределението на
олтарното пространство (подобно на олтарното пространство при Старата
митрополия в Несебър, но и при първата строителна фаза на Голямата
базилика в Плиска и на охридската „Света София“ без странични
помещения), както и съоръженията в западната им част, каквито не среща
ме във византийските паметници, напомнящи на т. нар. вестверк в дороманската и романската архитектура, но и в „Кръглата църква“ в Преслав,
са характерни за византийската архитектура.
9 Между огромната литература върху историята и архитектурата на „Света
София“ в Охрид вж. преди всичко: П. Н. Милюковъ, Х ристіанскія древ 
ности Западной М акедоніи . П о матеріаламъ Русскимъ Археологическимъ
Институтомъ втеченіе лѣтней экскурсіи 1898 года (Извъстія Р усскаго
А рхеологическаго И нститута въ К онстантинополъ ІѴ/1899, с. 86-90);
Η. П. Кондаковъ, М акедонія . Археологическое путешествіе, С.-Петербургъ
1909, с. 228-234; G. Millet, пое. съч. (вж. бел. 1), с. 40-43, фиг. 19-20; SchmidtAnnaberg, D ie B asilika A ja S ofia in Ochrida (D eutsche B auzeitung LV/1921,
Nr. 44, c. 193-196, Nr. 47, c. 205-208, Nr. 48, c. 209-212); M. Злоковић, Ctape
ЦРКВЕ у ОБЛАСТИМА П респе и О хрида (С таринар III серија, 3/1924-1925,
с. 123-132); В. Иванова, Стари църкви и манастири в Българскитъ земи IVXII в. (Годишникъ на Н ародния музей Ѵ/1922-1925, София 1926, с. 523 и
сл.); Б. Филов, Старобългарската църковна архитектура (С писание на
БАН XLIII, Клонъ историко-филологиченъ и философско-общественъ
21, София 1930, с. 27-31); Ђ. Мано-Зиси, С вета Софша у Охриду (Старинар
III сер., 6/1931, с. 123-132); Фр. Месеснел, О хрид , Скопје 1934, с. 33 и сл.;
СЪЩ., ВИЗАНТИЈСКИ СПОМЕНИЦИ (СПОМЕНИЦА ДВАДЕСЕТГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБО-

Ђења Јужне Србије, Скопје 1937, с. 352 и сл.); Д. Коцо, Ц рквата св . С офша
во О хрид (Филозофски факултет на универзитетот Скопје, Историскофилолошки оддел, Годишен зборник 2, Скопје 1949, с. 343-356);
Вл. Петковић, П реглед црквених споменика кроз повесницу српског
народа , Београд 1950, с. 232 и сл. (=Српска Академија наука, посебна
издањ а

CLVII, Одељење друштвенип наука, Нова серија 4); D. Косо,

N ouvelles considérations sur l ’eglise de S ainte-S ophie d ’O chrid
(A rchaeologia Jugoslavica, II/1950); P. Љубинковић, С вета С офша у
О хриду (К онзерваторски испитувања и радови на цркви С в . С офше у
О хриду (З борник заштите споменика културе 2,1/1951, с. 201-204); F. Forlati
/ С. Brandi / Y. Freudevaux, S aint S ophia of Ochrida. Préservation and Restoration
of the Building and its Frescoes. Report of the UNESCO Mission of 1951 (M usées
et M onuments 4, Paris 1953); Б. Чипан, Заштита споменика културе у HP
М акедонш а (З борник заштите споменика културе 4-5/ 1953-54 Београд
1954 с. 313-318); същ., К онзерваторски радови на цркви С в . С офше у
О хриду (С авезни институт за заштиту споменике културе уз сарадњу са
Ц ентралним заводом за заштиту споменика културе HP М акедонш е ,

Београд 1955, с. 19-27); Р. Љубинковић, С вета С офија у Охриду (пак там, с.
9-18); W. Sas-Zaloziecky, пое. съч. (вж. бел. 8 ), с. 4-5, 10-11, фиг. Ш ; М.
Медић, Радови на консервацши архитектуре и живописа цркве С в .
С офше у О хриду у лето 1954 године (Зборник заштите споменика
културе , 6-7/1955-56 Београд 1956 с. 251-252); V. Madjaric, L’exposition des
TRAVAUX DE CONSERVATION DE L’ÉGLISE SAINTE SOPHIE D’OhRIDA (MUSEUM
9/1956, c. 53-55). Ђ. Бошковић, А рхитектура средњег века, Београд 1957, с.
129; Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото
Българско царство, София 1959, с. 264-267; Ђ. Бошковић / К. Томовски,
Средновековната архитектура во Охрид (Народен музеј во Охрид,
Зборник на трудови, Охрид 1961, с. 71-100). D. Stricevic, La rénovation du
TYPE BASILICAL DANS L’ARCHITECTURE ECCLÉSIASTIQUE DES PAYS CENTRALES DES
B alkans au IXe-XIe siècles (A ctes du XIIe Congrès international d ’études
byzantines , Ochride 1961, I, Beograd 1963, c. 189); R. Ljubinkovic, L es
INFLUENCES DE LA VIE POLITIQUE CONTEMPORAINE SUR LA DECORATION DES ÉGLISES
d ’O hrid (A ctes du XIIe C ongrès international d ’études byzantines, Ochride
1961, III, Beograd 1963, c. 221-225); V. Korac, S ur les basiliques médiévales de
MACEDOINE et de S erbie (пак там, c. 173-185); B. J. Ђурић, Ц рква C b . С офија у
О хриду , Београд 1963; R. F. Hoddinott, E arly B yzantine C hurches in
M acedonia AND S outhern S erbia. A Study of the Origins and the Initial
Development of East Christian Art, London 1963, c. 228 и сл.; А. Дероко,
С поменици архитектуре ІХ-ХѴІІІ века у Југославији , Београд 1964, с. 10,
12-14; А. Grabar, D eux témoignages archéologiques sur l ’autocéphalie
d ’une église.

Prespa et Ochrid (З борник радова Византолошког института

VIII,2/1964, Mélanges G. Ostrogorsky И, Београд 1964, c. 163-65); R.
Krautheimer, пое. съч. (вж. бел. 1), c. 223-225 - вж. също рецензията на
H. Hallensleben в B yzantinische Z eitschrift 66/1973, c. 125; Кр. Миятев,
А рхитектурата на българското средновековие (К ратка история на бъл 
гарската архитектура , София 1965), с. 83 и сл., фиг. 77; (този текст се пре

дава без изменение и в другите съчинения на автора, отбелязани в бел. 8 );
Е. Reusche, Polychromes S ichtmauerwerk byzantinischer und von B yzanz
beeinflusster B auten S üdosteuropas, phil. Diss., Köln 1971; В. Мавродинова,
К ултурата и изкуството през време на П ървата българска държава (И с 

I, София 1976, с. 74 и сл.);
А. Tschilingirav, D ie Kunst des christlichen Mittelalters in B ulgarien, (вж. бел. 8 ),
с. 36-38, 326 и сл.; L. Trifunovic, Kunstdenkmäler in Jugoslawien I, Leipzig
1981, c. 395 и сл., ил. 317-321; Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната архитектура
на П ървата българска държава , София 1984, с. 34-36; В.-М. Schellewald, D ie
A rchitektur der S ophienkirche in Ohrid, phil. Diss., Bonn 1986; K. Petrov,
L’architettura in M acedonia dal IX al XIV secolo (XXXIII Corso di cultura sull ’arteravennateebizantina , R avenna 1986, Seminario internazionale di
Stiudi su «La Macedonia Iugoslava», c. 349-356); П. Бербенлиев, пое. съч. (вж.
бел. 8 ), с. 74 и сл., пл. 37г ; П. Миљковиќ-Пепек, Х ристијанската архитек 
тура кај М акедонските С ловени от пред средината на IX в. д о 1018 г.
(К ирило -М етодиевски зборник , Скопје 1988); Цв. Грозданов, С вета
С офша - О хрид , Загреб 1991; Б. Чипан, С вета С офш а . Катедрален храм на
Охридската архиепископија. Хронологија на архитектурата, Скопје 1996.
тория на българското изобразително изкуство
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За стенописите в църквата вж. също: N. Okunev, Fragments de peintures
S ainte-S ophie d ’Ochrida (M élanges C harles D iehl, vol. II, Art,
Paris 1930, c. 93-131 - вж. също рецензията на J. Myslivecek в Byzantinoslavica 10/1949, c. 210 и сл.); A. Grabar, La peinture byzantine, Genève 1953,
c. 139-141; G. Millet / A. Frolow, La peinture du M oyen Â ge en Y ougoslavie
III, Paris 1954, c. VIII табл. Ï-XI; П. Миљковиќ-Пепек, Една значајна
НОВООТКРИЕНА ФРЕСКА ВО СВ. СОФИЈА ВО ОХРИД (ВЕСНИК НА МУЗЕЈСКОКОНЗЕРВАТОРСКОТО друштво на HP М акедонш а , год . III, бр. 2, Скопје 1955,
48-51); S. Radojcic / D. Talbot-Rice, Y ougoslavie. Fresques médiévales, Paris
1955, c. 16, табл. I-VIÏI; П. Миљковиќ-Пепек, М атеријали за македонската
средновековна УМЕТНОСТ. Фреските во светилиштето на црквата св.
Софија во Охрид (З борник на Археолошкиот музеј во Скопје 1/1955-1956,
Скопје 1956, с. 37-67); П. Миљковиќ-Пепек, П орекло једног стилског
елемента на ФРЕСКАМА св. С офије у О хриду (Српска Академија наука.
Зборник радова LIX, Византолошки институт V, Београд 1958, 125-128); Р.
Miljkovic-Pepek, La fresque de la Vierge avec le C hrist du pilier situé au
de l ’église

NORD DE L’ICONOSTASE DE STE. SOPHIE À OHRID (AKTEN DES XI. INTERNATIONALEN
B yzantinistenkongresses 1958, München 1960, c. 388-391); C. Steward,
S erbian Legacy, London 1959, c. 56 и сл.; O. Bihalji-Merin, F resken und
Ikonen. Mittelalterliche Kunst in Serbien und Makedonien, München 1960, c. 7,
табл. 1, 3-12; P. Љубинковић / M. Ћоровић-Љубинковић, С редновековното
сликАРСТво во О хрид (Народен музеј во Охрид, З борник на трудови ,
Охрид 1961, с. 101-148); R. Ljubinkovic, La peinture murale en S erbie et
MACEDOINE AUX XIIe SIÈCLES (CORSI DI CULTURA SULL'ARTE RAVENNATE E
bizantina IX/1962, c. 405-441 =P. Љубинковић, С тудије из средњовековне
уметности и КУЛТУРНЕ истоРИЈЕ, Београд 1982, с. 62-83); V. J. Djuric,
L’église de S ainte-S ophie à O hrid, Belgrad 1963; същ., Ц рква C b . С офија у
О хриду , Београд 1963; R. Ljubinkovic, Sur un exemplaire de vitraux du
monastère de Studenica (A rchaeologia I ugoslavica III, 1959); B. H. Лазарев,
Ж ивопись XI-XII веков в М акедонии (Rapports du XIIe Congrès Iniernaiional
d’Éiudes Byzantines, Ochride 1961, V, BelgtctfeOchride 1961, c 114-121); R. Hamann-MacLean /
H. Hallensleben, D ie M onumentalmalerei in S erbien und M akedonien vom 11.

bis zum frühen 14. Jahrhundert, 1 Bildband, Gießen 1963, c. 15-17, пл. I-V, табл.
1-28 (=OSTEUROPASTUDIEN DER HOCHSCHULEN DES LANDES HESSEN, Reihe II, Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, hrsg. v. H.-B. Harder
und P. Scheibert 3); Св. Радојчић, П рилози за ИСТОРИЈУ најстаријег охрид СКОГ СЛИКАРСТВА (ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА VIII,2/1964,
Mélanges Georges Ostrogorsky II, Београд 1964, c. 355-381); A. Grabar, L es pein
MURALES DANS LE CHOEUR DE SAINTE-SOPHIE D’OCHRID (CAHIERS ARCHÉO
LOGIQUE XV/1965, 257-265); П. Миљковиќ-Пепек, М атеријали за историјата
НА СРЕДНОВЕКОВНОТО СЛИКАРСТВО ВО МАКЕДОНША. II ЦИКЛУCOT СТРАДАНИЈА
апостолски од С в. С офија во Охрид (К ултурно наследство 3,1/1966, с. 1-28);
P. Miljkovic-Pepek, Contribution aux recherches sur l ’évolution de la pein
ture en MACEDOINE aux XIIIe siècle (L’art byzantin du XIIIe siècle. Sympo
sium de Sopocani,), Beograd 1967, c. 189-196; Цв. Грозданов, П рилози проуча вању Св. С офије О хридске y XIV Веку (З борник за ликовне уметности
5/1969, с. 35-56); П. Миљковиќ-Пепек, М атеријали за историја на сред -
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НОВЕКОВНОТО СЛИКАРСТВО во М акедонија . III фреските во наосот и
нартексот на црквата св. Софија во Охрид (К ултурно -историско наслед 
ство во СР М акедонија IX. К ултурно наследство ІН/1971, № 1, с . 1-25);
същ., Ф реските и иконите о д X и XI век во М акедонија (К ултурно
наследство VI, 1975, с. 37-48); R. Hamann-MacLean, D ie M onumentalmalerei
in S erbien und M akedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, II

Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in
Serbien und Makedonien, Gießen 1976, c. 215-248 (=Osteuropastudien der Hoch
schulen des L andes Hessen, Reihe II, Marburger Abhandlungen zur Geschichte und
Kultur Osteuropas, hrsg. von H.-B. Harder und P. Scheibert 4); V. J. Djuric,
B yzantinische Fresken in Jugoslawien, München 1976, c. 10-12, 233 и сл.,
табл. I-III; Ann Wharton Epstein, The political content of the paintings of
S aint S ophia at O hrid (Jahrbuch der Österreichischen B yzantinistik,

29/1980, c. 315-329); Цв. Грозданов, Слика Јављања премудрости св .
Јовану Златоустом у Св. С офији О хридској (З борник РАДОВА Византо лош ког ИНСТИТУТА XIX/ 1980, с. 147-154); Цв. Грозданов, О хридско зидно
сликарство от XIV век, Охрид 1980. същ., П ортрети на светителите од
М акедонш а од ІХ-ХѴІІІ век, Скопје 1983, с. 24-27; същ., R itratti di sei
PAPI NELLA CATTEDRALE DI SANTA SOFIA А OCRIDA (BALCANICA II, 1 (marzo),
Roma 1983, c. 3-16); същ., Студии за охридскиот живопис , Скопје 1983; А.
М. Лидов, О браз »Х риста -архиерея « в иконографической програме
С офии охридской (Зограф 17/1986, с. 5-19); P. Miljkovic-Pepek, La peinture
MURALE CHEZ LES SLAVES MACEDONIENS DEPUITS LE XIe JUSQU’A LA FIN DU XVe
siècle, (XXXIII C orso di cultura sull ’ arte ravennate e bizantina , R avenna
1986, Seminario internazionale di Stiudi su «La Macedonia iugoslava», c. 279-310);
B. H. Лазарев, И стория византийской живописи , Москва 21988, с. 80 и сл.,
100, 109,218, ил. 177-181.
За декоративната пластика вж.: К. Балабанов, И коностасот во Св.
С офша (С овременост 3, Скопје 1954); Ив. Николајевић-Стојковић, П рилог
ПРОУЧАВАЊУ ВИЗАНТИЈСКЕ СКУЛПТУРЕ ОД 10 ДО 12 ВЕКА из М акедоније и
С рбије (З борник радова САН XLIX, Византолошки институт 4, Београд
1956, с. 170 и сл.); К. Петров, Д екоративна пластика во М акедонш а во XI
и XII век (Филозофски факултет на универзитетот Скопје, Историскофилолошки оддел, Годишен зборник 14, Скопје 1962, с. 126-160); A. Grabar,
S culptures byzantines de Constantinople II (XIe-XIVe siècle), Paris 1976, c.
71 и сл., № 69.
В цялата история на средновековното изкуство на Югоизточна Европа
няма друг художествен паметник, за който да е писано толкова много и да
са се водили и продължават да се водят толкова спорове. Въпреки не
обикновено големия брой научни публикации за него, излезли най-вече през
време на реставрационните работи по църквата или непосредствено след
тях, основните въпроси относно времето и повода на възникването на
паметника остават за болшинството автори неизяснени. Впечатлението,
което се получава при четенето на съобщенията за работите по реставра
цията, е, че всички те са преследвали целта не да разкрият истината, а още
повече да я замъглят. Официалното становище е, че не са направени до
статъчно сондажи по липса на време, тъй като се е бързало да се приключи
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реставрацията до започването на Международния конгрес на византолозите
в Охрид през септември 1961 година. Сведенията, които ми даде главният
консерватор на стенописите, Спасе Спировски, по време на моя разговор с
него през октомври 1979 година обаче съвсем не се покриват с това
официално становище. По думите на Спировски, Димче Коцо и Радивой
Любинкович не са му позволили да прави на определени места сондажи и
даже отворени сондажи, при които е бил разкрит долен слой от стенописи в
светилището, са били незабавно затворени, без да бъдат протоколирани. В
случая става въпрос за проверки дали зидарията под стенописите в тази
част на сградата е първична или вторична, т. е. съвременна на стенописите,
а също и за установяването на възможни фуги в стените и при основите,
каквито биха задължително възникнали, ако зидарията в тези части е
вторична, което би отговаряло на предварително поставената теза на
югославските изследователи за построяване на църквата изцяло през XI
век. Ясно е, че скриването на данните от сондажите е извършено съзнател
но, макар и всички белези да не са били унищожени, така че днес мнозина
изследователи поставят датировката на строежа в XI век под въпрос, като
се ограничават с едни по-широки хронологически граници, без да са в
състояние да вземат становище по въпроса.
Че всички укрити по време на реставрацията данни не са могли да бъдат
унищожени, показа излязлата неотдавна, обнародвана повече от 40 години
след реставрацията на паметника, монография от ръководителя на архитек
турните работи арх. Борис Чипан. Макар и през време на реставрацията по
неговите сведения да са направени само четири сондажи, резултатите от
които той сега публикува, тези сондажи са извънредно важни за установява
не относителната хронология на строежа, чиито над седем метра дълбоки
основи представляват части от субструкцията и стените на по-стари пост
ройки. Върху данните на тези сондажи Чипан предлага една своя абсолют
на хронология на паметника, според която върху основите на римска
профанна базилика бива изградена при Юстиниан куполна базилика, твър
де сходна на софийската „Света София“ (за датирането на която той
приема VI век), обновена през първата половина на IX век, чието преуст
ройство - според него всъщност изцяло нов строеж от основите нагоре - е
започнато от Самуил, но не е било завършено; този строеж според Чипан
обхваща светилището на храма до височина около 2 метра, до която
височина е запазена облицоващата зидария от този строителен период, но
също така и наоса, включително купола, тухли от който, принадлежащи на
същия строителен период, той намира под сегашния покрив. За следваща
строителна фаза арх. Чипан приема втората трета на XI век, когато сгра
дата бива завършена от архиепископ Лъв Пафлагонски.
Ако и обнародваните с такова голямо закъснение резултати от сонда
жите да ни дават извънредно важни данни за относителната хронология на
охридската „Света София“, предложената от арх. Чипан абсолютна хроно
логия е съвсем неприемлива. Нито куполната базилика, предшестваща покъсната сграда, може да е била Юстинианова, нито пък е имало кой да я
обнови през първата половина на IX век, т. е. преди покръстването в 865 г.,
както твърдят заедно с Чипан редица сръбски автори. Ако върху основите
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на римска гражданска (а не е изключено и сакрална) базилика е имало
храм, той е можел да бъде само от ІѴ-Ѵ век. Именно тогава Лихнид е бил
митрополитско седалище и постройката не може да е била по-късна,
защото през второто или третото десетилетие на VI век, т. е. именно преди
или в самото начало на Юстиниановото управление, градът е разрушен от
земетръс и напуснат - от тогава до средата на IX век в града няма следи
нито от ново строителство, нито изобщо от каквато и да било цивилизация;
по време на археологическите разкопки при никой обект в града не са
намерени монети от този период, а в писмените извори изобщо не се
говори за него - вж. Ф. Папазоглу, Охридско во праисторијата и во
античкиот период в сборника О хрид и О хридско низ историјата I, Скопје
1985, с. 118: „Последното известие за Лихнид е известието за неговото разрушаване.
Между т е ж к и т е катастрофи, които, както съобщава Прокопий, споходили Римската
империя поради дяволската природа на Юстиниян през време на неговото управление
- войни, наводнения, чума и земетръси - отбелязани са зем етръ сите, унищожили в миг
Антиохия и Селевкия в Сирия, Аназарб, Ибора, Амасейя, Полиботос и филомеда в Мала Азия,
Лихнид в Епир (Λυχνίδον τήν εν Έπειρώτας) и Коринт, стари и гъстонаселени м ес та
[Proc, anecd., 18, 42]. Земетресението, което унищожило Лихнид, не трябва да се
идентифицира с онова, което през 518 г. засегнало Дардания и разрушило Скупи. Според
Stein [Geschichte des Spätrömischen Reiches, Wien 1928, c. 241] - земетресенията, които нанесли
големи щ ети на Коринт, Аназарб и Дирахион, са станали по време на управлението на
Ю стин I, а Антиохия е изравнена със зе м ята на 29 и 30 май 526 г., когато загинали над
50000 ж ители на града. Няма възможност да се оточни годината на разрушаването на
Лихнид. Почти цялото население на Лихнид трябва да е загинало, а към туй бедствие се
прибавила и чум ата, която изтребила половината о т преживелите земетресението.
Дали Лихнид е бил обновен при Юстиниян? - Това може един ден да повърдят археолозите.
О т историческите извори обаче Лихнид изчезва завинаги.“ (Превод мой - бел. авт.)

Хипотезата, с която арх. Б. Чипан иска да свърже строежа на охридската
„Света София“ с Юстиниан и с една следваща строителна фаза през
първата трета на IX век, не може да бъде обоснована нито от данните на
историческите извори, нито от изследванията върху строителната субстан
ция на днешната сграда. Спекулациите на автора за свързване на църквата
с Юстиниан почиват от една страна на „местните легенди“, създадени през
XII век с политически цели и от XIX век разпространявани със същите
цели от сръбските националисти. От друга страна това са несъмнените
аналогии със софийската „Света София“, за които той дава допълнително
потвърждение от своите изследвания. Последните проучвания на тази
църква (вж. по-горе, бел. 8 ) обаче дават вече сигурни основания за
датировка на сегашната сграда в началото на последната трета на IX век.
Но и историческите и археологическите данни не позволяват нито един от
строителните периоди на „Света София“ в Охрид да бъдат свързани с
епохата от началото на VI до последната трета на IX век. Въпреки широко
разгънати разкопки на различни места по терена на Охрид, досега не са
открити и едва ли има изгледи и в бъдеще да се открият каквито и да е
потвърждения за възстановяване на Лихнид през ѴІ-ѴІІІ век. Всички
хипотези на някои от скопските автори за някакво продължение на
строителната, църковната и културната традиция в Лихнид/Охрид от
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второто десетилетие на VI до последната трета на IX век, се поддържат
също само с политическа цел. Тъкмо резултатите от четирите сондажа при
основите на Света София, които с пълно основание са били „изгубени“ и
скрити в продължение на четири десетилетия от просръбските ръководи
тели на реставрационните работи, най-ясно противоречат на тази хипотеза:
постройката от второто ниво (хоризонт И, според Б. Чипан), т. е. късноантичната християнска базилика, не е могла да бъде възстановена поради
значителното вече по това време (IX век) повишение на терена от затру
паните със свличаща се земя развалини и единственото разумно решение
при възобновяването на постройката през последната трета на IX век
(засвидетелствуваният от исторически извори строеж на княз Борис I) е
било да се използва солидната субструкция (дълбоките над 7 м основи и
стени на римската и християнската базилики), като надземната част се
изгражда в точния смисъл на думата „от основи“. Типът и формите на тази
вече куполна базилика, както Чипан с пълно основание забелязва, имат
известно сходство с тези на „Света София“ в София, която обаче не може
да бъде по-стара от IX век. Но постройката от тази и следващата строи
телна фаза не може да се обозначи като куполна базилика с трансепт, за
каквато я представят още Д. Коцо и редица други автори. Ние можем само
да допуснем с известна вероятност, че напречните стени, носещи купола, са
от тази строителна фаза, тъй като не са правени сондажи нито в дълбочина
близо до основите, нито в надземните стени. При всяко положение обаче
тези напречни стени не излизат вън от очертанията на северната и южната
външни стени, както това е при софийската „Света София“, така че напреч
ният кораб се състои от северното и южното рамо на кръста на кръстокуполна постройка от широко разпространения през IX и X век в границите
на българската архиепископия/патриаршия, но и в близките на нея съседни
области, архитектурен тип, при който куполът не почива върху колони, а
върху стълбове, образувани от вътрешните надлъжни и напречни стени с
изрязани в тях арки, каквито са „Свети Иван Кръстител“ в Несебър, „Свети
Герман“ при Преспанското езеро, „Свети Лаврентий“ при Водоча, Еписко
пията на Евритания, епископската църква в Дрино поле (Епископи/Пешкепи,
Албания), „Богородица Панаксиотиса“ в Гавролимни и още много други.
Макар и доколкото ми е известно да не са правени сондажи навътре в сте
ните (или, което е по-вероятно, резултатите им се премълчават), по всичко
изглежда, че при първата подфаза от строежа на сегашната постройка (спо
ред терминологията на Чипан) - т. е. около 996-997 г., е използвана също
значителна част от добре запазените по това време външни стени, без
тяхната външна облицоваща зидария - единствено на южната външна сте
на са запазени в най-долния ред, заедно с вторично използвани каменни
блокове от предшестващите постройки, също части от тухли от втората
постройка (IX век); тези тухли са значително по-тъмни по цвят и с размери
различни от другите по-късни тухли (аз можах да открия само една изцяло
запазена; нейната дължина не е приблизително една стъпка, т. е. ~32 см., а
половин лакет, т. е. 34 см., също както при болшинството български строе
жи от втората половина на IX и целия X век). Използваният хоросан е също
така с друг състав със значително количество счукани тухли и се поставя в
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много дебели слоеве, равни на тухлените редове, също както при „Света
София“ в София (при наскоро завършената реставрация на черквата обли
цоващата мазилка на интериора беше свалена и този градеж се вижда днес
в цялото вътрешно пространство). Такъв градеж срещаме и при първата
постройка на Боянската черква от IX/X век, а и в черквата на Раковишкия
манастир и днес вече не съществуващата църква при с. Яна, Софийско вж. по-долу, бел. 18. А всички тези постройки са от втората половина на X
век. При преизграждането на храма през т. нар. първа подфаза външната
зидария се подменя с декоративна, по всяка вероятност включително при
сводовете и купола, а отвътре постройката бива измазана, като светилище
то се украсява с нови стенописи, при което се запазва единствено живо
писта в главната апсида (Богородица Никопея), а наосът остава без стено
писи или цялата му живопис впоследствие се изчуква заедно с мазилката, за
да бъде повторно изписан през втората трета на XI век. Наблюденията на
Чипан за принадлежността на купола към т. нар. първа подфаза на строежа
поставя под съмнение твърдението на редица изследователи на черквата,
които, без да имат каквито и да било доказателства, приписват изграж
дането на купола на „Света София“ на строителната дейност на архиепис
коп Лъв. От тези тъй важни за установяването на действителната история
на строежа наблюдения, както и въз основа на откритите материали от
строежа на купола, вече може със сигурност да се твърди, че при т. нар.
втора полуфаза, т. е. възобновяването на храма след извършеното или през
1014 г. (което е по-малко вероятно), или по-вероятно непосредствено след
1037 г., разрушаване на купола и отчасти на сводовете, купол вече не е бил
изграден, а постройката се превръща в засводена трикорабна базилика,
която архитектурна форма се запазва и при превръщането на храма в джа
мия, извършено при съхранение на неговата форма и структура, заварени
при идването на турците. Единствено това обстоятелство обяснява обаче и
изграждането през втората трета на XI век на параклисите над страничните
източни помещения, протезиса и дяконикона, достъпни посредством гале
риите над северния и южния кораб на вече преустроената в безкуполна
базилика сграда, които от своя страна са били достъпни от към запад и
чието съществувание е невъзможно при наличието на купол - държа осо
бено да подчертая, че странични помещения липсват както в софийската
„Света София“, така и в Голямата базилика в Плиска по време на нейната
първа строителна фаза; за разлика от византийското богослужение, българ
ското богослужение не е изисквало такива помещения и тях по вероятност
ги е нямало в сградата от предишната строителна фаза, което обяснява и
известни различия в структурата и градежа на стените на средната апсида и
апсидите на страничните помещения. Но и тук липсата на сондажи навътре
в напречните стени оставя някои въпроси без отговор, за което Б. Чипан не
носи никаква вина - вината носят единствено онези „истраживачи“, чиято
цел съвсем не е била изясняването историята на постройката, а нейното
замъгляване. Също не съществуват никакви основания да се допусне, че по
време на т. нар. първа подфаза (по терминологията на арх. Чипан) строе
жът не е бил завършен. Посочените от него съображения, които били по
пречили за завършването на строежа, не могат да убедят никого. Това се
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отнася както до обективните данни от наблюденията върху стигналите до
нас останки от първоначалната сграда, така и до разсъжденията на автора
относно някои възможни външни причини, възпрепятствали завършването
на строежа. Що се отнася до съображенията му, извлечени от неговите наб
людения върху съхранената до днес строителна субстанция на храма, те
противоречат не само на строителната практика, запазена по традиция вече
над хиляда години, но и на всяка логика. Защото е невъзможно да се
построи купол на една църква, преди да е изградено светилището, чиито
стени, ако се съди единствено по запазената външна декоративна зидария
от същата подфаза, са били издигнати само на около 2 м. височина - а че
такъв купол е имало при т. нар. първа подфаза на строежа, Чипан дава
безспорни доказателства. Но обстоятелството, че външната декоративна
зидария от тази първа полуфаза е запазена само до височина около 2 м.,
съвсем не е доказателство, че по време на нея декоративната зидария не е
била изпълнена на цялата височина на храма. Нещо повече: по-голямата
част от стенописите в светилището са изпълнени именно през тази строи
телна фаза, което означава, че и носещите ги стени (без външната декора
тивна зидария) са от същия строителен период.
Не по-малко неприемливи са разсъжденията на Чипан относно външни,
обективни пречки за завършването на постройката, като липса на средства
и войните с Византия. Извършеното от Самуил в значителен обем възобно
вяване на охридската „Света София“ и нейната украса са във връзка с пре
местването на столицата и седалището на патриаршията в Охрид, както и с
коронясването му за български цар, което той предприема след смъртта на
законния български цар Роман-Симеон подир пленяването му от визан
тийците в 996 година - за хронологията на тези събития вж. В. Н. Зла
тарски, И стория на българската държава през средните векове, I П ърво
българско царство , 2 От славянизацията на държавата до падането на
Първото царство, София 21971 с. 652-668, където Златарски обстойно раз
глежда въпроса за достоверността на различните датировки на събитията
предшестващи коронацията на Самуил в историческите извори. В десетиле
тието след битката при Ихтиман в 987 г. българската държава достига
върха на своята мощ и това обстоятелство трябва да намери отражение в
най-представителната постройка в новата столица. През туй десетилетие и
чак до първите години на новото хилядолетие войните на Самуил се водят
извън границите на българската държава, а от военните походи в царската
хазна се стичат несметни богатства. Йоан Скилица (Synopsis historiarum ,
rec. I. Thurn, C orpus fontium historiae byzantinae , V, Berolini 1973 c. 359]7
=Кедрин, ГИБИ VI/1966, c. 291) съобщава за сто кентинария, т. е. десет
хиляди литра злато, взети от византийците при завладяването на царския
дворец в Охрид през 1018 г. Това сведение, колкото и да е преувеличено,
все-пак не може да не се вземе предвид - такава сума би била достатъчна
за изграждането на десетки сгради от размера и вида на патриаршеската
катедрала, така че да се твърди, че поради липса на средства тя не е била
завършена, е пълна безсмислица. Обстоятелството, че времето между
решението за преместването на столицата и извършването на самата коронация във възобновения и богато украсен патриаршеския храм е било
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вероятно твърде кратко, може да обясни не само оставянето на наоса на
храма без стенописи, но същевременно говори, че основната строителна
субстанция на сградата е била запазена, като строителните работи са
засегнали преди всичко външния й вид и нейната украса.
И именно украсата на църквата с декоративна пластика (фрагментите от
олтарната преграда) и стенописи ни дава някои от най-важните доказател
ства за датирането й. Паралели от скулптурната украса намираме в цяла
поредица български църкви от X век в югозападните райони на Първата
българска държава, но и в останалите части на страната - това са на първо
място релефите от Преслав, от „Свети Стефан“ в Несебър, от църквата при
Земен (вж. по-долу, бел. 13), от църквата при с. Дреново (пак там), Нерези
(вж. бел. 42) и „Свети Ахил“ (вж. бел. 89). В публикациите за тези църкви
тяхната скулптурна украса никога не е разглеждана от изследователите като
единно цяло, а съвсем изолирано, като за нея се дават фантастични
датировки в рамките на осем столетия, въпреки несъмненото й единство в
стилово, иконографско и технологическо отношениие.
Ако и след изказването на най-изтъкнатите капацитети в областта на
византийското изкуство в полза на версията за украсяването на църквата
със стенописи по време на архиепископ Лъв, т. е. между 1037 и 1057 година,
тази теза да се приема днес почти повсеместно без колебание и уговорки,
тъкмо техните особености й противоречат съвсем определено.
Първостепенна роля за датирането на стенописите в охридската „Света
София“ играе декоративната й система, и то преди всичко при изобра
женията на църковните учители в светилището. Защото е невъзможно и
невероятно Лъв Пафлагонски, един от идеолозите на схизмата и от найизтъкнатите врагове на римската църква, да поръча на художниците да
изобразят между църковните учители (всред които са и славянските равноапостоли Кирил и Методи!) такова дотогава, а и след това недостигнато
число от папи само няколко години преди окончателното скъсване на отно
шенията между двете църкви. При това имената на някои от изобразените
папи, канонизирани само от западната църква, се повтарят с имената на
няколко от папите, заемащи апостолския престол през първата половина на
XI век. Това е възможно и логично единствено за българската независима и
автокефална патриаршия, която по този начин изтъква своите връзки с
другите християнски автокефални църкви - туй доказателство съм посочил
във всички мои публикации, засягащи тази църква, между другото в моно
графията си за християнското изкуство в България (вж. бел. 8 ), но и в
съответните статии на L exikon der K unst III, Leipzig 1973, V, Leipzig 21993
(München 31996), и E nciclopedia dell ’arte medievale VIII, Roma 1998. При
преустройството на църквата през втората трета на XI век е била наново
изписана в светилището на църквата само средната апсида (това е конвен
ционалното изображение на Богородица Никопея от горния живописен
слой, свалено през 1954 г. и поставено понастоящем в южния кораб на
наоса - за свалянето на живописта в апсидата вж. М. Медић, Р адо ви на
КОНСЕРВАЦИЈИ АРХИТЕКТУРЕ И ЖИВОПИСА ЦРКВЕ СВ. СОФШЕ У ОХРИДУ У ЛЕТО
1954 годные (З бо рни к заштите с пом еника културе 6-7/1955-56 Београд

1956 с. 251-252). Тази нова живопис е от същите художници, които са изпи-
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сади по време на същия строителен период (около средата на XI век) и сте
ните на наоса. Изображенията на светителите от долния регистър на стено
писите в светилището, включително на римските папи, са били само зама
зани, но не и унищожени. Тези стенописи имат редица паралели, произхож
дащи не само от същого време, но и от същото ателие. Това са стенописните фрагменти от „Свети Лаврентий“ във Водоча, „Свети Георги“ в София, от
Десятинната църква в Киев и даже една икона от Новгород, днес в Третяковската галерия, което стесняват по време дейността на това ателие в рам
ките на последните две и половина десетилетия от X век. По този въпрос
вж. моите публикации Ü berlieferung u n d Inno vation in der mittelalter 
lichen K unst B ulgariens (вж. бел. 2), с. 65-99) и D ie C hristianisierung
R u ssla nd s und B ulgarien (T ausend Jahre T aufe R u ssl a n d s . R u ssla nd
E u ro pa . Beiträge zum Interdisziplinären und Ökumenischen Symposium

in

in
Halle/Saale, 13.-16. April 1988, hrsg. von H. Golz, Leipzig 1993, c. 423-468).
10 За историята и архитектурата на Старата митрополия („Света София“) в
Несебър вж.: Братя Шкорпил, Ч ерноморското кра йбреж ие и съседните
п о дб а л к а н с к и страни в Ю ж на Б ъ лгария (С бо рни к на БАН Ш/1890, с. 28);
G. Ва1§ / N. Ghika-Bude§ti, R uinele bizantine din M esmbria (B uletinul comisiunii monum enteloristorice V/ 1912, c. 1-22); M. Zimmermann, B eiträge zur
K enntnis christlicher B audenkmäler in B ulgarien , Berlin 1913 (=Dissert.
Dresden von 12. 07, 1911), c. 1/5 и сл., същ., A lte B auten in B ulgarien , hrsg.
von C. Gurlitt, Berlin (1916); G. Millet, пое. съч. (вж. бел. 1), с. 18, fig. 3-4; А.
Рашеновъ, М есем врийски ц ъ ркви , София 1932, с. 2-12 - срв. също рецен
зиите на G. Sotiriou в B yzantinisch - neugriechische Jahrbücher IX/1932,
c. 394-398, Ћ. Бошковић в С та рин ар ѴІІІ-ІХ/ 1933-34, с. 330-331, Е. Härtel в
Jahrbücher für K ultur und G eschichte der S laven VIII/1932, P. Mutafciev в
B yzantinische Z eitschrift , XXXIX/1933, c. 216-217, V. Grumel в E chos
d ’O rient XXXVI/1933, c. 354-355, J. Myslivec в B yzantinoslavica , V/1933-34,
c. 493-495 и А. Grabar в Β υζάντιον IX/1934, с. 21-23; Г. Σωτηρίου, Ή τέχνη των
βυζαντνών μνημείων τής Μεσημβίρας, Άθήναι 1964; С. Покровски, А рх ео л о ги 
ч ески

ПРОУМВАНИЯ НА ЦЪРКОВНИТЕ СТАРИНИ В НЕСЕБЪР (РАЗКОПКИ И ПРОУЧ

4/1949, с. 245-255); W. Sas-Zaloziecky, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 1-11;
H. Мавродинов, В изан ти й с ка та а рхитектура ( вж . бел. 1), с. 49-52; St. Bojadziev, L'A ncienne É glise M étropole de N esebar (B yzantinobulgarica 1/1962, 321346); R. Krautheimer, пое. съч. (вж. бел. 1), c. 191,; Кр. Миятев, А рх и т е к 
тура т а в средновеко вна Б ъ лгария (вж. бел. 8), с. 13-16; същ., А рхитектура
Б ол га ри и ( вж . бел. 8), с. 381 и сл.; Н. Чанева, С та ро х ри с т и я н с к и и ра н н о ви зан ти й с ки ба зи лики от IV-VI век в Б ъ лгария ( вж . бел. 8), с. 16, 20, 22-24;
V. Velkov, M esam bria -M esembria -N essèbre . Situation, recherches, notes histori
ques (БАН Археогически институт, Н есебър I, София 1969, с. 9-28, по-спец.
с. 24); R. Hoddinot, B ulgaria in A ntiquity, London 1975, c. 321-333; A. Tschilingirov, D ie K u nst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( вж . бел. 8), c. 1516, 30, 313; Ж. Чимбулева, П ам ятники средневековья в Н есебре (B y z an 
tinobulgarica ѴІІ/1981, с. 124 и сл.); V. Velkov, D ie B edeutung von N esebär
in der Ü bergangsperiode von der A ntike zum M ittelalter (пак там, c. 137140); Н. Чанева-Дечевска, Р анно хри с ти я н с ката а рх ит е к т у ра в Б ългария
(вж. бел. 8), с. 228-231.
ВАНИЯ,
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В българската наука се е наложило схващането, че Старата митрополия
в Несебър е била първоначално обикновена базилика с плоско покритие, а
след частични разрушения, за времето на които се изказват от изследова
телите различни предположения в границите от VI до IX век, по време на
втори строителен период е престроена във вид на базилика със засводени
странични кораби. Това схващане е изложено детайлирано от Ст. Бояджиев,
който свързва дори първоначалната постройка с църквата на Студийския
манастир - аз също го възприех при по-рашните си публикации. При позадълбочено проучване на строителната субстанция и на нейния план то
обаче не може да бъде повече поддържано. Внимателното изследване на
зидарията показва единство при целия строеж, като местата, при които се
забелязва разлика в строителните материали и техника, се отнасят към покъсни поправки на частични разрушения. Вторият и решителен аргумент за
по-късен от V-VI век единен градеж на църквата е дебелината на стените,
съответстваща на дебелината на основите - както бе многократно ус
тановено и доказано от Н. Спремо-Петровић, П ро порцијски о д н о с и у
б а зи л и к а м а И лирске ПРЕФЕКТУРЕ, Београд 1971 (=Археолошки институт,
Посебна издања 7) въз основа на огромен фактически материал, взет от
църкви в целия Балкански полуостров, стени с дебелина над 1,00 м, се
изграждат само за постройки, които ще бъдат засводени или ще носят
купол, което изключва основите на тази църква да са били предназначени
първоначално за сграда с плоско покритие; досега няма известен случай,
при който за стилобат, поддържащ плосък покрив, да бъдат изградени та
кива масивни и дълбоки основи. Третият аргумент, определящ датирането
на целия паметник през последната трета на IX век като първоначална
постройка, а не като втори етап от строежа на междувременно разрушена
църква, е нейният план - и то главно по отношение на светилището, при
което липсват страничните помещения, необходими за извършването на
богослужението според изискванията на Цариградската патриаршия - тези
помещения отсъстват и в другите български църковни постройки от същия
период в тяхната първа строителна фаза, като „Света София“ в София,
„Света София“ в Охрид, Голямата базилика в Плиска, епископската църква
в Главиница (вж. бел. 45), двете базилики в Бутринт (голямата базилика под
крепостта и малката базилика в крепостта - вж. бел. 6), но и при „Света
София“ в Двиград (вж. бел. 11), при която също източната част бива пре
строена през ХГХИ век. Нерешен остава засега въпросът със западната
част от „Старата митрополия“, чиито основи повече говорят за масивна
сграда, както при първата строителна фаза на „Света София“ в Охрид и в
софийската „Света София“, а не за атриум. Крайната дата за започването
на строежа (ако не за завършването му) ни дават историческите извори,
според които след сключването на 30-годишния мирен договор между Бъл
гария и Византия от 864/865 година Несебър преминава към Византия това се приема от българската наука въз основа на един фрагментарно
запазен надпис от Несебър от 874 година - за надписа вж. В. Бешевлиев,
Т ри п ри н о са къ м средновековната българска и с т о ри я , 2 За източната
граница на България в края на IX в. (И зследвания в чест на М. Д ри нов ,
София 1960, с. 291-294).
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11 За „Света София“ в Двиград (Due Castelli) в долината на река Драгоня,
Истрия, сега в Хърватско, вж.: W. Gerber, A ltchristliche K ultbauten Ist 
riens u nd D almatiens , Dresden 1912, c. 76-79; A. Gnirs, D ie R uinen von D ue CASTELLI BEI CANFANARO, ISTRIEN (MITTEILUNGEN DER K .K . ZENTRALKOMMISSION

D enkmalpflege , Bd. XIII, Nr. 4, III. Folge, Wien, April 1914, c. 86-89).
Както останалите църкви в групата, „Света София“ в Двиград е трикорабна базилика с големи размери (16.4x29 м), чиито странични кораби
са разделени от масивни стени с „изрязани“ в тях арки; източната й част е
престроена с добавяне на страничните помещения вероятно в XI/XII век. За
връзките й с останалите църкви от групата аз споменавам за първи път в
моя доклад за софийската „Света София“от 1988 г. (вж. бел. 3), а след това
и по време на дискусията след доклада на г-жа проф. фон Лилиенфелд пред
големия международен симпозиум по случай хилядолетния юбилей на по
кръстването на Русия в Хале - F. von Lilienfeld, D as P atrocinium der „H eili
für

gen S ophia “ in E uropa u nd besonders in R u ssland (T ausend Jahre T aufe
R u ssla nd s . Russland in Europa -вж. бел. 9; за дискусията вж. пак там на с. 469).

12За изследванията върху базиликата от Балша има само предварителни
съобщения: S. Anamali, R ezultatet Е gërmimeve arkeologjiketë vitit 1975 në
B allsh (I liria VI/1976, c. 359-361); същ., B azilika e B allshit (пак там
VII-VIII/1977-1978, c. 301-306); същ., R reth skulpturës dekorative arkitek ton ik e të B azilikës së B allshit (пак там XI/1981, № 2 c. 237-242). От особена
важност за българското изкуствознание е и богатата й пластична украса, в
голямата си част още непубликувана и съхранявана в музеите в Тирана
(Национален исторически музей и сбирка на Центъра за археологически
изследвания) и Корча. Бележките ми за нея са резултат от моите лични
наблюдения при посещението ми в Албания през 1986 година.
13За архитектурата на църквата „Свети Иван Богослов“ при Земен вж.: Иор.
Ивановъ, С та ри н ски църкви в Ю го западн а Б ъ лгария (И звъстия на Б ъ л 
гарското историческо друж ество III, 1, 1912, с. 58-72); G. Millet, L'ancient
art serbe . L es églises , Paris 1919, c. 122; A. Грабаръ, М атериалы по с ре д н е вековом у искус ству в Б олгарии (Г одиш никъ на Н а ро д н и я м узей 1920, с.
152); А. Protich, L ’architecture religieuse bulgare , Sofia 1924, c. 38-39;
Б. Филов, С таробългарската църковна а рх и тектура ( вж . бел. 9), с. 53);
Кр. Миятевъ, З ем ен ски ятъ м анастиръ (В ъ кове 1/1931, № 1, с. 6-8); Н. Мав
родиновъ, Е д н о ко ра бн а та и кръстовидната църква по бъ л га рс к и тъ земи
до к ра я н а XIV в., София 1931, с. 80-82; Ив. Попов, П ро порции в бъ л га р 
с к ата а рх и т е к т у ра , София 1955, с. 100-104; Вл. Петковић, пое. съч. (вж. бел.
9), с. 134-135; Г. Стойков, К ултови и обществени с гра д и из Т ръ н с к о , Б рез ниш ко и К ю стендил ско (БАН Отделение за изобразителни изкуства, музи
ка и архитектура. К о м плексни н а у ч н и екс педици и в З а п а д н а Б ъ л г а ри я .
Трънско-Брезнишко-Кюстендилско през 1957 и 1958 година. Доклади и
материали, София 1961, с. 83-87, фиг. 6-9); Кр. Миятев, А рхитек турата в
средновеко вна Б ъ лгария ( вж . бел. 8), с. 166-168 (същият текст е и в другите
публикации на този автор, отбелязани в бел. 8 и 9); Н. Мавродинов, С т а ро 
бъ лгарското и зк у ство . ХІ-ХІІІ век, София 1966, с. 15-18; Г. Кожухаров,
Сводът в а н тичн остта и средните векове , София 1974, с. 34, № 14, 92-94;
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Д. Панайотова, А рхитектурата

на

В тората

на българското изобразително и зкуство ,

българска държ ава

(И стория

София 1976, с. 184, фиг. 186);

А. Tschilingirov, D ie K unst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( b>k .
бел. 8), c. 31, 36 и сл., 321 и сл.; Л. Мавродинова, З ем ен ската ц ъ рк в а . Исто
рия, архитектура, живопис, София 1980, с. 9-14.
Болшинството изследователи, следващи Йор. Иванов и основавайки се
на стенописите от второто изписване, датират църквата „Свети Иван
Богослов“ в XIV век и я считат за манастирска. Външната й прилика с
руските църкви от ХП-ХШ век, имащи също така формата на куб с общ
корниз, изтъкват още Мийе, А. Протич и след тях Н. Мавродинов, който в
първата си публикация въз основа на това подобие връща датировката към
края на XI - началото на XII век, която датировка поддържа и при покъсния си, издаден посмъртно, труд, където повтаря убеждението си, че
стените, както и куполът, са в цялата им височина първични. Към тази
датировка се присъединяват също М. Бичев и по-късно Л. Мавродинова,
докато Кр. Миятев поддържа докрай датировката в XIV век „според
стенописите Ù“ . Тази даторовка остава при всички общи трудове, освен в
издадената от БАН И стория на българското изобразителн о и зк у ст в о ,
където авторката на съответния раздел, Д. Панайотова, изобщо не дава
друга датировка, освен общата, съдържаща се в рамките на този раздел,
посветен на паметниците от Второто българско царство. Реставрационните
работи по църквата от 1965 до 1972 г., макар и да не биват съпроводени с
никакви сондажи в зидарията и под покрива, донасят нови данни, които
променят основно критериите за датировката й. В наоса и олтарната част
на църквата, върху западните люнети на дяконикона и протезиса, са
открити стенописи от долния слой, предшестващ значително по време
стенописите от втория слой, които дотогава се датират от всички
изследователи в ХІІІ-ХІѴ век, с фронтални фигури на светци, изображения
на св. св. Константин и Елена, а също и на св. Ана и св. Йоаким от сцената
„Отхвърляне даровете на Йоаким и Ана“, както и следи от насилствено
разрушаване на църквата и нейните първоначални стенописи, които, въпре
ки силната връзка на техния грунд със стените, почти навсякъде са изчукани
и унищожени - за тези стенописи вж.: Б. Илиева, Някои д а н н и от рес та в 
НА СТЕНОПИСИТЕ В ЗЕМЕНСКИЯ МАНАСТИР (МУЗЕИ И ПАМЕТНИЦИ НА
ХШ/1973, № 3, с. 66-67), както и В. Марди-Бабикова, Н овоот 
кри ти с теноп иси в ц ъ рквата при З ем енския м а н а с ти р (пак там, с. 16-25);
същ., З ем ен ската църква «С в . Й оан Б огослов » в светли ната на нови
д а н н и ); същ. с Б. Илиева, Н овооткритите стеноп иси в ц ъ ркв ата при
З ем ен ски я м а н а с ти р (И зкуство XXII/ 1972, № 10, с. 12-14) с погрешни
ра ц и ята

к у л т у ра та

изводи за датировката на стенописите в ХІ-ХІІ век, която датировка въз
приема и Л. Мавродинова в публикациите си за Земенската църква (вж. погоре, с. 15-22) и за българските стенописи - С тенната ж ивопис в Б ългария
до кра я на XIV век , София 1995, с. 31 и сл.: „Най-вероятната дата за
създаването на ранните земенски фрески е късният XI в., време, твърде размирно, но от
което имаме най-много успоредици сред стенописите, като тези в Карабаш клисе и
триконха в Тагар (Кападокия), Епископията на Евритания (втори слой), някои образи от
стенописите на «Св. Лука» във фокида и др.“ Независимо от обстоятелството, че
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именно в туй „твърде размирно“ време н и т о има кой да изгражда такава
монументална сграда, и то с почти съвършена квадрова зидария, нито пък
има кой след това със същата прецизност да разбива споените като с ци
мент стени и сводове на олтара и купола. Стиловите и формалните пара
лели за плана на църквата, за нейния градеж, скулптурна украса (вградени в
южния вход фрагменти от олтарната преграда) и стенописите й с тяхната
палеография, са тъкмо паметниците от късния IX и ранния X век. Иден
тифицирането на тази църква със седалището на епископа на [Горна]
Сътяска (О ж т ^ с к а ), в първия от сигилиите на Василий II деградиран и
подчинен на епископа на Велбъжд/Кюстендил, също така ни позволява да
свържем строежа още с първата поредица от църковни постройки в запад
ните райони на България, изградени наскоро след покръстването, към кои
то принадлежи и сходната в плана, но и в тъй прецизния си градеж църква в
седалището на „първия български епископ“ Климент Охридски при Дебрища, Кавадарско, вследствие на едно недоразумение известна в науката под
името „църквата при Дреново“ - вж. бел. 27 към втора глава. След XI в. за
Горна Сътяска липсват всякакви сведения. По всяка вероятност епископ
ската църква е разрушена още през втората трета на XI в. и възобновена
едва през XIII в., когато бива отново изписана; след завладяването на
областта от турците в края на XIV век църквата запустява и е възстановена
през XVIII в. с основаването на Земенския манастир. Въз основа на тези
данни, първоначалната постройка на църквата „Свети Иван Богослов“,
заедно с първите й стенописи, аз датирам във всички мои публикации в
IX/X в.: S em en -K loster (L exikon der K unst 4, Leipzig 1977, c. 452 и сл.); D ie
K u n st des christlichen M ittelalters in B ulgarien - вж. по-горе; C hristliche
K unst in B ulgarien , Berlin 1978, c. 31, 36 и сл.; B ulgarien (L exikon der
K u nst 2I, Leipzig 1987/München 31996, c. 709-716;); Ü berlieferung u n d In 
novation in der mittelalterlichen K unst Bulgariens (вж. бел. 2), с. 74-76);
BuLGARiA (E nciclopedia dell ’arte medievale III, Roma 1992, c. 816-825);
Z em en -K loster (L exikon der K unst 7, Leipzig 21994, München 31996, c. 899);
Моята датировка се възприема от П. Бербенлиев (K unstdenkmäler in B u l 
garien , c. 388, А рхитектурното наследство по българските земи / T he A rchi
tectural H eritage on the L ands of B ulgaria , c. 82), докато в останалите
обобщаващи трудове по българската архитектура датировката в XIV век
продължава да се дава също през 80-те и 90-те години, независимо от
новите данни за църквата - вж. напр.: Б ъ лгарската а рх и т е к т у ра през веко 
вете от авторски колектив, София 1982, с. 68 и сл.; Н. Тулешков, А рх и т е к 
т ура н а българските м а н а с ти ри , София 1988, с. 47 и 49. Особено куриозна
в това отношение е статията на Ст. Бояджиев, Н аново за З емен (в. К у л т у 
ра XXXVI/1992, № 11/1725 от 13 март 1992, с. 2), в която той се опитва да
докаже, независимо от всички резултати от изследванията на стенописите,
архитектурата и историческите извори, както и от данните на строителната
субстанция на църквата, че тя е построена в началото на XVIII век.
14 За архитектурата на църквата „Свети Георги“ в Колуша/Кюстендил вж.:
Йор. Ивановъ, С еверна М а к едо н и я , София 1906, с. 261 и сл.; А. Грабаръ,
НЪКОЛКО СРЕДНОВЪКОВНИ ПАМЕТНИЦИ ИЗЪ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (ГОДИШНИКЪ НА

Н а ро д н и я

м узей

1921, с. 293 и сл.); А. Противъ, Същности и

развитие на
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(вж. бел. 13), с. 186-205); същ., G uide À
Sofia 1923, c. 12; същ., L ’architecture religieuse
bulgare (вж. бел. 13), с. 32; Б. Филов, С таробългарската църко вна а р х и 
тектура (вж. бел. 9), с. 52; Н. Мавродиновъ, Е д н о к о ра бн а та и к ръ с то ви д НАТА църква по българскитъ зем и ( вж . бел. 13), с. 106, фиг. 123-125; Ив.
Попов, пос. съч. (вж. бел. 13), с. 100-104, табл. 103-1046; Г. Стойков, К у л т о 
ви И ОБЩЕСТВЕНИ с гра д и из Т ръ нс ко , Б резниш ко и К ю стендил ско (вж. бел.
13), с. 81-83; Кр. Миятев, А рхитектурата в средновеко вна Б ъ лгария (вж.
бел. 8), с. 165 и сл.; същ., А рхитектура Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 402 и сл.;
Н. Мавродинов, С таробългарското изкуство . ХІ-ХІІІ век, с. 20-21; Г. Кожухаров, пос. съч. (вж. бел. 13), с. 34, № 16, 97-98; Д. Панайотова, А р х и 
тектурата на В тората българска д ърж а ва , с. 183, пл. 57; A. Tschilingirov,
пос. съч. (вж. бел. 3), с. 46 и сл.; Б ългарската а рх ит е к т у ра през вековете
(вж. бел. 9), с. 68; П. Бербенлиев, А рхитектурното наследство по българ 
ските земи / T he A rchitectural H eritage on the L a nds of B ulgaria ( вж . бел.
8), гр. ил. 42ж.
За църквата „Св. Георги“ в Колуша/Кюстендил е възприета в българ
ската научна литература датировката в X IV век - А . Протич, Б. Филов, Кр.
Миятев („първата четвърт на XIV в., преди 1330 г., когато в нея бил погребан заги
налият при Велбъжд цар Михаил Шишман“ ); А. Грабар датира църквата в X I I - X I I I
век, а Н. Мавродинов - отначало в X II век, а в последния си труд се оточнява „поради приликата ù със църквата в Земенския манастир от втората половина на
XII век“ , като посочва силни византийски влияния при многостенния тамбур
на купола, считайки го за първичен. В по-раншния си труд, изхождайки от
същите съображения, приемам и аз силните византийски влияния, макар и
да посочвам датировка в средата на X I век. При по-нататъшните си про
учвания обаче стигнах до убеждението, че куполът с многостенния тамбур
са вторични, вероятно от края на X I или началото на X I I век и са резултат
от възстановителните работи по църквата след нейното частично разруша
ване, докато самата сграда е значително по-стара. Същото се отнася и до
наскоро разчистените стенописни фрагменти в нея. Повечето от тези фраг
менти са изпълнени след възстановяването на църквата и не са от времето
на нейното изграждане, така че те не могат да служат за датиране на
строежа - за стенописните фрагменти от второто изписване на църквата
вж.: Л. Мавродинова, Н овооткрити средновековни стенописи в църквата
„Св. Г ео рги “ в К олуш а , К ю стендил (С таробългарска ли тера тура 25-26/
1991, с. 194-210); същ., L es anciennes peintures de l ’E glise de S t . G eorges à
K oloucha -K ustendil Notes préliminaires (Εύφροσήνον. Αφιέρωμα στόν Μανόλη
Χατζηδάκη I, Άθήναι 1991, с. 345-352, табл. 170-174); същ., С тенн ата ж и во 
п и с в Б ъ лгари я ( вж . по-горе, бел. 13), с. 32 и сл. Въпросът с точната й
датировка оставям засега открит, във всеки случай църквата „Свети Геор
ги“ - катедрала на Велбъждската (Кюстендилската) епископия - стои в
тясна връзка с цяла поредица църкви от нейната епархия, различавайки се с
някои от тях (църквите в Земен и в с. Рила) само по предолтарното
пространство, което обаче е обусловено не от „влияния на Цариградската
школа“ , както твърдят след Г. Мийе повечето автори, а от функциите й на
епископска църква, докато размерите и плановете им са почти идентични; с
бъ л гарската църковна архитектура

travere la
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B ulgarie ,

други църкви („Свети Никола“ в Сапарева баня/ Германия, „Свети Тодор“ в
Бобошево/Долна Сътяска) я свързва декоративната строителна техника със
скрити редове тухли. Тъй като всички тези църкви могат да бъдат иденти
фицирани със църквите на енориите от Велбъждската епископия, включени
в пърния сигилий на Василий II от 1018 година, а близки паралели както по
отношение на плана, така и по отношение на декоративната зидария, сре
щаме на много места, където по други съображения - въз основа на стено
писите („Свети Димитър“ в Паталеница), или на исторически данни („Све
ти Никола“ във Винени, „Свети Димитър“ на остров Ахил, „Свети Атанас“
при Кулата, Петричко) - датировката се движи в границите от последната
трета на IX до около края на втората трета на X век, същите широки
граници можем да приемем и за нейната хронология. Единственото съоб
ражение, което досега възспираше приемането на една тъй ранна датировка
е все още не напълно изясненият въпрос за произхода на декоративната
зидария със скрити вдлъбнати редове тухли, за която се допускаше
доскоро, че води началото си от Цариград. Там, както и в източните облас
ти на Гърция, тази зидария се явява обаче съвсем спорадично през втората
трета на XI век и след това престава да се употребява - за гръцките църкви
с такава зидария вж.: P. Vocotopoulos, T he c o n c e a l e d c o u r se t e c h n iq u e : f u r THER EXAMPLES AND A FEW REMARKS (JAHRBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN BYZAN
TINISTIK 28/1979, с. 247-260.

Декоративната зидария със скрити вдлъбнати редове от тухли е доку
ментирана още при строежа на т. нар. Десятинна църква в Киев (осветена
през 996/997 година), построена според плана на патриаршеската катедрала
в Преслав (т. нар. „Църква при чупката“, най-голямата между църковните
постройки в българската столица и единствена между тях със задължител
ния за катедрални църкви синтрон), а и украсена със стенописи от същите
български майстори, които изпълняват стенописите в „Свети Георги“ в
София през 971/972 г., в епископската катедрала в Струмица/Водоча през
80-те години на X век и в светилището на охридската „Света София“ през
996/997 година - за стенописите в Десятинната църква вж.: Η. П. Сычевъ,
ДРЕВНЕЙШІЙ ФРАГМЕНТЪ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКОЙ ж ивописи (Seminarium K on dakovianum H/1928, с. 91-104, табл. XIII); за дейността на българското
художествено ателие вж. моята студия: Ü berlieferung und Innovation in
DER MITTELALTERLICHEN KUNST BULGARIENS (вж. ПО-ГОре, бел. 2), С. 82 И СЛ. Но
тази зидария явно е съществувала и преди това в България, където я
срещаме при основите на постройката под изградената около 1083 година
надвратна църква „Свети Архангели“ в Бачковския манастир, а така също и
при църквите „Свети Димитър“ в Паталеница, „Свети Никола“ в Сапарева
баня/ Германия, „Свети Тодор“ в Бобошево/Долна Сътяска, при църквите в
с. Рила, с. Винени, както и при редица други църкви, днес в границите на
Сърбия и Гърция. Що се отнася до цариградските постройки, изпълнени с
този вид зидария, те са изброени при Н. Schäfer, A rchitekturhistorische
B eziehungen zwischen B yzanz und der K iever R us im 10. und 11. Jh. (D eu
tsches A rchäologisches Institut, Istanbuler M itteilungen 23-24/ 1973-1974,
c. 197-224 - списък на паметниците на с. 198 и сл.; в списъка е пропусната
черквата „Св. Теодосия“ (Гюл Джами), построена преди 1070 година - за
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нейната датировка и идентификация вж.: Н. Schäfer, D ie G ül С ами in
Ista n bu l , Tübingen 1973; Berge Aran, T he C hurch of S aint T heodosia and the
MONASTERY OF CHRIST EUERGETES (JAHRBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN BYZANTINI
STIK 28/1979, c. 211-228. Интересно е да се отбележи, че всички архитектурни
паметници в Цариград, където можем да наблюдаваме тази зидария, са
свързани чрез техните дарители непосредствено с българската царска ди
настия, които през 1019 г. се заселват във византийската столица, и то
съвсем не като пленници, както твърди Скилица (I o a n n is S cylitziae S y n o p 
sis h ist o r ia r u m , rec. I. Thurn, C orpus fo n tiu m historiae b y z a n t in a e , V,
Berolini 1973, c. 36590-9i) - по силата на сключения в 1018 година при
Струмица договор между Василий II и българската царица Мария, вдовица
на Иван Владислав, тя получава заедно със своите деца известни приви
легии, в числото на които, както показват последвалите събития, е била и
брачната връзка с византийските наследници на престола, осигуряваща
един вид династичен съюз, който узаконява по такъв начин и правата на
византийските императири да владеят България. От тези брачни връзки
водяят началото си и двете византийски династии, управляващи империята
чак до падането й под турско владичество, династиите на Комнините и
Палеолозите: Исак I Комнин се оженва за дъщерята на Иван Владислав,
Ирина, а Георги Палеолог - за неговата внучка Мария; император Роман
IV Диоген е също женен за внучка на Иван Владислав, без да има обаче от
нея деца. От появяването на тази тъй характерна за българските паметници
зидария в Цариград, макар и за кратко време, можем да си извадим заклю
чението, че заедно с членовете на българския царски двор след 1019 година
са се преселили там и майсторите от придворните ателиета в Охрид,
където художествената дейност след установяването на византийска власт
напълно замира, за да се възроди отново едва след три века. Един екскурс
върху връзките на дарителите и строителите на тези постройки с българ
ската царска династия би имал обема на обширна студия. За пример ето
тук само данните за черквата „Св. Теодосия“ в манастира на Христос
Евергет [R. Janin, L a géographie ecclésiastique de l ’empire by zan tin . III L es
églises et les monastères , Paris 21969, c. 143-145; J. Pargoire, L ’ église S ainte
T héodosie (É chos D’O rient IX/1906, c. 163-165); N. Brunov, D ie G ül -D jami von
K onstantinopel (B yzantinische Z eitschrift 30/1930, с. 554-569); Н. Schäfer,
D ie G ül C amii in Istanbul ( вж . по-горе); Th. Mathews, T he B yzantine C hurches
of Istanbul , Univ. Park 1976, c. 128-129; W. Müller-Wiener, B ildlexikon zur
T opographie Istan bu ls , Tübingen 1977, c. 140-143 (библ.); Berge Aran, T he
C hurch of S aint T heodosia , ( вж . по-горе)], най-ранното сведение за която
срещаме в Cod. Par. gr. 1617 от 1071 г. [H. Delehaye, S ynaxarium E cclesiae
C onstantinopolitanae e C odice S irmondiano , Brussels 1902, 82855-56, 830 1-з]:
В две епиграми от Cod. Marc. gr. 24 [Σπ. Λάμπρος, Ν έος Ε λληνομνημον
8/1911, c. 19-21] се дават данни за втория строител на манастира, протосеваст и велик дук Йоан Комнин, син на севастократор Исак Комнин, който
е по-стар брат на император Алексий Комнин I (1081 -1118), женен за
Ирина, внучката на последния български цар от Първото българско царст
во Иван Владислав и жена му Мария; тя, Ирина, е дъщеря на сина им Траян
и Мария Дука, дъщеря на Андроник Дука, който е брат на император
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Константин X Дука (1059-1067). Същият този Йоан Комнин, строителят на
манастира Христос Евергет, е бил между 1090 и 1106 г. дук на Драч и ни е
известен от книгата на неговата първа братовчедка, Ана Комнина, правнуч
ка на цар Иван Владислав [В. Leib, A nne C omnène A lexiade , И, Paris 1944,
с. 147, III, Paris 1945, с. 65; ГИБИ ѴІІІ/1972, с. 72, 94-100, 115, 120], а така
също и от кореспонденцията му с архиепископ Теофилакт Охридски [Theophylactus - Migne PG CXXVI, 513, 533; ГИБИ IX, 2/1994]. За него вж. също:
В. Н. Златарски, И стория на бъ лгарската държ ава през средните векове ,
II Б ъ лгари я под византийско владичество (1018-1187), София 1934
(Репринт: София 1972), с. 221 и P. Gautier, L e S ynode des B lachernes ( fin
1094). Étude prosopographique (R evue des É tudes B yzantines 29/1971, c. 221).
За връзките между българската архитектура и паметниците на руската
архитектура в Киев и по-специално Десятинната черква вж. също моето
изследване D ie C hristianisierung R usslands und B ulgarien ( вж . бел. 9).
15 За църквата в с. Паталеница, Пазарджишко, вж.: Ст. Захариевъ, Г еографско с тати сти ческо оп исан ие н а Т а таръ -П азардж и ш ката к а а за , Виена 1870, с.
58-59; Н. Чанева, С тарин ната църква „С в . Д и м и тъ р “ в село П а т а л е н и ц а ,
Пазарджишко (И звестия на С екцията по теория и и стория на гра д о у с т 
ройството ХѴІІІ/1965, с. 175-194); Кр. Миятев, А рхи тек турата в среднове 
ковна Б ългария (вж. бел. 8), с. 168-170); Н. Мавродинов, С таробългарското
и зк у с т в о . ХІ-ХІІІ век, с. 32 и сл.; Д. Панайотова, А рхи тек турата на
В тората бъ л гарска д ъ рж а ва , с. 184, пл. 59; А. Tschilingirov, D ie K unst des
christlichen M ittelalter in B ulgarien (вж. бел. 8), с. 31, 50; Н. ЧаневаДечевска, Ц ърковната а рх и тектура в Б ългария ХІ-ХІѴ век , София 1988,
с. 92-94, фиг. 59; българската а рхитектура през вековете ( вж . бел. 9), с. 68
и сл.; Р. Berbenliev, K unstdenkmäler in B ulgarien , с. 373; същ., А рхитектур 
ното наследство п о българските земи (вж. бел. 8), с. 83, ил. 42з.
Всички публикации на църквата „Св. Димитър“ в Паталеница разглеждат
архитектурата на сградата независимо от стенописите, които бяха разкрити
чак в началото на 70-те години. Поради възбраната за достъп до
стенописите, наложена от един български изкуствовед, заемащ по това
време висок пост в Комитета за култура и изкуство и желаещ да издаде за
тях публикация, те бяха затворени в продължение на много години за всич
ки изследователи, като възбраната не беше вдигната дори и след освобож
даването на въпросния изкуствовед от поста му. За мене тези стенописи
бяха също недостъпни до пролетта на 1981 г., когато за първи път можах да
ги проуча и заснимам, поради което в моята монография за българското
средновековно изкуство от 1979 г. аз ги споменавам съвсем общо, при
което по необходимост там възприемам обявените дотогава данни за тях.
Макар и изследователите навсякъде да отбелязват архаичния характер на
плана (особеностите на външната декоративна зидария със скрити меж
динни тухлени редове не се споменават от никого, при все че тя се вижда
добре на местата, където мазилката, положена на външните стени на църк
вата през миналия век, е паднала), датировката при повечето от тях се
движи в рамките на ХІІ-ХІѴ век, като те се основават на надписа за
възобновяването на църквата, който не е едновременен със стенописите,
както и на гръцките им надписи. Единствено в моята посочена по-горе
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публикация църквата бива свързана с групата кръстокуполни църкви от IXX век, макар и за стенописите й да приемам там датировката от началото
на XII в., нямайки възможност да се запозная непосредствено с тях и
изхождайки само от фотографските снимки в първите им публикации A. Boschkov, L a peinture bulgare dès origines au XIX siècle , Recklinghausen
1974, табл. 31 b до 31 j, без никакво описание на изображенията; същ., Н ова
СТРАНИЦА ОТ ИСТОРИџТА НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ (ИЗКУСТВО, X X V /

1975, № 1, стр. 19-25). Поставената от автора във втората му публикация от
1975 г. датировка на стенописите в XII век, свързваща ги повече или помалко с някои византийски паметници, се запазва при следващите негови
публикации (Т ърновската средновековна х удо ж ествена ш кола , София
1985, с. 62-66; същ., Б ъ лгарско изобразително и зк у ст в о , София 1988,
с. 135-151) и се възприема от другите автори, като П. Попов, За т е х н и к а та
НА СТЕНОПИСИТЕ В ЧЕРКВАТА «СВЕТИ ДИМИТЪР» В СЕЛО ПАТАЛЕНИЦА (ДРЕВНЕ
РУССКОЕ и с кус ство , Б а л к а н ы , Р ус ь , С.-Петербургъ 1995, с. 163-181) и
Л. Мавродинова, С тенната ж ивопис в Б ългария д о к ра я на XIV век ( вж .

бел. 13), с. 52 и сл. Непосредственото проучване стила, иконографията и
технологията на стенописите дава обаче несъмнени указания за датировка
не по-късно от X век; фрагментите от първоначалната живопис, отчасти
изчукани заедно с мазилката, отчасти плътно замазани (вж. също А. Бож
ков, Б ъ лгарско изобразително изкуство , с. 137), са изпълнени с много
добра фрескова техника, характерна за всички стенописи от тази епоха, и са
запазени добре, въпреки че църквата е била продължително време в разва
лини и без купол, изложена на всички влияния на външните условия. Тези
особености на стенописите аз отбелязвам в студията си от 1988 г. в A rte
MEDIEVALE (ÜBERLIEFERUNG UND INNOVATION IN DER MITTELALTERLICHEN KUNST
B ulgariens , вж . бел. 2) и в доклада си пред Симпозиума „Х и л я д а го ди ни
от покръстването на Р усия - Р усия в Е вро па “ в Хале (вж. бел. 9), където

давам и техните паралели от стенописите в киевската „Света София“, из
пълнени не по-късно от началото на втората трета на XI век, и то по всяка
вероятност от същото художествено ателие. Разрушаването на църквата и
частичното унищожаване на стенописите може също така да бъде свързано
по време с разрушаването на останалите български църкви през втората
трета на XI век - конструкцията и статиката на първичния купол изключва
всяка възможност събарянето му да е случайно или в резултат от природно
бедствие, а заменянето на покритието с дървено не е характерно за
строежите от ІХ-ХІ век. Но стенописите на църквата, както и твърде арха
ичният й план, поставят още веднаж въпроса за времето на възникване на
декоративната зидария със скрити междинни тухлени редове, който трябва
да се разглежда комплексно с привличането на данни от всички помощни
науки, а не само на базата на архитектурните паралели, и то като се
изхожда единствено от сферата на влияние на Цариград.
16 За църквата „Свети Никола“ в Сапарева баня вж.: Н. Мавродиновъ, ЕдноКОРАБНАТА И КРЪСТОВИДНАТА ЦЪРКВА ПО БЪЛГАРСКИТЪ ЗЕМИ (вж. бел. 13),
с. 62 и сл.; същ., Външ ната украса на с таро бъ л га рс к и т е църкви
(И звестия на Б ъ л гарски я археоло гически ин сти тутъ ѴІІІ/1934, с. 277,
314 и сл.); Кр. Миятев, А рх итектурата в средновековна Б ъ лгари я ( вж . бел.
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8), с. 189 и сл.,; същ., А рхитектурата на българското средновековие ( вж .
бел. 9), с. 113; същ., А рхитектура Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 405;
А рх итектурное наследство Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 130 и сл.; Г. Стойков,
К ултови и обществени
(И звестия на С екцията

сгради из

Д упниш ко

и д о ли н а та н а р .

М еста

по теория и история на градоустро йството и

ХІХ/1966, с. 157-184); Н. Мавродинов, С таробългарското
ХІ-ХІІІ век, с. 21; Г. Кожухаров, Сводът в а н тичн остта и
с редните векове (вж. бел. 13), с. 34; Д. Панайотова, А рхитек турата на
В тората българска държ ава ( вж . бел. 13), с. 185, фиг. 189; A. Tschilingirov,
D ie K unst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( вж . бел. 8), с. 46;
P. Berbenliev, K unstdenkmäler in B ulgarien ( вж . бел. 8), ил. 246, с. 385; същ.,
А рх итектурното наследство по българските зем и ( вж . бел. 8), с. 86, гр. ил.
39е; Б ъ лгарска та а рх и тектура през вековете ( вж . бел. 8), с. 74.
За датировката на църквата „Свети Никола“ в Сапарева баня изследова
телите дават, подобно на другите тук разглеждани църкви, твърде широки
граници, без самите те да са сигурни в критериите си за хронологията. Така
Кр. Миятев в двете свои публикации, отпечатани през една и съща година,
дава две различни датировки: ХІ-ХІІ век „по нейното местонахождение 6
отдавна разрушения зрад и по ширината на барабана“ (А рхитектурата на бъ л га р 
ското средновеко вие ) и „по всяка вероятност в ХІІ-ХІІІ век“ (А рхитектурата в
средновеко вна Б ъ л гари я ). Н. Мавродинов я датира във втората половина
на XIII век заради подобието й със църквата „Свети Климент“ („Бого
родица Перивлептос“) в Охрид, имаща сходни архиволти. В последната си
издадена посмъртно публикация той не успява да се занимае подробно с
нея и само споменава, че е „гробнична църква“ (?!). Датировка в ХІ-ХІІ век
допускам и аз в по-ранната си публикация (D ie K u nst des christlichen
M ittelalters in B ulgarien ), макар и да свързвам църквата с останалите поранни сходни паметници, докато болшинството изследователи, подобно на
Кр. Миятев, обръщат повече внимание на отличителните черти на тези
паметници, отколкото на сходството помежду им, като за подсилване на
разликите последният дава даже погрешни и непълни архитектурни заснимания (А рх и тектурата в средновековна Б ългариц ). А ко и да не се знае с
точност времето на разрушаването и запустяването на античния град Гер
мания при днешна Сапарева баня, известно е, че енорията на същия град в
началото на XI век е суфраган на Велбъждската епископия, за което споме
нава първият сигилий на Василий II от 1018 г. До извършването на рес
таврацията на църквата през 30-те години (арх. А. Рашенов), тя е била мно
го дълго време в развалини, с разрушено олтарно пространство, но куполът
й не е бил изцяло срутен - дали това е първоначалният купол на църквата,
или той е вторичен, изграден при нейното възстановяване през ХІГХІІІ век,
подобно на купола при църквата в Колуша, за което предположение говори
многостенната форма на неговия барабан, след реставрацията на Рашенов
вече не може да се каже без едно детайлно изследване на цялата му
строителна субстанция. И да е имало в църквата стенописи, те са били
унищожени заедно с мазилката, без да остане нито следа от тях. Не съще
ствуват никакви указания тя да е била гробнична църква - напротив, всички
данни говорят, че тъкмо тя е била енорийската църква на Германия, замес
а рх и текту ра та
и зк у ство .
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тила разрушената през VI/VII век раннохристиянска базилика в града, по
това време епископски център. Прилики в плана или в нейната декоративна
строителна техника със скрити междинни тухлени редове с другите архи
тектурни паметници от последната трета на IX до края на втората трета на
I век и най-вече със църквата „Свети Тодор“ в Бобошево (вж. по-долу, бел.
17), налагат разглеждането й във връзка със цялата тази група паметници,
независимо от някои особености в архитектурните форми, като 12-стенния
тамбур на купола и сложите архиволти (за които обаче съществуват парале
ли от Преслав, по никакъв начин не по-късни от 971 година), или широкият
тамбур (за който също срещаме множество паралели всред поредицата от
църкви в югозападните райони на Първото българско царство и в гранич
ните му области, като епископските църкви в Горно Лябово и Дрино поле,
построени по време на царуването на Симеон I), изключвайки по такъв
начин възможността за възникването й след 70-те години на X век. Въз
основа на тия съображения, в моите по-късни публикации аз давам вече за
тази църква датировка в X век, като я свързвам с останалите църкви от
същия вид, причислени в сигилиите на Василий II - вж. по-долу, бел. 22
17За църквата „Свети Тодор“ при Бобошево вж.: В. Миковъ, Църквата С ве 
ти Т одор (И звестия на Б ългарски я а рхеоло гич ески и н сти тут Ѵ/19281929, с. 333); Н. Мавродиновъ, Е д н око рабната и кръс то ви дн а та църква по
бъ л га рс ки тъ зем и (вж. бел. 13), с. 61 и сл., същ., В ънш ната у к ра с а на
старобъ л га рс китъ ц ъ ркви , с. 302; Ив. Кеповъ, М и н ал о и сегашно на
Б обош ево , София 1935; Ив. Попов, пое. съч. (вж. бел. 13), с. 221; Д. Панайо
това, Ц ъ рквата „С в . Т о д о р “ при Б обошево (И звестия на И нститут а за
и зобразителн и изкуства ѴІІ/1964, с. 101-138) Кр. Миятев, А рхитек турата в
с редновеко вна Б ъ лгария (вж. бел. 8), с. 190 и сл., ил. 218, пл. 216; същ.,
А рх и тектурата на българското средновековие ( вж . бел. 9), с. 113, фиг. 110;
същ., А рхи тектура Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 405; Г. Кожухаров, Сводът в
анти чн о с тта и средните векове (вж. бел. 13), с. 34, № 13; Д. Панайотова,
А рх и тектурата на Втората българска държ ава (вж. бел. 13), с. 185;
А. Tschilingirov, D ie K unst des christlichen M ittelalter in B ulgarien (вж.
бел. 8), с. 47; П. Бербенлиев, А рхитектурното наследство по българските
зем и (вж. бел. 8), гр. ил. 39г.
Голямата част от проблемите по датирането и по установяването мяс
тото на църквата „Свети Тодор“ в историята на българската архитектура са
същите, както и при „Свети Никола“ в Сапарева баня, макар и първата
църква да е с по-опростен план и външно оформление, което е възможно,
но не и задължително, да се дължи на по-ранен етап от развитието на архи
тектурния тип. Заедно с църквата в Колуша, тези две църкви се отнасят към
една и съща строителна школа, макар и тази школа да създава разни
варианти на архитектурните типове на църкви със свободен и вписан кръст.
В този смисъл много по-съществена е строителната техника, която при
трите паметника е идентична и не допуска големи отклонения в хроно
логията на изграждането им, надвишаващи едно-две десетилетия. Съоб
раженията на Д. Панайотова за разликата в изграждането на купола като
белег за датиране на отделните паметници са неприемливи, още повече, че
при болшинството посочени от нея паралели куполите са вторични, а при
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Нерези - дори третичен. Опитът да се датира паметникът според стенопи
сите му, които, както предполагат всички изследователи поради гръцките
им надписи, били гръцки и от XII век (първият слой), също така не издържа
на сериозна критика. Както показва практиката, тази основна предпоставка
във връзка с датирането на всички ранни стенописи в България, е напълно
погрешна. Че гръцките надписи по стенописите не са белег, по който живо
писта може да се датира вън от хронологическите и политическите граници
на българската епоха, показват примерите и от Преслав, където също така
- подобно на всички други области на Първото българско царство - не се
срещат български надписи по иконографските паметници преди XIII век.
Но това важи и за стенописите във Водоча, Костур, Паталеница, о-в Ахил,
Горни Козяк, Земен и Охрид, чак до стенописите от първото и второто
изписване на ротондата „Свети Георги“ в София. Така че заради гръцките
надписи по стенописите ние нямаме никакви основания да ги датираме - а
от там и архитектурата на паметниците - след XI век, какъвто е случаят с
болшинството паметници от Първото българско царство, включително
първата живопис на Боянската църква - вж. по-долу, бел. 18.
18За архитектурата на Боянската църква вж.: Г. Козаровъ, Д ревната църква
С вети П антелейм онъ въ с . Б ояна край С офия (С пи са ни е на БИАД IV/
1899, № 8-9, с. 178-182); В. Добруски, Н ъколко и с то ри к о - а рхеоло гич ески
бъ л еж ки (СбНУК Ш/1890, с. 41 и сл.); А. Грабаръ, Б олгарские ц ерк в и гробн ицы (И звестия на Б ъ лгарския а рхеоло гич ески и н сти тут 1/1922-24,
с. 103-135); същ., Б о я нската цъ рква , София 1924,21978; A. Protich, L ’archi
tecture religieuse bulgare , с. 37 и сл., фиг. 30-31); В. Иванова, С тари
ц ъ ркви и м о на сти ри в Б ъ л гарски те земи ( вж . бел. 9), с. 441-443; Н. И. БруНОВ, К ВОПРОСУ О БОЛГАРСКИХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЦЕРКВАХ-ГРОБНИЦАХ (ИЗВЕСТИЯ
на Б ъ л гарск и я а рхеоло гич ески институтъ ІѴ/1927, с. 135-144); Б. Филов,
С та робъл гарската църковна архитектура ( вж . бел. 9), с. 50; Н. Мавроди
новъ, Е д н о ко ра бн а та и кръстовидната църква по бъ л гарскитъ зем и ( вж .
бел. 13), с. 40 и сл.; J. Myslivec, C îrkevnî architektura druhého bulharského
carstvî (1186-1393), Praha 1931, c. 33-35; B. Filow, G eschichte oer altbulga 
rischen

K unst

bis zur

E roberung

des bulgarischen

R eiches

durch die

T ürken ,

Berlin/Leipzig 1932, c. 68 и сл., табл. 33a; Н. Мавродинов, Външ ната ук ра с а
на старобъ л га рс китъ църкви (вж. бел. 16), с. 282, 303; същ., Б оянската
църква и н ей нитъ стен о п и с и , София 1943, 21972; W. Sas-Zaloziecky, пое.
съч. (вж. бел. 8), с. 47; Г. Стойков, Боянската църква, София 1954 (вж. също
рецензиите от W. Sas-Zaloziecky в S üdost -F orschungen XLI/1957, № 2, с. 511
и сл. и от Кр. Миятев в И звестия на А рхеологи ческия ин сти тут ХХ/1955,
с. 615 и сл.); Ив. Попов, П ропорции в българската а рх и т е к т у ра ( вж . бел.
13), с. 114-116, фиг. 90; М. Бичев, Ц ърквата в Б ояна (И зкуство IX/1959,
№ 7-8, с. 29-47); същ., А рхитектура Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 44 и сл., табл.
38; същ., бъ лгарската арх и тектура през XIII-XIV век (И зкуство ХН/1962,
№ 4-5, с. 57-58); Г. Кожухаров, Б ележки към с трои телн ата исто ри я на
Б о я н с ка та църква (А рхеология V/1963, № 2, с. 28-34); Кр. Миятев, А р х и 
тек тура та в средновеко вна Б ългария (вж. бел. 8), с. 183, ил. 206, пл. 205;
същ., А рх и тектурата на българското средновековие ( вж . бел. 9), с. 113,
фиг. 108; същ., А рхи тектура Б олгарии ( вж . бел. 8), с. 405 и сл.; Г. Стойков,
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П роблем и на Б оянската цъ рква , София 1965; Кр. Миятев, Нџкои нови
ДАННИ И МИСЛИ ЗА ИСТОРИџТА на Б оянската църква (А рхеология Ѵ/1963, №
2, с. 28-34); Н. Мавродинов, С таробългарското и зк у с т в о . XÏ-XIII век, с.

101-106; М. Bicev / Sv. Bossilkov, Bulgaria (W. F. Volbach / J. Lafontaine-Dosogne,
und der C hristliche O sten ^P ropyläen K unszgeschichte III, Berlin
1968, c. 253 и сл., фиг. 18); К онференция по проблем ите на к он сервац ията

B yzanz

И РЕСТАВРАЦИЯТА НА БОЯНСКАТА ЦЪРКВА (МУЗЕИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
ХІ/1971, № 3, с. 39-55); Г. Кожухаров, Сводът в а н тичн остта и средните ве 
кове (вж. бел. 13), с. 32, № 10, фиг. 39-41; Д. Панайотова, А рх и тектурата на
В тората българска д ърж а ва , с. 185, пл. 60, фиг. 187; А. Tschilingirov, D ie
K u nst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( в ж . бел. 8), с. 339 и сл.;
Р. Berbenliev, K unstdenkmäler in B ulgarien ил . 275 и сл., с. 391; същ, А р х и 
тектурн ото НАСЛЕДСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ, С. 119, гр. ИЛ. 39в.

За датировката на първоначалната (източната) църква се възприема от
болшинството изследователи въз основа на „стила на стенописите“ (А. Грабар) XI век. Н. Мавродинов поставя църквата отначало в XII век, а в
последното си изследване (1943) дори предлага XIII век въз основа на
декоративни елементи (керамични плочи), които в действителност не про
изхождат от източната църква, а от втората, (Калояновата) църква. В. Ива
нова слага за построяването на църквата по-широките рамки „Х-ХІ век, ако не
и по-рано“ ; единствен Г. Стойков, А рхитектурни проблем и на Б оџНСКАТА
църква (вж. по-горе), с. 21 и сл., се опитва да докаже по-ранното пост
рояване на църквата и да разбие предубежденията, като смята, че такава
важна крепост като Боянската не би могла да просъществува толкова дълго
време до средата на XI век без църква, допускайки, че изписването й е
могло да стане и по-късно - за научната дискусия по този въпрос вж. също:
Кр. Миятев, Някои н о в и д а н н и и м исли за ис тория та на Б о я нската
ц ъ рк в а . Въпросът дали крепостта е била разрушена през 1018 г. или в нача
лото на 40-те години на XI век, когато в нея по време на въстанието на
Петър Делян е бил оказан значителен отпор на византийските войски,
остава засега открит.
И тук, при Боянската църква, се явява същият проблем, както при църк
вата „Свети Тодор“ в Бобошево и „Свети Димитър“ в Паталеница, а също
и при останалите ранни църкви със стенописи, които заради гръцките им
надписи никой от изследователите не се осмелява да датира в българската
епоха - вж. по този въпрос също по-горе, бел. 17. Решаването на този
проблем може да стане само въз основа на изясняване хронологията на
стенната живопис от IX-XI век като комплекс, въз основа на стиловите,
иконографските и технологическите й особености, при съобразяване с исто
рическата среда, където тя възниква.
Особеностите на зидарията при първоначалната църква (редуване на
тухлени редове с много широки слоеве хоросан), които срещаме още и при
църквата в Раковишкия манастир и днес вече не съществуващата църква
при с. Яна, Софийско, но· и при софийската „Света София“, за чието
изграждане през IX век вече няма съмнение (вж. по-горе, бел. 8), са оста
нали досега незабёляЗани от изследователите, или пък са невярно изтълку
вани от тях (Г. Стойков). В случая обаче имаме на лице един не само
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технологически принцип, целящ по-здрава спойка на тухлените редове, а по
моето твърдо убеждение един ранен стадий на декоративната зидария със
скрити редове, така както тя се явява в групата църкви около епископската
църква на Велбъжд/Колуша. По-трудно би могло да се допусне, че това
представлява един друг - по-късен - вариант, изхождащ от образеца на
тази група, но запазващ приоритета на технологическия принцип пред
декоративния.
19За църквата „Свети Атанас“ при с. Кулата, Петричко вж.: А. Милчев,
А рхеологи чески разко п ки
(Г одиш ник на С оф ийския

и проучвания в д о ли н а та на
университет ,

С редна С трум а

Философско-исторически факул

тет 53,2, София 1960, с. 402-449); същ., N euentdeckte

mittelalterliche

DREIKONCHALE KIRCHE IN DER UMGEBUNG VOM DORF KULATA IM TALE VON MITT
LEREM S trum a (A ctes du XIIe C ongrès international d ’études by zan tines ,

O chride

1961, III, Beograd 1964, c. 289-306); Kp. Миятев, А рх и тек турата в
Б ъ лгария (вж. бел. 8), с. 196, пл. 225); В. Мавродинова,

с редновеко вна

К улт ура та

и изкуството по време на

П ървата

българска държ а ва

( вж .

бел. 9), с. 83 и сл., пл. 47); Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната а рх и тек ту ра на
П ъ рвата българска д ъ рж а ва , София 1984, с. 153, фиг. 103.
Църквата се отнася към една група манастирски църкви от края на IX-X
век от типа на т. нар. триконхални църкви със стегнат кръст; най-близки
паралели за нея намираме в с. Винени (днес Пили) до малкото Преспанско
езеро и с. Злести, които при това също и в географско отношение са найблизки - при църквата в Злести конхите не са полукръгли, а тристенни. Пошироко разпространен е в България вариантът със свободен, а не вграден
кръст, който срещаме почти във всички области на Първото българско
царство (Плиска/Преслав, Охрид, Костур, Крупник, Велинград, Кърджали,
Айтоско, с. Баница, Врачанско и т. н.). Нишите на северната и южната
външна стена се срещат също на много църкви в Армения (Аван, Сисиан,
Вагаршапад, Варагаванк, Шогуагаванк, Санаин) и изхождат по всяка вероят
ност от общи прототипове. Преглед на развитието на този архитектурен
тип, заедно с посочването на главните негови представители в България вж.
при: Н. Чанева-Дечевска, Т риконхални те църкви от IX-XIV век по
българските зем и (А рхеология Х/1970, № 4, с. 8-21); същ., Ц ърковната
а рх итек ту ра на П ървата българска д ъ рж а ва , София 1984, с. 151-162. За
гръцките паралели на тази църква вж.: X. Μπούρας, Συμπληρωματικά στοιχεία
για ενα κατεστραμμένο ναό τής Βοιωτίας (Δελτίον τής Χριστιανικής Άρχεολογικής Εταιρείας, περ. Δ' 4/1964-65, с. 239-240, 243); вж. също посочените от
Муцопулос паралели във връзка със църквата „Свети Никола“ във Винени
(Пили): Ν. К. Moutsopoulos, B yzantinische und nachbyzantinische D enk 
mäler aus K lein -P respa und aus H l . G erman (B yzantinisch - neugriechische
Jahrbücher , XX/1970, c. 20-30, фиг. 20-29). Този тип църкви, при които най-

важната им отличителна черта са страничните конхи (певници), а не об
стоятелството дали са от варианта с вграден или със свободен кръст и дали
имат предапсидно пространство или не, възниква въз основа на изисква
нията на манастирското богослужение и те всички са предназначени за
манастирски. Нарушението на този принцип става едва през късното сред
новековие, когато редица енорийски или епископски църкви се превръщат в
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манастирски (напр. църквата в Земенския манастир и епископската църква
в Главиница, вж. бел. 25 към втора глава), като за целта към тях обикновено
се пристроява необходимия за манастирската църковна служба нартекс не са редки случаите, при които пък манастирски църкви се превръщат в
епископски или енорийски, както църквата при Крупник (вж. по-долу, бел.
20). Миятев датира тази църква в Х-ХН век (вероятно за да я свърже с
другите сходни църкви, които преди това е датирал в XII до XIV в.), без да
се съобрази, че X и XII век са всъщност две коренно различни епохи,
разделени от ясно очертана граница - църквите, които той представя като
по-късни, са най-често престроени през XIII-XIV век църкви от Първото
българско царство.
20 За църквата в с. Крупник вж.: Ст. Станчев, Т риконхална църква в село
К рупник , Благоевградско (А рхеология , 11/1960, № 3, с. 43-49); Кр. Мия
тев, А рхитектурата в средновековна България ( вж . бел. 8), с. 192, пл. 219;
В. Мавродинова, К ултурата и изкуството по време на П ървата българска
държава (вж. бел. 9), с. 84, пл. 47; Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната архи 
тектура на П ървата българска държава ( вж . бел. 9), с. 155, фиг. 105;
П. Бербенлиев, пое. съч. (вж. бел. 8), гр. ил. 64d на с. 121.
Църквата се отнася към триконхалните манастирски църкви със свобо
ден кръст от IX-X век (вж. по-горе, бел. 16). За този тип и неговите
паралели в Македония вж. също Д. Коцо, Т риконхални цркви во К лименовото време (Словенска писменост. 1050-годишнина на К лимент Охридки, Охрид 1966, с. 91-95).
21 Разкопките са извършени през 1974-1975 година от Пернишкия музея, но
отчет на резултатите не е публикуван.
22 Вж. бел. 93 към втора глава.
23 За проучванията върху архитектурата и стенописите на църквата „Свети
Георги“ в Горни Козяк при Щип по време на реставрационните работи,
както и за разкриването на долния слой стенописи вж.: К. Томовски, КонЗЕРВАЦИЈА НА ЦРКВАТА СВ. ТОРГИ ВО ГОРНИ КОЗЈАК (ВЕСНИК НА МУЗЕЈСКОконзЕРВАТОРСКОТО друштво ha HP М акедонија 3-4/1955, с. 82-84);
К. Балабанов, К онзерваторски работи на црквата С в . Торги во месноста
Г орни К озјак - Штипско (Зборник на Штипскиот народен музеј 1/19581959, с. 121 и сл.); 3. Расолкоска-Николовска, Ц рквата С в . Торги во
месноста

Г орни К озјак во светлината на новите испитувања (С импо 

1100-годишнинА од смрттА на К ирил С олунски II, Скопје 1970, с.
219-226, ил. 1-14); същ., И сус Х ристос А нтифонитис од црквата С в . Торги
во Г орни К озјак (Археолошки музеј на Македонија, Зборник 1967-1974,
З борник посветен на Д имче К оцо , Скопје 1975, стр. 217-229); същ.,
АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЦРКВАТА Св. ТОРГИ ВО ГОРНИ КОЗЈАК
(Зборник на Штипскиот народен музеј, IV-Ѵ/1964-1974, Штип 1975, с. 12539); същ., Ц рквата С в . Торги во Г орен К озјак во светлината на новите
испитувања (С импозиум 1100-го дишнина од смртта на К ирил С олунски
II, Скопје 1970, с. 219-226). За архитектурата на църквата срв. също: Ст.
Михайлов, Козяк и Брегалнишката епископия (И звестия на А рхеологи 
ческия институт ХѴ/1946, с. 5-14); Р. Грујић, А рхеолошко -историски
зиум
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ОБЈЕКТИ у Г орњем К озјаку к од К арбинаца на Брегалници (С таринар IIIІѴ/1952-1953, Београд 1955, с. 212-215); Н. Мавродинов, С таробългарското
изкуство , (вж. бел. 9), с. 178 и сл.; Д. Бошкович, А рхитектура С ербии и
М акедонии (В сеобщая история архитектуры III, Ленинград-Москва 1966,
с. 432); В. Кораћ, О природи обнове и правцама развитка архитектуре
(З борник радова Византолошког института VIII,2/1964, Mélanges Georges
Ostrogorskÿ II, Београд 1964, с. 215); Б. Алексова, Б аргала -Б регалница во
СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА (ГЛАСНИК НА ИНСТИТУтот за национална исторША 3/1967, с. 41); B. Aleksova / С. Mango, Bargala .
А Preliminary Report (D umbarton Oaks Papers 25/1971, с. 265-281); В. Мавродйнова, К ултурата и изкуството през време на П ървата българска
държава (вж. бел. 9), с. 83 и 147; Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната архи 
тектура на П ървата българска държава ( вж . бел. 9), с. 106.

По време на моето посещение на църквата през септември 1979 г. успях
да направя изследвания върху някои места от стенописите на първо
началната живопис, освободени от по-късните втори и трети слой. Найхарактерни, макар и твърде зле запазени, са стенописите в северната и
южната ниша от източната стена на наоса, показващи по своята техника и
колорит много общи черти с първата живопис от първоначалната (запад
ната) кръстокуполна църква във Водоча. Вторият слой може също така да
се свърже по стилови и технологически особености с втората половина на
XI до началото на XII век, което представлява и terminus ante quem за
преустройството на църквата. Използвам случая да изкажа тук своята
голяма благодарност към колегите от музея в Щип, които ми дадоха въз
можност да направя своите изследвания, а така също и да отбележа моето
възхищение пред тяхната висококвалифицирана работа по реставрацията на
архитектурата и стенописите в църквата.
24 Това обстоятелство води неминуемо до заключението, че причините за
частично разрушаване на църквите, т. е. превръщането им в непригодни за
богослужение, не са били само политически, а са били свързани и с осо
бения вид богослужение в тях, според възгледите на т. нар. православно
богословие „еретическо“. Че на християнската църква в западната част на
Балканския полуостров, запазила в течение на много векове своята незави
симост от Цариград и подчинена формално на папата, се е гледало от стра
на на Цариградската патриаршия като на еретическа, има много данни в
историческите извори. Трите най-големи митрополии на Източен Илирик,
Сардикийската, Нишката и Никополската (в Епир), запазват своя независим
статут дори и след подчиняването на Солунската епископия под юрисдик
цията на Цариград през V век. В следващите векове техни представители не
взимат участие на вселенските събори, което е указание, че те не признават
Никейския символ на вярата, както не признават и официалната линия на
патриаршията по време на иконоборческите разногласия, а продължават
иконопочитателските традиции. Българската патриаршия, обявила се в 919
за независима от Цариград, обхваща територията тъкмо на тези три митро
полии, в които и след нашествието на славяните църковната организация не
се е разпаднала, макар и да не поддържа връзки със Цариград. През VI и
особено през IX век Цариградската патриаршия предприема редица
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несполучливи опити да ликвидира окончателно „еретическите“ движения, и
то не само на Балканите (вж. напр. омилиите на патриарх Фотий против
арианците), а и в Мала Азия, където пък монофизитите биват считани за
главни врагове на православието. В самото навечерие на Великата схизма
- продължаващото и до сега разделение на Източната и Западната църкви тя открива вече на най-широк фронт борба с „еретиците“. След разправата
с арменските монофизити Цариградската патриаршия изпраща в Охрид
един от най-яростните защитници на православието и идеолози на
схизмата, хартофилакса на „Света София“ в Цариград, Лъв Пафлагонски,
който успява в течение на двете десетилетия на своето светителствуване в
Охрид да се справи блестящо със задачата си. По този въпрос вж. също
бел. 47 и 95 към втора глава.
25 За новата църква в селото вж. N. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες του Νομού
Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1964, с. 10-12, фиг. 33 (^Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών. Ίδρύμα μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 69) [съкратено издание на
англ, език: T he C hurches of the Préfecture of Florina, Θεσσαλονίκη 1966];
същ., B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler aus K lein-P respa
und aus H l . G erman ( вж . бел. 19), с. 31, фиг. 30. Йор. Ивановъ, Български
старини изъ Македония , София T 931 (репр. София 1970, 1978), с. 23, спо
менавайки тази нова църква, предава невярно годината на построяването й
като 1888, което навежда на мисълта, че той не е имал възможност да влезе
в нея, защото в противен случай щеше да забележи надписа над вратата й с
вярната дата на построяването, 1882 година.
26Т. Петров, П рототипна кръстокуполна църква в Н есебър (П роучвания
И КОНСЕРВАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ, Сборник за
работата на Националния институт за паветниците на културата, София
1974, с. 47-52); A. Tschilingirov, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 31; П. Бербенлиев,
А рхитектурното наследство по българските земи / T he A rchitectural
Heritage on the Lands o f B ulgaria ( вж . бел. 8), гр. ил. 42и.

27 За църквата „Свети Иван Кръстител“ в Несебър вж.: М. Zimmermann,
B eiträge zur Kenntnis christlicher B audenkmäler in B ulgarien ( вж . бел. 10),
с. 13-16; същ., A lte B auten in B ulgarien ( вж . бел. 10), с. 4, табл. ХІ-ХІІ;
G. Millet, L’École greque dans l ’architecture byzantine ( вж . бел. 1), с. 89;
Б. Филовъ, Старобългарската църковна архитектура (вж . бел. 9), с. 34 и сл.;
H. Мавродиновъ, Еднокорабната и кръстовидната църква по българските
земи до краџ на XIV век (вж. бел. 13), с. 74 и сл.; А. Рашеновъ, Месемврийски
църкви (вж. бел. 10), с. 89-98; Е. Maillard, Etude géométrique de l ’église
S aint-Jean à M essembrie (И звестия ha Българския археологически инсти 
тутъ XI/1937, с. 243-247); W. Sas-Zaloziecky, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 45 и сл.;
Г. Σωτηρίου, Ή τέχνη τών βυζαντινών μνημείων τής Μεσημβρίας (Ή Μεσημβρία
τού Εύξείνου, Άθήναι 1964, с. 166); Ив. Попов, Пропорции в българската
архитектура (вж. бел. 13), с. 126 и сл.; Н. Мавродинов, Старобългарското
изкуство (вж. бел. 9), с. 109-113; А. Όρλάνδος, Βυζαντινά Μνημεία τής Αιτω
λοακαρνανίας (вж. бел. 3), с. 19; Л. Динолов, П ринос към метричното из
следване на средновековната култова архитектура в България . О пит за
установяване на модул, София 1963, с. 128-136, фиг. 118; R. Krautheimer, пое.
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съч. (вж. бел. 1), с. 223, 306, 345, табл. 129Ь; Кр. Миятев, А рхитектурата в
Българиц (вж. бел. 8), с. 106-108; същ., А рхитектурата на
българското средновековие (вж. бел. 9), с. 107; същ., А рхитектура Б олга рии (вж. бел. 8), с. 403; Г. Кожухаров, пое. съч. (вж. бел. Î3), с. 34, № 1550;
А. Tschilingirov, D ie Kunst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( вж .
бел. 8), с. 31, 318; D. Säsälov, La coupole de l ’église „St . Jean-B aptiste“ de
N essebre (Н есебър II, София 1980, с. 191-200, фиг. 1-3); Р. Berbenliev, K unst 
denkmäler in B ulgarien ( вж . бел. 8), с. 370; същ., А рхитектурното наслед 
ство п о българските земи (вж. бел. 8), с. 77, ил. 56, гр. ил. 426; Н. ЧаневаДечевска, Ц ърковната архитектура на П ървата българска държава (вж.
бел. 9), с. 108-110.
За разлика от болшинството стари изследвания (вкл. Миятев), където
църквата се датира най-често в ХІІІ-ХІѴ век, в съвременната наука е въз
прието почти повсеместно датирането й в Х-ХІ век. При моите изслед
вания аз застъпвам навсякъде една още по-ранна датировка - последната
трета на IX до началото на X век, - като изхождам от развитието в плана и
пропорциите, но и в строителната техника.
28 За архитектурата на църквата „Свети Лаврентий“ във Водоча (епископска
катедрала на Струмица) вж.: Л. Милетичъ, Струмишкитб манастирски
черкви при с. Водоча и с . Велюса (М акедонски прегледъ II, 1926, № 2,
с. 35-44); Кр. Миятевъ, Ц ърквата при с . Водоча (пак там, с. 45-57 - вж. също
рецензиите от Ж. Татић в Гласник С копског Н аучног Д руштва Ш/1927,
с. 317-319 и Вл. Петковић в П рилози за књижевност , јазик , историју и
фолклор ѴІ/1926, № 2, с. 324); В. Иванова, С тари църкви и манастири в
Българскитъ земи ( вж . бел. 9), с. 537-540; Ж. Татић, Д ва остатка визан средновековна

ТИСКЕ АРХИТЕКТУРЕ У СТРУМИчКОМ КРАЈУ (ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ
друштва III/ 1927, с. 83-88); N. Mavrodinov, L'apparation et l ’évolution de
l ’église cruciforme dans l 'architecture BYZANTINE (A m DEL V C ongresso
internazionale die Studi bizantini , Roma 1936, II, Roma 1940, c. 249 и сл.;
Ф. Месеснел, Византиски споменици (С поменица 25 годишњице ослобо Ьегьа Јужне С рбије, Скошъе 1937, с. 352 и сл.); Вл. Петковић, П реглед
црквених спомЕНИКА кроз гювЕСНИцу ср пског народа , Београд 1950, с. 59;
А. Дероко, М онументална и декоративна архитектура у средњевековној

Симіи, Београд 1953 (Л%2\ с. 153; W. Sas-Zaloziecky, пос. съч., с. 41; Ђ. Бошковић,
А рхитектура средњег века, Београд 1957,21962, с. 131 и сл.; M. Јовановиќ, О
Водочи И ВЕЉУСИ ПОСЛЕ КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА (З борник на Штипскиот
Н ароден музей 1/1958-1959, с. 125-129); Н. Мавродинов, Старобългарското
изкуство (вж. бел. 9), с. 107-109; М. Г. Σωτηρίου, То καθολικόν τής Μονής Πετράκη Αθηνών (Δελτίον τής Χριστιανικής Άρχεολογικής Εταιρείας, περ. Δ', 2/19601961, с. 116); Α.Όρλάνδος, Βυζαντινά Μνημεία τής Αιτωλοακαρνανίας (вж. бел.
3), с. 11, 16, 19; А. Николовски / Д. Ќорнаков / К. Балабанов, С поменици на
културата во HP М акедонија , Скопје 1961, с. 108 и сл. [21971, с. 75-78]; П.
Βοκοτόπουλος, пос. съч. (вж. бел. 2), с. 122; П. Миљковиќ-Пепек, За неки но 

ПОДАТОЦИ ОД ПРОУЧАВАЊАТА НА ЦРКВАТА СВ. БОГОРОДИЦА ВО С. ВЕЉУСА
(К ултурно наследство III,7, 1969); Ν. Μουτσόπουλος, Άνασκαφή τής βασι

ви

λικής του Αγίου Αχίλλειου III, τέταρτη περίοδος έργασιών (1969) (Επιστημονική
Έπετηρις τής Πολυτεχνικής Σχολής του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
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νίκης 5/1971-1972, Θεσσαλονίκη 1972, с. 326); Π. Миљковиќ-Пепек, Н о в о о т XI ДО XIV ВЕК (К ултурно
наследство Ѵ,2, 1973); Г. Бошковиќ / К. Томовски, Водоча . Истраживачки
работи и конзервација (К ултурно наследство V, 1974); П. Миљковиќ-Пепек,
КРИЕНИ АРХИТЕКТУРНИ И СЛИКАРСКИ СПОМЕНИЦИ ОД

К ом п л Е К сот

цркви в о

Водоча . Д ел од проектот за конзервација и

РЕСТАВРАЦИЈА НА ВОДОЧКИОТ КОМПЛЕКС (КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО

во CP М акедонија XIII/1975); В. Мавродинова, К ултурата и изкуството
по време на П ървата българска държава (вж. бел. 9), с. 77, 145;
А. Tschilingirov, D ie Kunst des christlichen M ittelalter in B ulgarien ( вж .
бел. 8), с. 30, 316 и сл.; L. Trifunovic, K unstdenkmäler in Jugoslawien 2 (вж.
бел. 9), с. 390; Н. Чанева-Дечевска, Ц ърковната архитектура на П ървата
българска държава , София 1984, с. 107; P. Miljkovic-Pepek, L’architecture
CHRÉTIENNE CHEZ LES SLAVES MACÉDONIENS À PARTIR D’AVANT LA MOITIÉ DU IXe
SIÈCLE JUSQU’ À LA FIN DU XIIe SIÈCLE (THE 17th INTERNATIONAL BYZANTINE CONGRESS, Dumbarton Oaks / Georgetownt University Washington, D.C., August 3-8
1986, Major Papers, New York s.d., c. 431, табл. IIIj).
За стенописите в църквата вж. също: Кр. Миятевъ, Фрагментъ от фрес
ката С в . Ч етиридесетъ мъченици в църквата при с . Водоча до С трумица
(М акедонски прегледъ Ѵ/1929, № 4, с. 49-57 - същото на френски: Les
„Quarante martyrs“ fragment de fresque à V odoca/ M acédoine b L’art
byzantin chez les slaves . Les Balkans I, Recueil Théodore Uspenskij, Paris 1930,
c. 102-109); N. Okunev, F ragments des peintures de l ’église Sainte -S ophie
d 'O hride (M élanges C harles D iehl II, Paris 1930, c. 126-129); H. Мавродинов, С таробългарската живопис , София 1946, с. 49-53; В. Н. Лазарев,
И стория византийской живописи , Москва 1947, с. 173, бел. 73 на с. 345;
G. Millet / A. Frolow, La peinture du M oyen bge en Y ougoslavie I, Paris 1954,
c. VIII, табл. XIV; 3. Блажиќ, Т ехника и конзервација наше фреске, Скопје
1958; П. Миљковиќ-Пепек, Олтарна преграда манастира Богородице М илостиве У с. Вељуси (З борник радова САН, књ. LXV, Византолошки институт,
књ. 6, Београд 1960, с. 137-144); същ., La fresque de la V ierge avec le C hrist
du pilier situé au nord de l’iconostase de Ste . S ophie à O hrid (A kten des XL
Internationalen Byzantinistenkongresses 1958, Mbnchen 1960, c. 388-391 бел. 11 c. 391); V. J. Puric, F resques du monastore de V eu u sa (пак там, c. 113121); B. H. Лазарев, Ж ивопись XI-XII веков в М акедонии ( вж . бел. 9), с. 127 и
сл.; R. Ljbinkovic, La peinture murale en Serbie et M acedoine aux XIIesiècles
(вж. бел. 9), c. 422-425; R. Hamann-Mac Lean, G rundlegung zu einer G eschich
te DER MITTELALTERLICHEN MONUMENTALMALEREI IN SERBIEN UND MAKEDONIEN

(вж. бел. 9), c. 248-255; П. Миљковиќ-Пепек, Фреските и иконите од X и XI
во М акедонија ( вж . бел. 10); същ., И конографскиот тип на Богороди 

век
ца

М илостива (ελεούσα) на фреските во Водоча и неговите рани примери

ВО СРЕДНОВЕКОВНОТО СЛИКАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (ЗБОРНИК

Ш типскиот народен МУЗЕЈ, IV-Ѵ/1964-1974, Штип 1975, стр. 115-123); V. Ј.
Duric, B yzantinische Fresken in Jugoslawien, München 1976, c. 12 и сл., 234-235,
табл. 164j_3; В. Н. Лазарев, И стория византийской живописи , Москва
21988, с. 100, 133, 228, 241 ил. 343. Вж. също моите бележки за тези стено
писи в Ü berlieferung und Innovation in der mittelalterlichen K unst ( вж .
бел. 9), и D ie C hristianisierung R usslands und B ulgarien ( вж . бел. 9).
на
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Заедно с охридската „Света София“, църквата във Водоча представлява
най-много оспорваният по отношение на хронологията (абсолютна и
относителна) паметник на монументалното изкуство в югозападните райо
ни на Първата българска държава. Сръбският изследовател архитект Жарко
Татич първи се опита да манипулира хронологията на строежа и неговите
отделни части, преследвайки определени цели, свързани с великосръбската
политика по отношение на Македония, стремейки се да отрече всички
възможни връзки на съществуващите паметници с българската епоха, като
ги причисли към византийската епоха, т. е. преди установяването на
българската власт в тези райони, както и по време на византийското
владичество 1019-1186 година. Татич твърди (с. 85), че нартексът, т. е.
западната църква, е синхронен с наоса, т. е. източната църква („оба je
npunpama једнобремена са цркбом“) и че е бил покрит с кръстат свод - в
българската научна литература (Н. Мавродинов, В. Иванова-Мавродинова)
погрешно се твърди, че според Татич източната част по време предшест
вала западната. Едно задълбочено изследване на паметника в отделните
фази на строежа му, заедно с установяване на една вероятна относителна и
абсолютна хронология предлага за първи път Н. Мавродинов (1959 г.).
Характеризирайки постройките като две кръстовидни куполни църкви
- впоследствие В. Мавродинова предлага за тях нов термин: „куполни църкви с
базиликален план“ - и проследявайки внимателно тяхната строителна суб
станция, Мавродинов установява, че отначало е построена западната сгра
да, а малко по-късно е прибавена от изток една нова църква, на която
западната се явява като нартекс. Поради големия притвор („всички църкви в
Атон и м а т голям притвор“), той смята църквата за манастирска. Същевре
менно обръща внимание и на клетъчния градеж, отбелязвайки, че същият е
правилен само в долната част на стените - това важно наблюдение Мав
родинов прави и при редица други църкви, като тези в с. Герман и Нерези,
без обаче да извлича някакви общи заключения от туй обстоятелство. Като
се опират на резултатите от своите разкопки, невярно и изопачено интер
претирани, новите македонски изследователи под ръководството на Петър
Милкович-Пепек се опитват да наложат една нова относителна и абсо
лютна хронология на паметника. Според Милкович-Пепек първоначална е
източната църква, построена отчасти върху останки на много по-стар
строеж и след частично разрушаване отново възстановена; след повтор
ното й - този път по-значително - разрушаване бива построена на запад от
нея нова, по-малка църква; още по-късно върху основите на източната
църква се построява според същия автор една нова сграда, която включва и
западната църква, на която обаче олтарната част бива съборена и отчасти
включена в новите стени. Абсолютната хронология, която Милкович-Пепек
предлага е: за първоначалната куполна базилика - VII до IX век, възста
новена при Самуил в края на X век; на западната църква, построена след
разрушаването на източната - от 1018 до 1037; куполната църква, обединя
ваща източната и западната той датира в края на XI до началото на XII век.
Всички тези датировки, предложени от П. Милкович-Пепек, не могат да се
приемат нито по съображения във връзка с архитектурните особености на
отделните постройки, нито във връзка с историческите събития, а най-
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малко въз основа на стиловия анализ на стенописните фрагменти в тях,
документиращи всяка отделна фаза на строежа, респективно преустройст
вата на църквата. Морфологичният анализ на архитектурните форми връща
абсолютната хронология, предложена от Милкович-Пепек, при запазване в
общи черти на относителната, значително по-назад. Най важен аргумент за
установяване на абсолютната хронология обаче е стиловият анализ на
стенописите и сравнението им с техните паралели: фрагментите от източ
ната църква се отнасят несъмнено към IX век, на която епоха отговаря
също и строителната техника при постройката; западната църква е била
изписана не по-късно от края на 70-те и началото на 80-те години на X век
(стенописните фрагменти с изображения на дяконите), а разширяването,
т. е. обединяването на източната и западната част в една църква, трябва да
е станало не по-късно от 80-те до 90-те години на X век, във връзка
вероятно с издигането на Струмица за епископско седалище; вторичните
разрушавания, следващото възставяване на църквата, както и изграждането
на южните пристройки, са по всяка вероятност от втората трета на XI до
началото на XII век.
29 Между другото в публикациите на Н. Мавродинов и Кр. Миятев.
30За клетъчната зидария вж. по-горе, бел. 14.
31 Старобългарското изкуство , с. 269.
32 B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler aus K lein Prespa und
H l. G erman, c. 38, бел. 85.

aus

33 Пое. съч., с. 14.
34 К ултурата и изкуството по време на П ървата българска държава , с. 82.

35 За църква № 4 в местността Селище при Преслав вж.: К. Шкорпилъ,
П аметници от столица П реславъ (България 1000 години. 927-1927 I, Со
фия 1930, с. 198); Н. Мавродиновъ, Еднокорабната и кръстовидната църква
по българските земи до края на XIV век (вж. бел. 13), с. 70; С таробъл 
гарското изкуство (вж. бел. 9), с. 199; Кр. Миятев, А рхитектурата в сред 
новековна България ( вж . бел. 8), с. 116; В. Мавродинова, К ултурата и
ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (вж. бел. 9), С. 81 И
сл., пл. 40; Ст. Бояджиев, Ц ърква № 4 в местността С елище при П реслав
(М узеи и паметници на културата Ш/1963, № 1, 10-15); Н. ЧаневаДечевска, Ц ъркви и манастири от Велики П реслав ( вж . бел. 49), с. 22 и сл;
същ., Ц ърковната архитектура на Първата българска държава ( вж. бел. 9),
с. 93 и сл.
В плана, който Ст. Бояджиев дава и Н. Чанева-Дечевска препечатва в
двете си монографии, се предлага една невярна реконструкция на надлъжен
свод в нартекса със ширина на надлъжния свод в наоса, като негово
продължение. За такова решение не съществуват никакви данни - напротив,
тук, както и при болшинството преславски църкви, където, както е
известно, не е запазена при нито един случай височина на стените до
основата на сводовете, би трябвало да приемем по аналогия с останалите
запазени църкви от югозападната част на Балканския полуостров, че
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напречният свод на нартекса се е пресичал от надлъжен свод по главната
ос на църквата, чиято ширина се определя по правило от отворите на вхо
довете под тях.
36 За църква № 16 от Трапезица вж.: В. Димовъ, Р азкопкитъ на Т рапезица в
Търново (И звестия на Българското археологическо дружество V/1915, с.
160); Еднокорабната и кръстовидната църква по българските земи до края
ha XIV век (вж. бел. 13), с. 7 сл.
Църквата се отнася от Н. Мавродинов към времето на Първото бъл
гарско царство, като една от най-старите постройки в Търново. След Мав
родинов никой не се е занимавал с нея по-обстойно.
37 За църквата във Виница вж.: Ст. Станчев, Ц ърквата до село Виница
(И звестия на А рхеологическия институт XVIII/1952, с. 305-330, фиг. 291 301); Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство ( вж . бел. 9), с. 185 и сл.,
фиг. 196-200; Кр. Миятев, А рхитектурата в средновековна България ( вж .
бел. 8), с. 120; същ., А рхитектура Болгарии (вж. бел. 8), с. 395 и сл.;
St. Bojadziev, L’église du village V inica à la lumière de nouvelles donées
(B yzantinobulgarica 11/1966, c. 241-265); T. Тотев, А рхеологически проуч 
вания ок о л о църквата до с. Виница (БАН-СТИГА, А рхитектурата на
П ървата българска държава , София 1975, с. 201-209); В. Мавродинова,
К ултурата и изкуството през време на П ървата българска държава ( вж .
бел. 9), с. 80, пл. 31; Ст. Ваклинов, Формиране на старобългарската кул 
тура , София 1977, с. 204, 206, 241-242, бел. 90; А. Tschilingirov, D ie Kunst des
christlichen M ittelalter in B ulgarien ( вж . бел. 8), с. 41; Н. ЧаневаДечевска, Ц ъркви и манастири от Велики П реслав (вж. бел. 49), с. 63; същ.,
Ц ърковната архитектура на П ървата българска държава (вж. бел. 9), с.
117-122; Ст. Бояджиев, Отново по въпроса за църквата край с . Виница
(П реслав, 3 Сборник, Варна 1983, с. 91-103).
38 За църквата в Патлейна вж.: Иор. Господиновъ, Р азкопкитъ въ П атлейна
(до П реславъ)

и значението имъ за българската история (И звъстия на
Варненското археологическо дружество Ш/1910, с. 93-100; ІѴ/1914; VI/
1916-18; същ., Р азкопки в П атлейна и П реславъ (И звъстия на Българско 
то археологическо дружество ІѴ/1914, с. 11-128; П. Карасимеоновъ, Н ача 
ло на славянобългарската история и архитектура , София 1943, фиг. 10;
Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство (вж. бел. 9), с. 35 и сл.; Ст.
Бояджиев, Ц ърквата в П атлейна в светлината на новите данни (А рхеоло 
гия

11/1960, № 4, 23-33).

39 Вж. напр. Т. Смядовски, За произхода
гия ХѴІІІ/1976, № 4, с. 33-47).

на преславските ниши

(А рхеоло 

40 За „Богородица Кубелидиса“ (Παναγία Κουμπελίδικη) в Костур вж.: G. Millet,
пое. съч. (вж. бел. 1), с. 92-94, ил. 47-48; А. Όρλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία τής
Καστοριάς (Άρχείον των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος, ІѴ/1938, с. 125-136);
Η. Мавродинов, Старобългарското изкуство (вж. бел. 9), с. 279, фиг. 325; Кр.
Миятев, А рхитектурата в средновековна България (вж. бел. 8), с. 191;
В. Мавродинова, К ултурата и изкуството по време на П ървата българска
държава (вж. бел. 9), с. 84, пл. 49; S. Pelekanides, Kastoria (R eallexikon zur
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III/l 978, кол. 1196-1211); Н. Чанева-Дечевска, Ц ъ рк о в 
българска държ ава (вж. бел. 9), София 1984,
с. 157-160, фиг. 108; П. Бербенлиев, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 69, 81. Сегаш
ният купол е вторичен, заместил разрушения по време на една самолетна
бомбардировка през Втората световна война, реконструиран въз основа на
фотоснимки от Ст. Пеликанидис и Хрисанти Цуми.
byzantinischen

K unst

ната а рх и текту ра на

П ървата

41 B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler
aus H l . G erman (вж. бел. 19), с. 33 и сл.

aus

K lein P respa

und

42 За църквата в Нерези, нейната архитектура и стенописи преди всичко вж.:
Π. Н. Милюковъ, пое. съч. (вж. бел. 9), с. 137-139; Η. П. Кондаковъ, пое.
съч., (вж. бел. 9), с. 174 и сл.; G. Millet, пое. съч. (вж. бел. 1), с. 58; В. Ива
нова, С та ри църкви и м анастири в Б ъ лгарски те зем и ( в ж . бел. 9), с. 512 и
сл.; Н. Окунев, М а насти р у селу Н ерези (Ј уж ни п реглед , Скопје Н/1927,
№ 2, с. 50-52); същ., L a découverte des anciennes fresques du monastère de
N erezi (S lavia VI/1927, № 2-3, c. 603-609); същ., А лта рн ая преграда XII
в ек а въ Н ерезђ (S eminarium K ondakovianum III/1929, с. 5-23); Д. В. Айналовъ, Новый иконографическій ОБРАЗЪ Х риста (пак там 11/1929, с. 19-23);
Ф. Месеснел, К ако д а се сачува и обнови црква с в . П антелејм она из 12.
ВЕКА код

села Н ерези ? (Г ласник Скопског Н а у ч н о г Д руш тва Ѵ/1929, 299304); същ., Н ајстарији е л ш фресака у Н ерезим а . Стилска студија (пак там
ѴІІ-ѴІІІ/1929-1930, с. 119-133); Ъ. Бошковић, И звештај и к ратке белешке са
п у та ва њ а (С тари н ар II cep., ѴІ/1931, с. 182 и сл.); същ., L a restauration

RÉCENTE DE L’ICONOSTASE À L’ÉGLISE DE NEREZI (SEMINARIUM KONDAKOVIANUM

VI/ 1933, c. 157-159); H. Мавродиновъ, Е дн о ко ра бн а та и к ръ стови дната
църква п о българскитъ земи до кра / на XIV в. (вж. бел. 13), с. 65-68, фиг. 7778; Ф. Месеснел, Н ајстарији слој фресака у Н ерезима (Г л а с н и к С коп ско г
Н а у ч н о г Д руштва ѴІІ-ѴІІІ/ 1930 с. 119-132); N. Okuneff, L es peintures de
l'église de N érézi et leur date (A ctes du IIIe C ongrès international d 'études
by zantines , Athènes 1932, 247-248); M. Fauchon, L es peintures du monastère S t .
Panteleèmon de N erez (L’art sacré , Paris 1938, c. 213-217); H. Мавродинов,
С та ро бъл га рс ка та ж ивопис ( в ж . бел. 9), с. 68-78; Вл. Петковић, П реглед
ЦРКВЕНИХ СПОМЕНИКА КРОЗ ПОВЕСНИЦУ СРПСКОГ на ро да (вж. бел. 9), с. 210 и
сл.; Ив. Акрабова, З а „ окачени те портрети “ в ж ивоп иста на една църква
от XII век (Р а зко п ки и проучвания IV/1950, с. 5-16); G. Millet / A. Frolow,
L a pe in t u r e d u M o y en âge en Y ougoslavie ( в ж . бел. 9), c. VIII, табл. XVXXI, 88; S. Radojcic / D. Talbot-Rice, пое. съч. (вж. бел. 9), табл. ÏX-XI;
М. РајКОВић, ИЗ ЛИКОВНЕ проблем атике нереског ж ивоп иса (З борник
радова САН XLIV, Византолошки институт 3, Београд 1955, с. 195-206);
A. Xyngopoulos, T hessalonique et la peinture m a c édo nien ne , Athènes 1955
(^Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρύμα μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 7);
G. Gsodam, D ie F resken von N erezi. Ein Beitrag zum Problem ihrer Datierung
(Festschrift W. Sas-Zaloziecky zum 60. Geburtstag, Graz 1956, 86-89); Ъ. Бошковић, А рх и тектура сред њ ег века , Београд 1957, 21962, с. 133, фиг. 177; О.
Demus, D ie E ntstehung des P aläologenstils in der M alerei, (B erichte zum
XI. Internationalen B yzantinistenkongress in M ünchen , 1958, IV,2, c. 21 и
сл.); Г. А. Σωτηρίου, Ή ζωγραφική την σχολής την Κωνσταντινουπόλεως (Δελτίον
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τής Χριστιανικής Άρχεολογικής Εταιρείας περ. Δ", 1/1959, Άθήναι 1959, с. 21);
A. Ниќоловски / Д. Корнаков / К. Балабанов, пое. съч. (вж. бел. 28), с. 15-20;
B. Н. Лазарев, Ж и в о п и сь ХІ-ХІІ веков в М а кедо н и и ( в ж . бел. 9), с. 127 и
сл.; R. Ljubinkovic, L a peinture murale en S erbie et M acedoine aux XIIe
SIÈCLES (вж. бел. 9), с. 434-437 = P. Љубинковић, С тудије из с редњ овеко вне
ум етн ости и КУЛТУРНЕ истоРИЈЕ, Б еоград 1982, с. 62-83); R. HamannMacLean / Н. Hallensleben, D ie M onumentalmalerei in S erbien und M akedo 
nien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, I Bildband (вж. бел. 9), схема 17-18,
табл. 29-45; Н. Мавродинов, С таробългарското и зк у с т в о . Х-ХШ век , ( в ж .
бел. 9), с. 12-15; П. Миљковиќ-Пепек, Н ерези , Београд 1966; Д. Бошкович,
А рх и тектура С ербии и М а кедо нии ( в ж . бел. 23), с. 432; V. J. Djuric,
B yzantinische F resken in Jugoslawien ( в ж . бел. 9), с. 15-17, 236 и сл., табл.
Ѵ-ѴІІІ; S. Radojcic, Jugoslawien (P ropyläen Kunstgeschichte III, Berlin 1968,
c. 266 и сл.); П. Миљковиќ-Пепек, П рилози п ро у ч у в а њ у м ана с ти рс к е
цркве Н ереза (З борник Л иковне У метности X/1974); К. Балабанов, Св.
П антелејм он Н ерези , Скопје 1975, 21978; П. Миљковиќ-Пепек, Ц рквата С в .
П антелејм он во селото Н ерези (С п о м ени ци за
п он овА ИСТОРИЈА на М акедо нија I, Скопје 1975); R.
M onumentalmalerei in S erbien und M akedonien vom

средновеко вната

и

Hamann-MacLean, D ie
11. bis zum frühen 14.
Jahrhundert, II Grundlegung (вж. бел. 9), с. 261-276; A. Tschilingirov, пое. съч.
(вж. бел. 8), с. 330; L. Trifunovic, K unstdenkmäler in Jugoslavien I (вж. бел.
9), с. 391, табл. 293; В. Н. Лазарев, И стория визан тийс к ой ж и в о п и с и ,
Москва 21988, с. 95 и сл., 226.
В сравнение с огромната литература за стенописите в църквата „Свети
Пантелеймон“ при Нерези, изненадващо малко внимание досега е посве
тено от изследователите на архитектурата, при все, че с нея са свързани
много проблеми. Почти всички изследователи (освен Н. Мавродинов,
Бошкович, който датира църквата в XI век, и мен) приемат на доверие
неверния превод от Н. П. Кондаков на гръцкия надпис над входа на
църквата, тълкувайки думата έκαλιεργήθη „съгради се“, а не „украси се“,
както е действителното й значение. В подкрепа на това тълкувание Рихард
Хаман, пое. съч., с. 201, дори цитира Гзодам, която пък се позовава на
Герстингер, според когото тази дума означавала „съгради се“, което е
твърде произволно тълкувание на точно обозначеното гръцко понятие текста на надписа вж. при Кондаков, пое. съч, с. 174 и Йор. Ивановъ,
Б ъ л га рс к и стари н и изъ М а к едо н и я , ( в ж . бел. 25), с. 116 и сл., с верен
български превод. Мавродинов сам не вади никакви изводи от това, че
надписът не е синхронен със строежа, заключавайки, че църквата е пост
роена не много преди това, като изхожда от предпоставката, че трите
симетрични арки се изявявали в архитектурата на църковните постройки
твърде късно. Той също пръв забелязва, че нартексът е по-късен от ос
таналия строеж, но предшества стенописите. Никой от изследователите,
дори и Н. Мавродинов, не забелязва обаче, че днешните прозорци на
северната и южната стена на наоса представляват всъщност врати, зази
дани преди да се изпише църквата - това личи много ясно при внимателно
наблюдение на място, но и при фотоснимките на стенописите, също както
и различната зидария в горната част на зидовете. Че църквата е била преди
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изписването й дълго време в развалини, личи също от вторичните зидове
при горната част от стените на църквата и при куполите - да не се смесва
обаче тази зидария с третичната зидария от XVI век, когато срутеният при
земетресение купол отново бива построен. Неотдавна излезе изследването
на К. Петров, Ц рквата С в . П антелејмон во Н ерези по реви зш ата во
НАЈНОВИТЕ ИСТРАЖУВАЊА (ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ПОЧВАТА НА МАКЕДОНИЈА =
Македонска академија на науките и уметностите, М акроп роек т „И с т о рш а
на КУЛТУРАТА на М а к е д о н ш а “ И, Скопје 1995, с. 183-188), в което авторът

много години след мене се занимава с въпроса за етимологията на думата
έκαλιεργήθη, като стига също до заключението, че надписът не говори за
построяване на църквата, а за нейната украса, като предлага за датирането
на строежа епохата на Самуил, без да спомене нищо за български паралели
за архитектурата й и без да забележи, че тя е била разрушена до основата на
куполите и до сводовете над светилището, преди да бъде възстановена и
изписана. Архитектурният тип с пет куполи, представен от църквата при
Нерези, се явява много преди XII век - за този архитектурен тип вж. Мийе,
пое. съч., с. 71 и сл., както и А. Όρλάνδος, Ή Παντάνασσα τής Μονεμβασίας
(Άρχείον των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος, 1/1935, с. 139-151). Също
така неконструктивните арки и лизени по фасадите на църковните пост
ройки се появяват в българските паметници още през ІХ-Х век, като съста
вят една от най-характерните особености на тяхната екстровертирана архи
тектура и преминават от там в руската църковна архитектура на Х-ХІ век.
Затварянето на северния и южния входове на първоначалната църква при
Нерези, разпределението на олтарното пространство в нея, както и още
твърде ранната фаза от развитието на клетъчната зидария, каквато срещаме
в долната част на стените й, я поставят без съмнение малко след средата на
X век - в горната част на стените зидарията е вторична, изпълнена след
частичното разрушаване на църквата, и не е вече тъй прецизна като
първичната. Явно е също така, че и тя е изпитала съдбата на стотиците
български църкви, съборени през втората трета на XI век, и е възстановена
едва в 1164 година със средствата на византийския принц Алексей Комнин
- за дарителя на строежа вж.: Г. А. Острогорскій, В озвыпіение ро да А нге 
ловъ

(Ю би лейн ій с борникъ Р усскаго
Ю го сл авіи , Белград 1936,

ролъвствъ
лопедш а

Ј угославији

а рхеоло гическаго общества в

Ко-

с. 111-129); същ., А н Ьели (Е н ц и к 1/1955, с. 112-113).

43 Вж. по-горе, бел. 23.
44За църквата „Свети Врачи“ в Костур вж.: G. Millet, пое. съч. (вж. бел. 1),
с. 22-30; А. Όρλάνδος, Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς (вж. бел. 40), с. 1060); Η. Мавродинов, С таробългарското изкуство ( в ж . бел. 9), с. 278 и сл.;
R. F. Hoddinott, E arly B yzantine C hurches in M acedonia and S outhern
S erbia ( в ж . бел. 9), с. 66 и сл.; А. H. S. Megaw, B yzantine reticulate reve ments (Χαριστήριον εις A. Όρλάνδον, III =Βιβλιοθηκή τής έν Αθήναις Άρχαιολογοκής Εταιρείας 54, Άθήναι 1966, с. 10-22, табл. 1-6); R. Krautheimer, E arly
Christian and byzantine ARCHiECTURE (вж. бел. 1), с. 270,452 (бел. 32); Кр. Миятев,
А рх и текту рата в средновековна Б ъ лгария ( в ж . бел. 8 ), с. 145; В. Мавро
динова, К у л тура та и изкуството по време на П ървата бъ л гарска д ърж ава
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(вж. бел. 9), с. 75 и сл., пл. 19); S. Pelekanides, K a sto ria (R eallexik on z u r
b y z a n t in isc h e n K u n s t III, кол. 1190-1224); A. Tschilingirov, D ie K unst des
christlichen M ittelalters in B ulgarien (вж. бел. 9), с. 32, 36-38; Н. ЧаневаДечевска, Ц ърковната а рхитектура на П ървата бъ лгарска д ърж ава ( в ж .
бел. 9), София 1984, с. 52-55, фиг. 25a-d; П. Бербенлиев, пое. съч. (вж. бел. 8),
с. 69-71. За стенописите на църквата вж. също и St. Pelekanidis, K astoria and
its B yzantine M onuments (B yzantine A rt in G reece . Mosaics - Wall Paintings,
Edit. M. Chatzidakis, Athens (1985), c. 5; същ., H agioi A nargyroi (пак там,
с. 22-28); M. Chatzidakis, S upplementär y N ote (пак там, с. 38-49).
Всред групата ранни църкви от Костур „Свети Врачи“ ("Αγιοι Ανάργυροι)
заема междинно място - след „Свети Стефан“, чийто функционален фронтон над апсидата наподобява само формално, но без никакви технологи
чески или култови съображения, и малко преди „Богородица Кубелидиса“,
където строителната техника с декоративна зидария е вече в една понапреднала фаза. За оточняване на датировката преди края на X век от
много голямо значение са остатъците от първоначалните стенописи, раз
крити на местата, където мазилката от втория слой е паднала: в южната
част от свода на нартекса и на северната стена, също в нартекса. Снимки от
тези стенописи публикува за първи път Мийе, с. 23, фиг. 5, а след това
Орландос, Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς, фиг. 19 и сл., и Пелеканидис
в обемистия си албум с фотоснимки на стенописи от църквите в Костур
(Καστοριά. Βυζαντινά! τοιχογραφίαι, Θεσσαλονίκη 1953 =Έταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών, Μακεδονική βιβλιοθηκή 17, табл. 38α, 41α- β). Η. Мавродинов
разглежда тези стенописи обстойно в книгата си С таробългарското и з 
куство (вж. бел. 9), с. 282-283 с фиг. 342. Пелеканидис дава някои данни за
тях в лекцията си в Равена, отпечатана малко по-късно: I рш a nt ic h i
AFFRESCHI Dl KASTORIA (CORSI DI CULTURA SÜLL’ARTE R AVENNATE E BlZANTlNA,

Ravenna 1964, c. 351 и сл.), както и в недовършения си и издаден посмъртно
труд за византийската живопис в Гърция, B yzantine A rt in G reece . Mosaics Wall Paintings, но навсякъде представя стенописите като по-късни, без да
може да обясни защо намиращите се в много добро състояние и прите
жаващи най-високи художествени качества стенописи от първото изписване
на църквата са покрити не много дълго след създаването им с нова жи
вопис със значително по-ниска художествена стойност. От голямо значение
за датирането на църквата е също така скулптурната й украса, запазена на
западния и южния портал, както и на портала при входа от нартекса в
църквата и в няколко фрагмента от архитрава на олтарната й преграда, коя
то украса не излиза в никакъв случай от рамките на X век и се свързва с
редица български паметници. Архитектурата на църквата и нейните стено
писи са реставрирани, освен в нартекса, където не са правени никакви
опити нито за стабилизирането или свалянето на по-късните стенописи,
нито за почистването на разкритите фрагменти от първоначалната живо
пис. Реставрационните работи по архитектурата, извършени в края на 50-те
и началото на 60-те години под ръководството на Пелеканидис, включват
също изграждането на контрафорси на северната стена и почти изцяло
презиждане на южната стена, като същевременно теренът е изравнен и
освободен от късни пристройки, а над западния портал е построен навес за
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предпазване на стенописите върху западната външна стена от непосред
ствени атмосферни влияния.
45 Построеаната от княз Борис I епископска църква в Главиница (Г лавъница),
като първа и най-важна в новоприсъединените след покръстването югоза
падни земи, се идентифицира с църквата на Богородичния манастир в Пояни, Албания, всред развалините на античния град Аполония. Църквата е
изградена от много добре издялани квадри с богата скулптурна украса и е
от типа на вписан кръст с купол върху пандантиви, поддържан от колони, с
вътрешен и външен (по-късен, вероятно от XI век) нартекс, три портала с
колони, синтрон и синхронна на първоначалния строеж пристройка в севе
роизточната й част - по всяка вероятност разширен протезис. Днешният
купол е вторичен, построен след частично разрушаване на църквата и съот
ветства по време на преустройствата на църквата в манастирска към края
на XI или началото на XII век. Обстойна публикация на църквата правят
Heide und Helmuth Buschhausen, D ie M arienkirche in A pollonia in A lbanien .
Byzantiner, Normannen und Serben im Kampf um die Via Egnatia, Wien 1976
(=B yzantina V indobonensia , hrsg. von der Kommission für frühchristliche und ost
kirchliche Kunst der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und vom Institut
für Byzantinistik der Universität Wien VIII). Авторите не могат да си обяснят учас
тието на италиански майстори при строежа преди норманското нашествие
през последната трета на XI век, когато според тях бенедиктински монаси
построяват църквата, но също по необясними за тях причини с външен вид на
византийска кръстокуполна църква, макар и с по-особени от византийските
литургични функции, а и не според правилата на Бенедиктинския орден. Също
така те оставят без коментар наличието на синтрон, присъщ единствено на
епископските църкви, при все че епископското седалище Аполония се пре
мества още през VI век в Драч. За погрешното архитектурно заснимане на
паметника от авторите на монографията, без съобразяване със значителния
ъгъл на отклонение на главните оси, отчетен вярно при заснимането й от А.
MeKsi в статията му A rkitektura dhe datami i kishës së manastirit të
A pollonisë (M onumentet 1971, 1, c. 103-117), излязла преди монографията,
вж. рецензията на последния в M onumentet 23/1982, с. 141-168.
Единственото обяснение на тези въпроси, останали за авторите на моно
графията открити, се крие в идентифицирането й с построената от княз
Борис I епископска църква, за чието съществувание се знае от историчес
ките извори - местоположението на църквата отговаря на приблизителното
място, където трябва да се търси основаният от българския владетел, но по
всяка вероятност непостроен град, който е бил проектиран върху много
голяма площ, включваща както пристанището на Авлонския залив, епис
копското седалище в околността на древната Аполония и манастирите в
източните му покрайнини, при днешна Балша. Литургично-ритуалните осо
бености в плана на църквата - северен и южен вход, синтрон и голям
протезис за приготовляване и освещаване масло за цялата огромна епар
хия, включваща всички новоприсъединени земи в югозападната част на
полуострова - обяснява редица особености на архитектурния тип. Зидария
та е извънредно близка на тази при строежи в Плиска и Преслав, а така
също редица архитектурни детайли - портали, колони с капители, деко
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ративна пластика - свързват тази църква с Голямата базилика в Плиска и с
Кръглата църква в Преслав (от първия й строителен етап). За плана на
църквата, включително за камбанарията й, както и за нейната зидария, има
редица паралели в църквата при Санта Комба де Банде в Галиция, Испа
ния, построена от аквилейски строители малко след 872 год. (размерите на
тази църква са по-малки и вместо купол има плоско покритие) - за нея вж.:
Р. Veronese, Werdendes Abendland, Baden-Baden 1967, 21979, c. 244, ил. на с.
242 и 243. За Епископската църква в Главиница вж. също моята статия
Apollonia (Enciclopedia dell’arte medievale II, Roma 1991, c. 175-177, c
библиография), а за локализирането на Главиница вж. бел. 25 към втора
глава.
46 Вж. бел. 5.
47 За охридската „Света София44 вж. бел. 9.
48 Вж. по-горе, бел. 28.
49 За църквите № 1 и № 2 в местността Аврадака при Преслав вж.: В. Ива
нова, Р а зк о п к и на А врадака в П реслав (Р азко п ки и п ро учва н и я Ш/1948,
с. 13-61); Н. Мавродинов, С таробългарското и зкуство ( в ж . бел. 9), с. 186197; Кр. Миятев, А рхитектурата на С редновековна България ( в ж . бел. 8),
с. 111-113; St. Bojadziev, N ouvelles concidérations sur une église à Preslav
(A ctes du Ie C ongres international des Études B alkaniques et S ud -E st -E uropéenes S ofia 1969 I, Sofia 1969, c. 599-624); В. Мавродинова, К улт урата и и з 
куството ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (вж. бел. 9), С. 60 И
сл.; Ст. Ваклинов, Ф о рм иран е на старобългарската к у л т ура ( в ж . бел. 37),
с. 205 и сл.; A. Tschilingirov, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 34 и сл., 41, 324 и сл.,;
Н. Чанева-Дечевска, Ц ъркви и м анастири от В ели ки П реслав , София 1980,
с. 19-21, фиг. 13-14; същ., Ц ърковната арх и тектура на П ървата българска
д ърж а ва ( в ж . бел. 9), с. 70-86.
50Вж. глава първа, с. 2.
51 За събитията вж. B. Н. Златарски, История на българската държава през
СРЕДНИТЕ векове II (вж. бел. 14), с. 138-149. Вж. също ГИБИ VI/1960, с. 337.
52 Пак там.
53 Пое. съч., с. 13.
54 B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler
aus H l . G erm an , c . 34 и сл.

aus

K lein P respa

und

55 М. Злоковић, пое. съч. (вж. бел. 9), с. 133.
56 При копирането на този план от Миятев в раздела за българската средно
вековна архитектура в Кратка история на българската архитектура ( в ж .
по-горе, бел. 8), фиг. 89 на с. 90, както и без изменение в монографията му
Архитектурата в средновековна България (вж. бел. 8), пл. 108, грешката се
увеличава, като неправилно представената за еднаква и силно увеличена де
белина на зида променя не само размерите, но и формата на нишите; при
изданието на тази монография на немски език (вж. бел. 8) е пропуснато
означаване на свода в нартекса, а в раздела за българската средновековна
архитектура в руското многотомно издание (вж. бел. 8) планът е даден с
обозначение „четириептьлбоба [църква] о т Преслав44, докато планът на църква
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№ 1 в Аврадака (също неточен) се обозначава като план на църквата „Све
ти Герман“, за която в текста не се споменава нито дума.
57 B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler
H l . G erm an , c. 36 и сл.

aus

K lein P respa

und

aus

58 Мийе, пое. съч. (вж. бел. 1), с. 69-72.
59 А. Όρλάνδος, Ή "Αγία Τριάς τού Κριεξώτη (Άρχείον των Βυζαντινών Μνη
μείων τής Ελλάδος Ѵ/1939-1940, с. 5-9).
60 За църквите в манастира Вронтохион в Мистра вж.: G. Millet, M onuments
byzantin de M istra , Paris 1910, c. 88 и сл., табл. 21 и сл.; А. Όρλάνδος, Ή
όρθομαρμάρωσις τού έν Μυστρά ναού τής Όδηγητρίας (Αφενδτικο) (Άρχείον των
Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος 1/1935, с. 152-160); Μ. Chatzidakis, M istra ,
Athen 21956, с. 55 и сл.; Ch. Delvoye, M istra (IX C orso di cultura su l l ’arte
R avennate e B izantina , Ravenna 1962, c. 115-131); M. Chatzidakis, G riechen 
l a n d . Architektur (P ropyläen K unstgeschichte III, Berlin 1968, c. 229, табл.
162-163); N. V. Georgiadis, M istra , Athen 21978, c. 36-50.
Църквите „Свети Теодори“ и „Богородица Одигитрия“ („Афендико“) са
най-старите църковни постройки в Мистра и са изградени със средствата
на висшия цариградски чиновник Протосингел Пахомий от придворни
майстори-строители малко след 1330 година. Реставрирани са твърде
свободно през 1934 г. от А. Орландос.
61 Вж. бел. 58.
62 Пълния текст на надписа заедно с български превод вж. по-долу, глава
четвърта, с. 215 и сл.
63 Μ. Г. Σωτηρίου, Το καθωλικον τής Μονής Πετράκη Αθηνών (вж. бел. 28),
с. 114 и сл.
64 А. Όρλάνδος, Ή "Αγία Τριάς τού Κριεξώτη (вж. бел. 59).
65 Μ. Γ. Σωτηρίου, Οι μετά τρούλλου ναοί τήσ μεταβατικής έποχής (Πρακτικά τής
Χριστιανικής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1932 = B yzantinisch -N eugriechische
Jahrbücher X, 1933-34, с. 97 и сл.).
66 B yzantinische und nachbyzantinische B audenkmäler
aus H l . G erm an , c.40.

67 Вж.
68 Вж.
69 Вж.
70 Вж.

по-горе,
по-горе,
по-горе,
по-горе,

aus

K lein P respa

und

бел. 45.
бел. 26.
бел. 28.
бел. 42.

71 За църквата „Успение Богородично“ в Горно Лябово (Labovës së Kryqit)
при Гирокастро, Южна Албания, вж.: Ν. Μυστακίδης, Ιστορική περιγραφή τού
’Άνω Λαμπόβου και τού έν αύτώ βασιλικού ναού (Ηπειρωτικός Άστήρ, 1904,
с. 286- 290); Δ. Εύαγγελίδης, Ai άρχαιότητες και τα βυζαντιακά μνημεία τής
βοριοδυτικής Ηπείρου (Νέος Έλληνομνήμων, Γ, 1913, c. 459-460); същ., Ή Βό
ρειος "Ηπειρος, Άθήναι 1919, c. 46; Φρ. Βερσάκης, Βυζαντινικοι ναοί τής βορείου
Ηπείρου (Αρχαιολογική Έφημερίς 1916, c. 108-117); Π. Πολίτσα, Έπιγραφαί καί
ένθυμήσεις και τής βορείου Ηπείρου (Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
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5/1928, с. 54); М. Г. Σωτηρίου, Οί μετά τρούλλου ναοί τήσ μεταβατικής έποχής
(вж. бел. 65), с. 118; Г. Σωτηρίου, Χριστιανική καί βυζαντινή άρχεολογία I,
Άθήναι 1942, с. 381; A. Η. S. Megaw, B yzantine reticulate revements ( в ж .
бел. 44); D. Pallas, E pirus (R eallexikon zur byzantinischen K unst 11/1971,
кол. 249-252); N. Μουτσόπουλος, Άνασκαφή τής βασιλικής τού 'Αγίου Α χίλ
λειου III, (вж. бел. 28), с. 299-301); M onumente të A rkitekturës në S hqipëri,
Tiranë 1973, с. XV, табл. 72-74; Π. Βοκοτόπουλος, пое. съч. (вж. бел. 2), с. 8692; A. Meksi, D y kisha bizantine në rreth të G jirokastrës (M o n u m e n t e t
9/1975, c. 82-92, табл. V-X); същ ., A rkitektura mesjetare në shqipëri (shek.
ѴИ-ХѴ) (вж. бел. 6), с. 179-183, ил. 56-57, табл. XXIV ; G. Koch, A lba nien .
K unst und K ultur im L and der S kipetaren ( в ж . бел. 6), с. 259 и сл.
Докато по-старата гръцка научна литература датира църквата незави
симо от голямото сходство в украсата й с костурските църкви в ХН-ХШ
век (Г. Сотириу, Μ . Г. Сотириу; за последен път при Палас: „тр е та та
четвърт от XIII век“ ), която датировка приемат и албанските автори (Мекси:
„след втората трета на XIII век“ ), т. е. при възстановяването на Епирското
деспотство, Мега, последван малко по-късно от Муцопулос и Вокотопулос,
предлага за първи път напълно обосновано датировка в X век, т. е. по
време на българската власт в Южен Епир, който още след първия поход на
цар Симеон към 896 година и чак до 1018 година е български - в 897
година византийската митрополия се премества на юг в Навпакт,
ограничавайки своя диоцез само върху южните епископии, докато
северните епископии, включително епископията на Дрино поле, чиято
съборна църква е църквата „Успение Богородично“, биват подчинени на
епископията, впоследствие митрополия на Главиница (Главница), а малко
по-късно, вероятно къв средата на X век - на Девол. И тази църква
първоначално е имала съответно на приетия от Българската патриаршия
църковен ритуал северна и южна врата, впоследствие зазидани. Во
котопулос предлага за църквата въз основа на керамичната й украса
датировка „през втората половина на X век“ , при все че архитектурният тип
следва образци от края на IX - началото на X век.
72 Вж. по-горе, бел. 3.
73 Вж. по-горе, бел. 3.
74 Вж. по-горе, бел. 28.
75 Вж. по-горе, бел. 13.
76 Вж. по-горе, бел. 42.
77 За този прототип вж. моята студия Z ur D atierung der S ophienkirche in
S ofia und ihrer V orgängerbauten sowie deren B odenmosaiken b A rte
D ’occidente ( в ж . бел. 8)

78 Вж. по-горе, бел. 8.
79 Вж. по-горе, бел. 9.
80Вж. по-горе, бел. 10.
81 Вж. по-горе, бел. 6.
82 За строителната техника при българските дворци в Плиска и Преслав вж.:
А б о б а -П лиска (И звъстія Р усскаго А рхеологи ческаго И н с титута

в

К он -
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стантиноплъ

Х/1905); В. Filov, D er U rsprung der altbulgarischen K unst
30/1929-1930, c. 523-528); същ., L es palais vies -

(B yzantinische Z eitschrift

bulgares et les palais sassanides (L ’art byzantine chez les slav es . R ecueil
T h . U spenskij , I, Paris 1930, c. 80-86); същ., G eschichte der altbulgarischen
K unst ( вж . бел. 18); същ., А рхитектурниятъ типъ на голъмия дворецъ в ъ
А боба (С писание н а Б А Н 55, Историко-филологически отделъ 27/1937, с. 118); Д. Василевъ, С троителната тра ди ц и я въ п р а б ъ л га рс к и те дворц и отъ
П л и с к а , София 1937; Кр. Миятевъ, К рум овиятъ дворецъ и д ру ги но воот 
кри ти по стро й ки в П лиска (И звестия на А рхеологи ческия институтъ
14/1940-1942, с. 73-135); Р. Karasimeonov, N eue A usgrabungen in der
R esidenz von P liska (пак там, с.
136-168); същ., Н ачало на
сла вян объ л га рс ката архитектура и и стория , София 1943; Ст. Михайлов,
Р а зк о п к и в П лиска през 1945-1947 г. (Р азко п к и и про учва н и я 3/1948,
с. 171-222); същ., А рхеологически м атериали от П ли ск а 1948-1951
(И звестия н а А рхеологи ческия институт XX, 1955, с. 49-81); същ.,
Р а зк о п к и в П ли ска през 1959-1961 г. (пак там, ХХѴІ/1963, стр. 5-45); същ.,
С тро ителните периоди в П л и ска и п ро и зхо дъ т н а българската
м о н ум ен тал н а арх и тектура (А рхеология ѴІ/1964, № 2, с. 13-23); W. SasZaloziecky, пое. съч. (вж. бел. 8), с. 4-12; 18-19); Н. Мавродинов, Р а зк о п к и и
п ро у ч ва н и я в П ли ска (Р азко п ки и п роучвания 3/1948, с. 159-168); същ.,
С таробългарското изкуство (вж. бел. 9), с. 37-54; Ст. Станчев, М а териали от
дво рц о ви я център в П ли ска (И звестия на А рхеол оги ческия и н сти тут
ХХШ/1960, с. 23-65); същ., P liska - theories et fait (B yzantinobulgarica
1/1960, c. 349-365); същ., П ери одизаци ята ha дворц овия център в П ли ск а
(И зс л ед ва н и я в пам ет на К. Ш ко рп и л , София 1961, с. 101-109); същ.,
P liska und P reslav . I hre archäologischen D enkmäler und deren
E rforschung (A ntike und M ittelalter in B ulgarien =B erliner byzantinistische
A rbeiten 21, Berlin 1961, c. 226-235); M. Бичев, А рхи тек тура Б ол гарии ( в ж .
бел. 8), с. 19 и сл.; В. Антонова, А рхеологически проучвания в центъра на
П ли ска през 1963-1964 (И звестия на А рхеол оги ческия и н сти тут
ХХХ/1967, с. 27-39); Кр. Миятев, А рх итектурата в средновеко вна
Б ъ л гари я ( в ж . бел. 8), с. 48 и сл.; същ., А рхитек турата на българското
с редновеко вие ( в ж . бел. 9), с. 68-71; същ., А рх итектура Б ол гарии ( в ж . бел.
8), с. 387-391); В. Мавродинова, К ултурата и изкуство то през време на
П ървата бъ лгарска държ ава ( в ж . бел. 9), с. 65-67; Ст. Ваклинов,
Ф орм и ран е на старобъ лгарската култура ( в ж . бел. 37), с. 79-114; същ.,
П л и с к а , П реслав , М а д а р а . Разкопки и проучвания (П л и с к а -П рес ла в .

Проучвания и материали 1/1979, с. 7-16); същ., Дворцовите центрове в
Плиска и Преслав (П л и с к а -П реслав . Прабългарската култура. Материали
от българосъветската среща, Шумен 1976, ІІ/1981, с. 133-137).
83 Пое. съч. (вж. бел. 1), с. 222-225.
84 Вж. по-горе, бел. 1.
85 Вж. по-горе, бел. 10.
86 Сведенията ни за епископската църква в Девол са извънредно ограничени.
Даже не знаем кога обширната епископия на Кутмичевица с център Гла
виница (Главница) се разделя на два диоцеза, като под Девол попадат
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източните епархии. По всяка вероятност това става много рано, може би
още с изпращането на Климент в Кутмичевица, 888 година, свързано и с
промени в управлението на областта. Сведенията за основаването на църк
вата от Борис в писмото на Теофилакт, който я нарежда между седемте
построени от него катедрални църкви, са недвусмислени и изключват всяка
спекулация, независимо от опитите на множество изследователи да интер
претират този текст по различен начин и да отнесат тези сведения към
други църкви. Църквата трябва да е превъзхождала по своята големина и
украса всички останали епископски църкви в Кутмичевица, тъй като епис
копията на Девол заемала най-висок ранг между епископиите в югозапад
ната част на българската държава след седалището на патриарха, което се
вижда индиректно и от първия сигилий на Василий II, прехвърлящ правата
на първопрестолна епископия (προτοθρόνος) върху Костур - редът на епис
копиите с троновете на съответните епископи, обозначени в светилището
на патриаршеската църква „Свети Ахил“ е вероятно съобразно с основава
нето им (вж. списъка при Йор. Ивановъ, Български старини изъ Македо
ния, с. 56 и сл.). За нейния архитектурен тип и форми трябва да съдим от
останалите епископски църкви в този район, построени по всяка вероятност
в началото на царуването на Симеон, като църквите в Дрино поле (вж. бел.
5), Дрембица/Дрембища (вж. бел. 13) и Богородичната църква в Куршумлия
(Ђ. Стричевић, Рановизантиска црква код Куршумлше, в Зборник радова
САН XXXVI, Византолошки институт 2, Београд 1953, с. 179-196). Всички
тези църкви са с голям купол, носен обикновено от колони (в Дрино поле
това са все още стълбове), често с богата скулптурна украса от мрамор и
много грижлива, предимно квадрова, но също така често и смесена
зидария.
87 ГИБИ IX,2/1994, с. 102 и сл.
88 За протосеваст и велик дук Йоан Комнин вж. бел. 14 и бел. 45 към втора
глава.
89 За църквата „Свети Ахил“ на о-в Ахил в Малка Преспа вж.: Π. Н. Ми
люковъ, пое. съч. (вж. бел. 9), с. 47-53; Йор. Иванов, Самуиловата
столица в Пръспа“ (Извъстия на Българското археологическо дружест
во 1/1910, с. 64-72); същ., Български старини изъ Македония, с. 56 и сл.; А.
Протичъ, СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА АРХИТЕКТУРА (вж.
бел. 13); същ., L’architecture religieuse bulgare, с. 14, фиг. 9; М. Злоковић,
пое. съч. (вж. бел. 9), с. 116-120); В. Иванова, Стари църкви и манастири в
Българскитъ земи (вж. бел. 9), с. 551-554); Б. Филов, Старобългарската
църковна архитектура (вж. бел. 9), с. 24 и сл.; В. Filow, Geschichte der
ALTBULGARISCHEN KUNST BIS ZUR EROBERUNG DES BULGARISCHEN REICHES DURCH
die Türken (вж. бел. 18), с. 36 и сл.; Г. Σωτηρίου, Ό βυζαντινός ναός τού "Αγιου
Αχίλλειου τής Πρέσπας (Πρακτικά τής Ακαδεμίας Αθηνών 20/1945, с. 8-11); Η.
Мавродинов, Старобългарското изкуство ( в ж . бел. 9), с. 99-102, фиг. 90-92;
Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνιμεια τής Πρέσπας,
Θεσσαλονίκη 1960, с. 64 и сл. (=Έτερεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρύμα μελετών
Χεροσονήσου τού Αίμου 35); Μ. Бичев, Архитектура Болгарии, с. 31-32; D.
Stricevic, La rénovation du type basilical dans l’architecture ecclésiastique
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DES PAYS CENTRALES DES BALKANS AU IXe-XIe SIECLES (вж. бел. 9), С. 189; V.
Korac, Sur les basiliques médiévales de Macedoine et de Serbie ( в ж . бел. 9), с.
173-185; A. Grabar, Deux témoignages archéologiques sur l’autocéphalie
d’une église ( в ж . бел. 9), с. 163-165; Кр. Миятев, Архитектурата в средно
вековна България ( в ж . бел. 8), с. 94 и сл., пл. 90; същ., Архитектурата на
българското средновековие ( в ж . бел. 9), с. 83 и сл., фиг. 78; същ.,
Архитектура Болгарии ( в ж . бел. 8), с. 394; N. К. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες

τού Νομού Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1964, с. 9 и сл., фиг. 1-7 (=Έτερεία
Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρύμα μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 69) - вж. също
изданието на английски език: N. K. Moutsopoulos, The Churches of the
Préfecture of Florina, Thessaloniki 1966, a така също прередактирано
издание на немски език: Byzantinische und nachbyzantinische Denkmäler
aus Klein-Prespa und aus Hl. German (Byzantinisch-neugriechische Jahr
bücher XX/1970, c. 20-30, фиг. 20-29); същ., Ή βασιλική τού 'Αγίου Αχίλλειου
στή Μικρή Πρέσπα (Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχεολογικής Έτερείας, περίοδος
Δ", 4/1964, Τιμητικός τόμος Γ. Σωτηρίου, с. 163-203, фиг. 38-42); същ., "Αγιος
Αχίλλειος (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1966, с. 177-183); както и публикациите
на археологическите изследвания: същ., Έρεβνες στην Καστοριά καί τον
'Αγίου Αχίλλειου (Επιστημονική Έπετηρις τής Πολυτεχνικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΙΙ/1965-1966, с. 93-224); същ., Άνασκαφή τής
βασιλικής τού 'Αγίου Αχίλλειου Μίκρας Πρέσπας I (Πρακτικά τής έν Άθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας 1967, ’Αθήναι 1969, с. 55-69, фиг. 35-47), същ.,
Άνασκαφή τής βασιλικής τού Αγίου Αχίλλειου II, δευτέρα (1966) καί τρίτη
(1967) περίοδος εργασιών (Επιστημονική Έπετηρις τής Πολυτεχνικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4/1969-1970, Θεσσαλονίκη 1970, с. 63-192); същ.,
'Άγιος Αχίλλειος (Το Έργον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1969, Άθήναι 1970,
с. 29-38, фиг. 26-36); същ., Άνασκαφή τής βασιλικής τού Αγίου Αχίλλειου III,
τέταρτη περίοδος εργασιών (1969) (Επιστημονική Έπετηρις τής Πολυτεχνικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5/1971-72, Θεσσαλονίκη 1972, с. 149407, фиг. 21-126, пл. 1-11); J. Ферлуга, Време подизања цркве Св. Ахилеја
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА С Т Е Н О П И С И
ПЪРВОНАЧАЛНА ЖИВОПИС
Че църквата „Свети Герман“ е била изписана през 1006 годи
на, научаваме от паметния надпис, намиращ се върху вратата
на нартекса, на вътрешната западна стена. Текстът му гласи в
български превод: „Тук написахме старата дата. Въздигна се във
времето на св. Герман, патриарх Константинополски. Второто изписва
не е о т годината след Христа 1006. Това е т р е т о т о изписване през 1743
година.” 1 Сведението, че църквата е била изписана в 1006 годи

на, навежда към мисълта, че по всяка вероятност по време на
последното изписване на църквата някакъв надпис с тази дата
все още е съществувал, а може би и сега се намира под
мазилката, върху която е надписът от 1743 година. Това,
което буди недоумение, е че надписът разграничава строежа
от изписването. Какво означават изразите „във времето на св.
Герман, патриарх Константинополски“ и „в то р о т о изписване е о т
годината на Христа 1006“? Дали тези два израза са действително
част от един изцяло автентичен надпис от 1006 година, който
в такъв случай - както показва развоят на историческите
събития, свързани със строежа на църквата и особеностите на
нейната архитектура - не предава вярно истината? Или пък
надписът е бил още преди това, навярно през XI век, мани
пулиран, т. е. поправен или отчасти заличен, което е заста
вило авторите на текста на надписа от 1743 година да го
интерпретират съвсем свободно? Това предположение може
би е наистина най-правдоподобното, макар и то също да
оставя редица въпроси неизяснени. Така от този текст стига
ме до заключението, че щом е имало „второ“ изписване, би
трябвало да е имало и „първо“, а също така и че между обя
веното за „второ“ изписване, т. е. изписването от 1006 година,
както се твърди в надписа, и „третото“ изписване от 1743
година не е имало друго. Малките сондажи, направени от ме
не в църквата - в наоса и нартекса - показват в действител
ност на три места под живописта от 1743 година един долен
живописен слой. Макар и съвсем да не може въз основа на
тези сондажи да се направят дори най-предпазливи изводи за
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съхраненост, стил, иконография и технически особености на
долния живописен слой, от стратиграфски съображения мо
жем да допуснем, че този слой отговаря на долния живописен
слой в нартекса и олтара на църквата, освободен от горния
слой на няколко места, но намиращ се понастоящем в твърде
лошо състояние, и недопускащ извличането на каквито и да е
заключения за стила и характера на живописта, освен пообщи изводи за колорита му и неговия графичен маниер - с
тежки и дебели контури.
Но в църквата, или по-точно в нишата над зазидания южен
вход на външната стена се намира и едно друго изображение
- на патрона на църквата, св. Герман, патриарх Константинополски, - за което нито стилът, нито техниката му дават
основание за съмнение, че може да е по-ранно от края на XI
или началото на XII век. Дали тук се касае само до едно
изолирано изображение, или пък заедно с него са били изпи
сани и други части от църквата? Всичко това са въпроси,
върху които би могло да се гадае и спори, но отговор може да
се получи само при свалянето на цялата късна живопис, което
едва ли може да стане в близко време.
По време на проучванията на Пелеканидис преди близо по
ловин век стенописните фрагменти от старата живопис в ол
тара и нартекса са били очевидно в значително по-добро със
тояние. Влагата, причинена от новата покривна конструкция,
заменила през 80-те години на XIX век стария покрив и настланите дотогава с плочи навеси, е унищожила за по-малко от
100 години голяма част от стенописите в нартекса, а стенопи
сите в олтара са на път да последват тяхната съдба. За пос
ледните десетилетия са почти напълно изчезнали великолеп
ните стенописи от църквата „Богородица Порфира“ на остров
Ахил, изложени на прякото въздействие на атмосферните
условия; до няколко години ще изчезнат без следи и разкри
тите едва в края на 60-те години стенописи от църквата „Све
ти Ахил“. В църквата „Свети Герман“ мазилката започва да
пада по цялото продължение на стените и сводовете на нар
текса и само здравата спойка на старата мазилка със стените
е запазила досега стенописите от пълно разрушение.
Поради междувременното загубване на повечето фрагмен
ти от първоначалните стенописи в нартекса и олтара и невъз
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можността да се направи на тях вече фотозаснимане, прину
дени сме да прибегнем - макар и с големи резерви - към
описанията им у Пелеканидис.2 Изображенията на църковните
отци в нишите на нартекса Пелеканидис описва по следния
начин:
„В нартекса, върху срещуположните слепи ниши на западната и и зточната стена
бяха о ткр и ти под изображението на „Страшния съд“ фигурите на двама църковни
отци. За съжаление и двата образа са силно повредени, като са запазени само
нищожни части, които обаче позволяват да ги класифицираме хронологически.
Ч а с ти те о т лицата на тези повредени изображения ни д ават определени данни за
това. И на двете лица черната контурна линия е подчертана около лицето и косите,
без обаче да разграничава напълно отделните части. Очертанията се ом еко тяв ат и
разширяват към центъра като сенки, изтъкващи определени м еста. Косата, т а м ,
където е гъ ста, се очертава гладко и се спуска до средата на челото в полукръг, а
т а м , където е оредяла и оставя челото свободно почти до средата на горната част
на главата, се очертава по съшия начин, но с по-широки контури. В последния случай
челото е широко очертано, подчертано чрез елипсовидни бръчки, извити нагоре.
В еждите са също широки, с изявен завой към меж дувеждието.“

За фрагментите от първоначалната живопис в олтара Пеле
канидис само съобщава, че там се разпознават „ча сти о т сти хария на църковен отец“ .3

Обстоятелството, че в нишите са били изобразени фрон
тално фигурите на определени светци, а не някакви сцени,
Богородица и Христос или дори ктитори, е от твърде важно
значение за нашите изследвания. Църквите „Свети Герман“ и
„Свети Георги“ в Горен Козяк са засега единствените, в които
има запазени, макар и едва подлежащи на идентифициране
изображения в нишите, за чието литургично-култово предназ
начение, а следователно и декоративна система, досега нши
можехме само да гадаем. От тези изображения вече сме в
състояние да допуснем, че функцията на тия ниши е била да
се изтъкне по-силно значението на определен светец, нами
ращ се вероятно в определена връзка със съответната църква
като неин патрон, и чиито реликви са се съхранявали там и
чието изображение се е намирало на това място. Разбира се,
ако бяхме в състояние да идентифицираме тези изображения,
предназначението на нишите може би ще ни даде и други
преки указания за мястото им и в литургията, за което сме в
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състояние само да предполагаме въз основа на паралели от
римокатолическата литургия.
Стиловите особености на изображенията - техните подчер
тани контури и цветната им гама - съвсем не ги свързват
обаче със средата на XI век, както твърди Пелеканидис,4 а
много по-определено с образците от X век и то от първата му
половина (Паталеница5, първата живопис от Земен6, Водоча7 и
Горни Козяк8). Стенописите от „Свети Архангели“ (Ταξιάρχης
Μητροπόλεως) и „Свети Врачи“ ('Αγιοι Ανάργυροι) в Костур9 ни
показват, че тези стилови особености се задържат в югоза
падните области на Първата българска държава и през вто
рата половина на века, независимо от някои нови течения,
явяващи се паралелно при паметниците, свързани непосред
ствено с придворните кръгове, какъвто е случаят със стено
писите от X век в ротондата „Свети Георги“10 в София,
„Свети Лаврентий“ във Водоча и охридската „Света София“11
(светилището). Дали тук и двете течения са били едновре
менно представени, засега не можем да кажем с увереност.
Във всеки случай стиловите особености, каквито срещаме на
няколкото фрагмента от нартекса, нямат нищо общо с посо
чените от Пелеканидис паралели от „Света София“ и „Бого
родица Медникарска“ (Παναγία των Χαλκέων) в Солун12 и сте
нописите в наоса на „Света София“ в Охрид,13 които пред
ставят най-ярко официалното течение във византийската жи
вопис от втората трета на XI век, в която епоха Пелеканидис
иска да датира църквата и нейното първо изписване.14 Що се
отнася до червения нимб, за който той споменава,15 такъв
нимб срещаме нерядко като една от най-консервативните
особености на живописта от Югозападна България, насле
дена от доиконоборческата живопис, която се наблюдава там
и дълго след Боянските стенописи - един доста точно дати
ран паметник, иконата на св. Арсений от Рилския манастир,16
ни показва, че тази иконографска особеност се среща още чак
в средата на XIV век.
Стенописните фрагменти от първата живопис на църквата
в нартекса и олтара обаче не могат да се свържат също така
нито стилово, нито по своята техника с изображението на
Константинополския патриарх св. Герман върху нишата над
южния вход на църквата. Иконографията на този светец,17
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представяща го в архиерейски орнат - със стихар и полиставрион, - с тонзура и безбрад (патриархът е бил скопец), е тра
диционната.18 Живописта издава известен провинциализъм и
схематизъм, характерни за консервативното течение в мону
менталната живопис в югозападната част на Балканския
полуостров от началото на XII век, ограничило се в рамките
на рутината и безжизненото копиране на старите първооб
рази, не поддържащо никаква връзка нито с художественото
течение, от което произхождат стенописите в Нерези от 1164
година19, нито с добре школуваните костурски ателиета, съз
дали през XII и XIII век някои от своите шедьоври. Особено
характерно е изобразяването на косата на светеца и неговите
вежди, най-вече при сравнение със стенописите от Водоча20 и
„Свети Георги“ в София21 от X век: живописният маниер тук е
твърд, лишен от всякаква гъвкавост, елегантност и жизненост,
с тенденция към схематизиране и изсушаване на формите,
превръщащ ги в орнамент. Същевременно обаче това
изображение показва една нова тенденция в изобразителното
изкуство на югозападната част на Балканския полуостров,
проявяваща се все по-силно след средата на XI век: екс
пресионизмът на ранната живопис (изображенията на свет
ците от Паталеница и Костур, празничните сцени от Водоча и
фигуралните композиции от светилището в охридската „Све
та София“), обогатен в края на X век с антикизиращото
течение на българската придворна художествена школа (ар
хангелите от „Свети Георги“ в София, фигурите на дяконите
от Водоча и на църковните отци от охридската „Света Со
фия“) отстъпва пред един дълбок мистицизъм, чужд на всяка
изява на земна красота. Както в доиконоборческата епоха,
църковното изкуство се затваря отново в омагьосания кръг на
самозадоволяването, от който ще го измъкне едва през вто
рата половина на XII век черпещото от първоизточника на
природата и на живата народна фантазия художествено тече
ние на Нерезката живопис.
В изследването си, посветено на тази църква, Муцопулос,
основавайки се на палеографията на надписите върху свитъ
ците на пророците, изказва предположението, че някои фрес
ки, предимно в горните регистри на стенописите, „принадлежат
на една по-ранна епоха о т последното изписване“ , предполагайки, че
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при последното изписване е извършено само освежаване на
техния фон.22 Това предположение на Муцопулос не може да
бъде възприето нито по стилови, нито по иконографски съоб
ражения. Цялата живопис на църквата от 1743 година, покри
ваща всичките й вътрешни стени, е единна по време на из
пълнение и отклоненията в маниера на изписване на отделни
образи и сцени са резултат от участието на няколко художни
ка, но принадлежащи към едно и също художествено ателие.
Прилагането на стара палеография при стенописите от XVI
до XVIII век не е някаква рядкост, а повсеместно явление.
Надписите при свитъците на пророците отговарят обаче,
както това ще се види по-нататък, на късносредновековната
им иконография. Освежаването на фона, без засягане на
изображенията и на надписите, е станало вероятно по време
на последното преустройство на църквата след 1882 година поради потъмняването на сините багрила у стенописите с
течение на времето, нещо най-обикновено е през XIX век
фонът им да се покрива отново със синя темпера (индиго);
това срещаме на много места в България, Гърция и най-вече
в светогорските манастири.
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СТЕНОПИСИ ОТ 1743 ГОДИНА
ПАМЕТНИ НАДПИСИ

Изписването на църквата в 1743 година е било документирано
с три надписа на новогръцки език: първите два от тях свързани
със самото събитие на изписването, а третият - съобщаващ
имената на дарителите, междувременно унищожен.
Първият надпис23 се намира върху вратата на нартекса, на
вътрешната, западната, стена. Написан е в ограден с рамка
правоъгълник на синкавобял (варов) фон с черни букви.
Текстът гласи:
f ΕΔΟ ΕΓΡΑ Ψ ΑΜ ΕΝ ΤΩΝ ΠΑΛΕΩ Ν Ε ΤΟ Ο Α Ν Η Κ Ο Δ Ο Μ ΙΘ Η EIC TON
ΚΕΡΩΝ TcG ΑΓΙΧ ΓΕΡΜΑΝΈ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩ N CANTINE Π Ω ΛΕΟ Ο . ΚΕ Π Α ΛΗ Ν
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ICOPIA OC ΕΥΡΗΚΑΜ ΕΝ TON ETOC Α ΠΟ ΧΥ AC ΧΡΟ Ν Ι· ΚΕ
ΕΤ&ΤΗ Η Ν Ε ΤΡΙΤΗ IQOPIA, EIC Α Ψ Μ Γ

( f Έδό έγράψαμεν των παλεών έτος* Άνήκοδομίθη είσ τον κερών του άγιου
Γερμανού Πατριάρχου Κωναντίνουπόλεως. Κέ πάλην ή δευτέρα Ιστορία ος
εύρήκαμεν τον έτος άπό Χριστού ,Α<7 χρόνι. Κέ έτούτη ήνε τρίτη ιστορία; είσ
ΑΨΜΓ)

Български превод:
Тук написахме старата дата. Въздигна се във времето на св. Герман,
патриарх Константинополски. Второто изписване е о т годината след
Христа 1006. Това е т р е т о т о изписване през 1743 година.

Вторият надпис24 е на западната страна на наоса, над врата
та към нартекса. Написан е по същия начин като първия.
Текстът гласи:
ANIQ O PHO H O 0 E IO C ΚΑΙ ΠΑΝΟΕΠΤΟΟ &YTOC N AO C , Т& ΕΝ А П О Ю ,
ПАТРОС ΗΜ Ω Ν ΓΕΡΜΑΝ& ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ Ω Ν ύΑ Ν ΤΙΝ & Π Ω Λ ΕΩ Ο ΔΙΑ ΕΞΟ 
ΔΟΝ

ΤΩΝ

Χ Ρ ίςίΑ Ν Ω Ν

ТНС

ХОРАС

ΓΕΡΜΑΝΗΟ^

A PXHEPA TEYO N TO C

Τ& Θ ΕΟ Φ ΙΛ ΕΑ Τ& ΚΥΡΙ& ΚΥΡΙ& ΠΑΡΤΕΝΙ&. ΑΓΙ& Π ΡΕ Ο Π Ο Ν ; ΚΕ Τ& ΕΥΛΑΒΕΑΤ& ЕФ Н М ЕРЕЮ С ΚΥΡΙ& ΚΩΝ^ΑΝΤΙΝΧ, ΕΝ ΕΤΗ Α ΠΟ ΧΥ. 1743 ΕΝ
Μ Η Ν Η . СЕПТЕМВР1& 17

(ΓΑνιστορήθη ό θείος και πάνσεπτος ούτος ναός τού έν άγίοις πατρός ημών
Γερμανού Πατριάρχου Κωναντίνουπόλεως διά έξόδων των χριστιανών τής χώ
ρας Γέρμανης. Άρχιερατεύοντος τού Θεοφιλεστάτου κυρίου, κυρίου Παρθενίου
'Αγίου Πρεσπών καί τού εύλαβεστάτου έφημερίου κυρίου Κωνσταντίνου έν
έτει άπό Χριστού 1743 έν μηνί Σεπτεμβίρου 17.)
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Български превод:
„Изписа се този божествен и величествен храм на нашия между
светците отец Герман, патриарх Константинополски, с помощта на
християните о т село Герман, при архиерейството на негово високо
преосвещенство господин господин Партений Свето-Преспански и при
благочестивия църковен настоятел господин Константин в годината
о т Христа 1743, месец септември, 17 [д е н ]“ .

Третият надпис25 - дарителският - се е намирал в нишата
на протезиса, когато в 1898 година Милюков го е преписал.
Текстът гласи:
1~Σηνδρομίτε δια την iQoplav
ΚωνΟχντίνος ίερεύς παπ ζαση
600

2000

Δάμο Μίλε
8000

400

Όγνέν, Δήμο, Άγγέλκο, Qoîko, Ιοβανε, Καραφήλ
3000

2000

1300

8000

2000

1200

Πέτρε, Ταρπέν, Γροσδάν, Βλαίκο, Νετέλκο, Γιώβαν
1000

1000

1000

700

80

KpaCa, Ιβάνα, Βολκο.

Български превод:
„Дарители за изписването: свещеник Константин (600), поп Стаси
(2000), Дамо (8000), Миле (400), Огнен (3000), Димо (2000), Ангелко
(1300), Стойко (8000), Йован (2000), Карафил (1200), Петре (1000), Търпен
(1000), Гроздан (1000), Влайко, Неделко (700), Йован (50), Кръстю, Иван,
Вълко.“

Първите два надписа са дадени тук според оригинала (вж.
приложените факсимилета) при спазване всички негови осо
бености, досега свободно променяни от всички предишни
изследователи, които са ги публикували. Третият е даден
според преписа му от Милюков,26 като „στ“ е заменена със
„стигма“ (Q)
Палеографията на надписите е характерна за XVII-XVIII
век: издължени капителки с разширение в долната и горната
част на столчето; височината на буквите А, В, Η, М и X, които
винаги достигат до крайните размери на реда, варира между
39 и 44 мм, докато „о“ и „со“, както и понякога „е“ и „р“,
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заемат до 2/3 от височината. Междуредията са от 2,5 до 3,5
мм. Вместо „στ44 навсякъде е употребена „стигма44 (Q), а
вместо „ O Y 44 . За някои букви са използвани и общи
столчета - „Г44, „Р“, „Т“ и др.
Ортографията е в повечето случаи новогръцка, неоправда
но дисквалифицирана от някои изследователи27, които не се
съобразяват с обстоятелството, че надписите са на просто
народния език (димотики), а не на катаревуза.
В местоположението и наличието на надписите няма нищо
необикновено. Обичаят да се поставят паметни надписи за
построяването, възстановяването или изписването на църк
вите над входовете им е засвидетелствуван за цялото средно
вековие от многобройни примери. Също така обичайно е,
макар и не толкова разпространено, написването имената на
дарителите близко до протезисната ниша или в самата нея, за
да бъдат споменавани по време на литургията.28
В случая с църквата „Свети Герман44 особено характерни са
българските имена на дарителите - може само да се пред
положи, но не и да се твърди категорично, че двамата свеще
ници - църковният настоятел и вероятно архиерейски наме
стник Константин, както и поп Стаси, - са от гръцки произ
ход. Тъкмо тези български имена са станали причина надпи
сът да бъде унищожен в една от гръцките кампании за „про
чистване44 областта от всякакви спомени за българското й
население. Надписите не споменават нищо за повода на това
ново изписване; също така по нищо не личи, че същевре
менно църквата е била обновена или преустроена. В този
смисъл твърде невероятно е твърдението на Милюков29, че
числата, придружаващи имената на дарителите, се отнасят за
грошове30 - при съотношението на цените в средата на XVIII
век една сума от 32 650 гроша, каквато ще се получи от сбора
на отделните дарения, би надвишила няколкократно цената за
построяването на една нова църква.31 По всичко изглежда, че
става дума за акчета (аспри),32което е също така една немалка
сума (около 2000 гроша), значително по-висока от цената,
която се е заплащала по това време за работата на живопис
ците.33 Голямата сума, заплатена за изписването на църквата
„Свети Герман44 обаче е съответствала и на изискванията на
дарителите и на художествената стойност на стенописите,
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които действително се отнасят към най-добрите измежду
познатите ни от тази епоха.34
Във всеки случай новото изписване на църквата е израз на
повишеното благосъстояние на местните жители. За това за
могване на населението в областта около началото на 40-те
години от XVIII век ние разполагаме и с други данни - така
паметният надпис от 1741 година в църквата на манастира
„Богородица Порфира“ на остров Ахил, само няколко кило
метра отдалечен от село Герман, споменава за големия глад
през 1740 година в цяла Румелия, т. е. в Южна България,
когато стойността на 1 кофа (=35 оки) жито достигнала
10 гроша.35 Това обстоятелство, донесло на местните земедел
ци незапомнени дотогава печалби, които явно са се отразили
и върху доходите на църквата, е допринесло и за украсата на
църковните сгради, първа от които е църквата на манастира
„Богородица Порфира“, изписана още през 1741 година, по
следвана само две години по-късно от църквата „Свети
Герман“.
Това ново изписване е свързано обаче не на последно мяс
то и със засилването на култа към местните светци, което
наблюдаваме от 40-те години на XVIII век по целия диоцез на
Охридската архиепископия. Като резултат от него е и пре
местването деня на празника на манастира „Свети Наум“ на
Охридското езеро, недалече от Герман, през 1740 година от
23 декември на 20 юни, свързано с установяването на голям
народен празник - събор в посветения на българския светец
манастир.36 През 1741 година е отпечатана във Виена „Стематографията“ (Х т е м м д т с т р д ф Г д ) на родения също в диоцеза на
охридската архиепископия, в Дойран, македонски българин
Христофор Жефарович (f 1753), „ Р е в н и те д ю о тм е с тв а Еодгдрсклrw“37, с изображения на български царе и светци, между които
на св. цар Давид и Климент Охридски, а в 1742 година бива
отпечатано в Мосхопол (днес Воскопойе, Албания), по това
време влизащ в съседната Корчанска епархия от диоцеза на
Охридската архиепископия, житието на св. Климент Охридски
на гръцки език със средства на манастира „Свети Наум“,
съдържащо също гравюра с изображението на светеца.38
Но тези събития представляват само част от един всеобщ
възродителен процес, започнал малко след началото на вто
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рата трета на XVIII век и обхванал голяма част от български
те земи, включени в автокефалната Охридска архиепископия,
както и в българските манастири в ползващата се със значи
телна политическа и църковна автономия Атонска монашеска
република. Сведенията, с които днес разполагаме, макар и
твърде малко и откъслечни, ни представят положението
много по-различно от някаква идилия, при която, според Пелеканидис, „все още не съществуват етнически проблеми в тази пре
димно гръцка област6439. Протичането на този процес е останало
досега вън от вниманието на българската историография,
която го включва в числото на многото различни локални и
изолирани едно от друго явления, предшестващи Българското
възраждане, без да може да забележи неговата многостранност и комплексност, като му дава твърде неопределе
ното название „предвъзраждане66. Тези явления се разглеждат
като единични случаи, пръснати безразборно в една индифе
рентна среда, без да се търсят връзките помежду им. Раз
глеждат се като случайни и мимолетни феномени, а малкото
непосредствено свързани с този процес личности, чиито име
на са стигнали до нас, като Паисий Хилендарски и Софроний
Врачански, ни се виждат едва ли не като създания от друг
свят, попаднали по някакво случайно съвпадение в този свят
и в тази епоха на непрогледен мрак.
Тия събития са най-тясно преплетени със събитията около
самата Охридска архиепископия и нейната църковна органи
зация, довели четвърт век след изписването на църквата
„Свети Герман66 до суспендирането й. Информациите ни за
тях са твърде ограничени, така че за нас сега, близо две и
половина столетия по-късно, е твърде трудно да получим
точна представа за развоя им. Както още преди сто години
Гелцер отбеляза, най-важните документи от архива на архи
епископията са укрити или унищожени, а други са били под
правени с цел да скрият истината около събитията.40 За исто
рика днес е извънредно трудно да се ориентира за действи
телното положение на нещата въз основа само на тези доку
менти, макар и тъкмо липсата на някои от тях може да ни
послужи като указание за същинския ход на събитията.
Стигналите до нас исторически извори мълчат по много от
въпросите, свързани с вътрешните борби в Охридската архи
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епископия и довели в 1763 година до заемането поста на
архиепископ за първи път от 700 години от един българин,
пелагонийския митрополит Арсений, както и до нейното сус
пендиране от Цариградската патриаршия през 1767 година,
когато Арсений е принуден от фанариотската партия да аб
дикира, при което се ликвидира окончателно автономността
на диоцеза и дори се закрива митрополитският трон на Ох
рид, който бива свързан с Преспанската епархия и подчинен
на Драчката митрополия.41 На нас ни е известна днес само
една нищожна част от събитията и интригите, разкъсали
единството на диоцеза. Ние знаем само онова, което е изляз
ло на повърхността, докато една дълбока подмолна дейност,
организирана от Цариградската патриаршия и съпровождаща
целия този период, остава извън обсега на нашите наблюде
ния. По такъв начин за нас не е изяснена и ролята на Прес
панската митрополия в тази борба, имаща такова съдбовно
значение. Непроучена досега е и ролята на Преспанския мит
рополит Партений, в чиято епархия са се намирали църквите
„Богородица Порфира“ и „Свети Герман“. Ние знаем за него
твърде малко: името му се споменава само в няколко доку
мента и два надписа от периода между 1741 и 1767 година,
т. е. от малко преди изписването на църквата, до закриването
на Охридската архиепископия, след което следите му се губят.
Това са двата паметни надписа - от църквата „Богородица
Порфира“ на остров Ахил от 1741 година42 и от църквата
„Свети Герман“, а така също и подписът му върху синодал
ните протоколи на Охридската архиепископия от 1746, 1752,
1753, 1761 и 1767 година.43 След като обаче знаем съдбата на
тази архива подир закриването на Охридската архиепископия,
тъкмо липсата на синодалните актове по интронизацията на
Партений, както и наличието на явно подправените
протоколи от синода в 1743 година във връзка с избора на
сисанийския митрополит Никифор, един от инициаторите на
борбата за закриване на Охридската архиепископия, водач на
фанариотската партия и най-отявлен враг на последния архи
епископ, българина Арсений.44 На мястото за подписа на
Преспанския митрополит в подправения интронизационен
протокол стои нищо не казващото име Паисий Преспански известно е обаче, че синодалните протоколи могат да се под
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писват само от титулярите и в никакъв случай по пълномо
щие. Именно тези три факта: първо, изчезването на съборните
протоколи по интронизацията на Партений, както и на
всякакви други актове, където по всяка вероятност името му е
било свързано с обстоятелства в полза на автономната
партия; второ, неучастието на Партений при избирането на
Никифор Сисанийски, и трето, изчезването на Партений от
историческата сцена непосредствено след абдикацията на
Арсений - ни дават известни основания да допуснем, че
Преспанският митрополит е играл във вътрешните борби на
архиепископията съвсем не маловажна роля и то на страната
на автохтонната партия, против фанариотите, а след ликви
дирането на Охридската архиепископия и той бива отстранен
от поста си, а неговата епархия бива слята с охридската, като
се оглавява вече от послушни на Цариградската патриаршия
и наложени от нея светители.
Непроучени досега са и връзките между Охридската архи
епископия и българските светогорски манастири, освен един
единствен факт, запазен по предание в Зографския манастир
до наши дни - известието за смъртта на последния охридски
архиепископ Арсений в килията на манастира в Карея малко
след неговата абдикация, за което съобщава руският историк
В. И. Григорович45. В същото време, както научаваме от име
ната, вписани в помениците на Зографския манастир,46 броят
на поклонниците, както и на постъпилите в манастирите мо
наси от епархиите на Охридската архиепископия постоянно се
увеличава и през някои периоди от време дори надминава
броя на поклонниците от другите български земи.
Ако и с различни предположения да не можем да възста
новим напълно липсващите звена от разкъсаната верига на
събитията, днес вече разполагаме и с някои други помощни
средства, които ни дават възможност да схванем протеклия
процес в неговите многостранни изяви. Тъкмо в този смисъл
стенописите на църквата „Свети Герман“ от 1743 година
придобиват за нас вече особено значение. Но изписването на
тези стенописи, станало само две и половина десетилетия
преди закриването на Охридската архиепископия, оправдава
интереса към тях не само от гледна точка на църковната
история, към която те също имат непосредствено отношение.
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Защото последните десетилетия от съществуването на
Охридската архиепископия не са свързани само със събития
та, които постепенно подготвят нейния край - отчаяната
неравна борба на автохтонната партия срещу безвъзвратното
решение на Цариградската патриаршия да ликвидира незави
симостта на автономната архиепископия и да я подчини
напълно на своята власт. Те са свързани и с един необикновен
духовен и културен подем на населението, рефлектирал в
създаването и на забележителни произведения на църковното
изкуство - живопис и архитектура, - останали досега по
редица причини вън от погледа на историографията, която не
е била в състояние да забележи техните връзки и взаимоот
ношения като част от един многостранен и комплексен про
цес. Пръснати по разни места далеч от центровете, където
сто години по-късно ще се разгърне с пълна сила възроди
телният процес, преминал в началото на последната четвърт
на XIX век във всенародна борба за политическо освобож
дение на българската нация, те представляват в действител
ност изворите, подхранващи бурния поток на Възраждането.
Всичко това налага едно задълбочено изследване както на
декоративната система и иконографията на стенописите, така
и на техните стилови особености, и то във връзка с раз
личните художествени традиции, запазени в централните и
западните области на Балканския полуостров още от ранното
средновековие, които постепенно ще се обединят през XIX
век в единното по своя стил и израз изкуство на Българското
възраждане.
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ДЕКО РА ТИ ВН А СИСТЕМ А
След като възможностите ни въз основа на документите и
другите исторически извори, включително паметните надписи
в църквата „Свети Герман“, да хвърлим известна светлина
върху ролята на Преспанската митрополия при събитията от
последните десетилетия на автономната Охридска архиепис
копия са твърде ограничени, напълно оправдано е да се запи
таме в каква степен декоративната система на тази църква
отразява събитията и изобщо дали съществува някаква връзка
между нея и тях. Както публикацията на Пелеканидис, посве
тила на стенописите и тяхното описание значително място,
така и студията на Муцопулос,47 не ни дават никакво основа
ние да се допусне такава връзка. При изброяването на изобра
женията на светците у Пелеканидис не срещаме нито едно
име на български светец, а паралелите, които той дава за ико
нографията на стенописите, свързват живописта определено с
художествения кръг на гръцкото монументално изкуство от
XVIII век, без каквото и да е отношение към българското
изкуство и култура. От тази тенденция в двете публикации
трябва да се създаде впечатлението, че и действително да е
имало в средата на XVIII век в диоцеза на Охридската
архиепископия известни зачатъци на Българското национално
възраждане, Преспанската епархия и по-специално село
Герман, остават извън това движение - впечатление, допъл
нено от обстоятелството, че през XIX век село Герман, по
добно на манастира „Свети Наум“, се обявява против българ
ската екзархия, към която се присъединява едва след Илин
денското въстание.48
Но така ли е действително?
Пръв опит за описание на декоративната система на сте
нописите от 1743 година в църквата „Свети Герман“ пред
приема Милюков, като възпроизвежда наличното им състояие към края на миналия век,49 но със значителни пропуски и
грешки поради унищожението на някои стенописи, а така
също и поради силното им замърсяване или нечетливостта на
надписите им. И Пелеканидис50 представя един списък от
изображенията в църквата, макар и претендиращ за пълнота,
но също с твърде важни пропуски, които се забелязват дори в
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приложените към текста фотошнострации, докато Муцопулос
се задоволява само с няколко забележки за живописта,
считайки се за недостатъчно предестиниран за едно специал
но изследване на стенописите и препраща читателя към труда
на Пелеканидис.51 Всичко това наложи системно проучване на
място, целящо - въпреки твърде ограниченото време за
изследвания в църквата и заснимания на стенописите - по
възможност да допълни и поправи грешките на предишните
изследвания.
В горната част на апсидната конха е Богородица Ширшая
небес (Платитера) с Исус-Емануил пред гърдите й; на сред
ния регистър е „Божествената литургия“, чиято композиция
продължава и от двете страни на апсидната конха върху
източната стена. В средата е Христос Велик архиерей, пред
ставен еднократно, фланкиран от по шест ангели; на подолния регистър; в подножието на апсидния прозорец, е ком
позицията „Поклонение на жертвата“ - в средата е ДететоХристос (Мелизмос), а от двете страни - църковните учители:
отдясно св. Йоан Златоуст и св. Кирил Александрийски, а
отляво св. Василий Велики и св. Григорий Богослов; на се
верната стена на югоизточния стълб е изобразен св. Григорий
Двоеслов, а на южната стена на североизточния стълб - св.
Игнатий Богоносец52 По стените на олтара продължават
изображения на светци в цял ръст: на север от апсидната
конха - св. Григорий Чудотворец53 и св. Дионисий Ареопагит,
на юг от апсидната конха - св. Силвестър папа Римски и св.
Лазар. На северния полусвод в олтара е сцената „Възнесение
Господне“, а на южния полусвод - „Неверие Томино“.
В протезисната ниша е изображението на Христос в гроба
(„Цар на славата“), под него са представени в цял ръст св.
Григорий Палама, св. Спиридон, св. Антипа и св. Модест, на
северната стена на протезиса е Видението на св. Петър Алек
сандрийски, а на северната стена на североизточния стълб св. Йоан Милостиви. На мястото на зазиданата ниша в дяконикона и на южната стена на югоизточния стълб са дяконите
Стефан Първомъченик и Роман Сладкопевец.
В купола е Вседържителят; на тамбура, между четирите
прозорци, са изобразени по двама пророци в цял ръст: Исая,
Йеремия, Илия, Елисей, Йона, Мойсей, Арон и Даниил; на
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пандантивите са четиримата евангелисти, а между тях Убрусът (на източната арка) и ангелски ликове.
В по-долния регистър в наоса - в сводовете и горната част
на стените и стълбовете - са изображенията на сцените от
Празничния цикъл: на източните стълбове - разделената на
две части сцена на „Благовещението“; на източната половина
на южния свод е „Рождество Христово64, на западната поло
вина е „Богоявление66, а в люнета на южната стена - „Сретение Господне“; на западната половина на северния свод е
„Разпятие Христово“, на източната половина е „Възкресение
Христово“ („Слизане в ада“), а в люнета на северната стена „Мироносците при гроба“ („Ангел на гроба“); върху северната
половина на западния свод е сцената „Влизане в Йерусалим“
(„Цветница“), под нея, на северната стена на северозападния
стълб е „Носенето на кръста“ („Пътят към Голгота“), на юж
ната половина на западния свод е „Преображение Господне“,
под него, на южната стена на югозападния стълб - „Преда
телството на Юда“; в люнета на западната стена е „Възкре
сение Лазарово“, а под него - „Успение Богородично“.
По-долния регистър заема в цялата църква без стълбовете
фризът с допоясни изображения на светци в кръгли двуцветни
медальони, свързани помежду си с орнаментална лозница. От
тях могат да бъдат идентифицирани светците Протасий,
Келсий, Гурий, Авив, Пров, Мина, Виктор, Викентий, Хрис
тофор, Елпидофор, Калистрат, Гимнадий, Гервасий, Евстратий, Орест, Авксентий, Мардарий и Евгений.54
Под фриза от медальоните е регистърът с изображения на
светци в цял ръст: на южната стена, до иконостаса, е патро
нът на църквата, св. Герман, следван от изток на запад от: св.
Харалампий, св. Петър и св. Павел, Козма и Дамян; под св.
Харалампий, изобразен до кръст, е доколенното изображение
на Христос Велик архиерей. На северната стена, също от изток
на запад: св. Никола, св. Атанасий (Александрийски), св. Ахил
Лариски, св. Константин и Елена и на западната стена, в
северозападното ъглово помещение - св. Евтимий. На запад-,
ната стена на югоизточния стълб, вдясно от царските двери, е
св. Климент Охридски, а на североизточния стълб - св. Ермолай; двете изображения са почти напълно закрити от по-късно
построения иконостас. На северозападния стълб са изобразени
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св. Теодор Тирон (северната стена) и св. Георги (източната
стена), а на югозападния стълб - св. Теодор Стратилат
(южната стена) и св. Димитър (източната стена); на западната
стена, под Успение Богородично, са допоясните изображения
на стълпниците св. Алипий и св. Симеон,55 до входа са св.
Нестор и св. Талалей. В отвора между югозападния стълб и
западната стена са св. Пантелеймон и св. Трифон.56
В нартекса, на източната стена, в люнета на напречния свод
е композицията „Десис“: горе, в мандорла, е Страшният
съдия, заобиколен от Богородица и св. Йоан Кръстител, под
него е фланкираната от ангели Етимасия, в чието подножие са
коленичили Адам и Ева - на противоположната страна, в
западния люнет, е имало още едно изображение на Етимасията, на чието място е избит по време на строежа на новата
църква прозорец, като от първоначалното изображение са се
запазили само фрагменти.57 В напречния свод са изобразени
апостолите в две групи по шест; западната половина на
надлъжния свод заема композицията „Страшният съд46, на из
точната половина на южния свод са изобразени мъченията на
св. Викентий и св. Мина,58 а на източната половина на север
ния свод - мъченията на св. Димитър. На северния люнет е
композицията „Чудото на св. Георги с дракона44, а на южния „Свети Димитър поразява неверника44. В долния регистър са
само частично запазени изображенията на светци в цял ръст:
на южната стена св. Параскева, св. Неделя и св. Варвара, а на
северната страна - св. Христофор, св. Марина и св.
Екатерина. Под свода, на западната стена са изобразени: в
южната ниша св. Стилян (допоясно изображение), над него е
архангел Гаврил, надясно от него, до външната врата, е ар
хангел Михаил, а отдясно на вратата е композицията „Свети
Зосима причестява Мария Египетска44.
В този си вид декоративната система на църквата отразява
в по-голямата си част традиционната за късното средновеко
вие иконографска програма, но също така и известни особе
ности, характерни за мястото и времето - тази епоха, в която
българското национално съзнание отново се събужда, за да
потърси и намери опора в своята история. Между тези ло
кални особености намираме тук заедно със задължителното
изображение на патрона на църквата на традиционното му
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място, на южната стена до иконостаса, също това на св. Ахил
Лариски. След като Самуил пренася в своята столица мощите
на светеца, за да покровителстват отсега нататък българския
народ, като издига в негова чест нова великолепна
патриаршеска църква, дала своето име и на острова, този
светец става един от най-популярните в целия Западен Бал
кански полуостров. Въпреки че гърците още през XI век си
взимат отново реликвите на св. Ахил, местното население в
западните български земи, чак до посветения на негово име
манастир в Арилье, Сърбия, продължава да го счита за свой
покровител и да му отдава най-голямо уважение. Тук, на сте
нописа в църквата „Свети Герман“, св. Ахил е изобразен в цял
ръст на едно от почетните места - между св. Атанасий
Александрийски, един от главните застъпници на правосла
вието, и св. цар Константин. Но ние откриваме още едно
изображение, поставено на най-почетното място в църквата между иконата на Христос на иконостаса и изображението на
църковния патрон: изображението на свети Климент Ох
ридски, най-популярния и най-почитания български светец в
цяла Югозападна България още от времето, когато той преди
близо 1100 години идва тук като учител, за да посвети своя
живот на народа си, чак до днешни дни. Наистина, новите
стопани на църквата са се потрудили образът на светеца да не
се натрапва веднага на погледа на посетителя и са го скрили
зад иконостасно табло, но не са се осмелили съвсем да го
премахнат, както някои са постъпили с дарителния надпис. За
това изображение мълчат Пелеканидис и Муцопулос, мълчат
и другите гръцки автори, не желаейки да признаят нацио
налното чувство на българските жители на селото, които не
се отказват от своя покровител и в най-тежките времена,
както не се отказват и от бащиния си език, звучащ и днес още
в този далечен край и напомнящ за неразривната връзка с род
и родина.
Но още един детайл в декоративната система на църквата
„Свети Герман“ привлича веднага вниманието ни и буди сил
но недоумение у изследователя, незапознат с някои особенос
ти, присъщи на българското средновековно изкуство, а имен
но редът при изображенията на светителите в сцената „Пок
лонението на Жертвата“ в олтара на църквата. По традиция
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на това място е задължително изобразяването на светителите
Йоан Златоуст и Василий Велики - автори на текста на
литургията, възприет от източноправославната църква. При
увеличаване броя им се добавя, също задължително, на първо
място Григор Богослов, последван - този път вече в посвободен избор - от св. Никола или св. Григорий Нисийски. В
числото на четиримата целебриращи светители съобразно с
принципите на православното църковно изкуство никога не се
включва обаче св. Кирил Александрийски, чието изображение
наистина се намира винаги в олтара, но като догръдно,
заедно с другите църковни учители, допринесли за установя
ването на православната църковна система, без непосредст
вено отношение към създаването на литургията. В българ
ските църкви от XIII/XIV век нататък обаче, (стенописите в
Беренде59, Станичене60) започва да се изобразява всред цър
ковните учители в олтара и създателят на славянската пис
меност, „равноапостолът“ св. Кирил Философ, макар и отна
чало с още неустановена собствена иконография и типология,
заети от изображението на св. Кирил Александрийски.61 За да
не стане грешка, това изображение се придружава винаги с
надписа „Кирил Философ“, какъвто е случаят в Беренде, но и
в редица други църкви от XVIII и XIX век,62 където той вече
заема най-високото според църковната йерархия място след
светителите литургисти св. Йоан Златоуст и св. Василий
Велики.
Внимателният анализ на надписа върху изображението в
„Свети Герман“, който на това място впоследствие допълни
телно е поправян, ни изяснява и причините за аномалията в
йерархията на светителите, изобразени в олтара на тази
църква - също както и в изписаната само две години по-рано
църква „Богородица Порфира“ на остров Ахил. Явно е, че на
туй място в духа на епохата - пробуждането на националното
съзнание на българското население в Охридско - е бил пред
виден и изобразен тъкмо българският светец Кирил Философ,
макар и с иконографските белези на Кирил Александрийски,
но със своето име. Едва впоследствие надписът е бил проме
нен - може би едновременно с унищожаването на дарителния
надпис, съдържащ имената на българите дарители, за да се
заличат и тук следите на българската култура.
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И К О Н О ГРА Ф И Я
ИЗОБРАЖЕНИЯ В СВЕТИЛИЩЕТО
БОГОРОДИЦА ШИРШАЯ НЕБЕС (ПЛАТИТЕРА)
Изображението заема горната част на апсидната конха в
олтара. Съобразно с традицията Богородица е представена
фронтално, с широко разтворени за молитва ръце. Лицето й е
силно издължено, със строго и сериозно изражение. Очите са
големи, със силно подчертани, но пластично закръглени сен
ки и с тънки, извити вежди. Носът е издължен, устните малки и свити. Моделирането на лицето е извършено - както
и при другите образи, - като върху подложката (проплазма)
от охра с умбра е наложена светла охра, постепенно прелива
ща се в основния тон. Мафорият й е винено-кестеняв, с черни
сенки, украсен с тъмночервени и белезникави ивици, обсипан
с бисери. Бордюрите му са с геометричен фриз от ромбове,
правоъгълници и кръгове, по краищата с ресни; в начелната
му част е изобразена традиционната звезда. Химатият е тъм
носин, също богато украсен с орнаментални бордюри на вра
та и при китките на ръцете. От двете страни на изображе
нието са традиционните монограми МР ΘΥ (Μήτηρ Θεού Божията майка), ограден с тъмночервен контур.
Христос-Емануил е представен също в традиционната поза
- фронтално, благославящ с двете си ръце, разтворени на
страни. Облечен е в небесносин хитон, украсен с керемиденочервени ромбовидни и кръгли фигури; керемиденочервени
са и бордюрите на хитона. На кръглия нимб са традицион
ните инициали O G0N (ο ών = Аз Съм вечносъществуващият,
Изх. 3,14), а от двете страни - монограмите ю хс (Ίησοΰς
Χριστός), написани направо върху фона, без медальони.
Вместо в медальон, както обикновено е прието да се изоб
разява, Христос-Емануил е представен тук в купел, предаден
в обратна перспектива, наблюдаван отпред и отвисоко. Ако и
твърде рядък, този иконографски вариант не е единствен слу
чай, както твърди Пелеканидис,63 а е засвидетелствуван от
редица примери в Света гора и България от XV до XVIII век,
като например изображенията в олтара на „Свети Димитър“ в
Бобошево (1488 г.)64 и на „Света Параскева“ в село Горни
Лом, Видинско (XVII в.)65.
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Иконографският вариант на главното изображение в олтара в
църквата „Свети Герман“, Богородица Ширшая небес (Платитера),66 разширява неговото символично значение, като оли
цетворение на молитвата на земната църква, в чието лоно е
предвечният Спасител, второто лице на Бога, представен от
Детето-Емануил, прибавяйки още символа на очистителната
жертва, съдържащ се в литургичното действо. По този начин
трите главни композиции в олтара - Богородица Ширшая
небес, „Божествената литургия“ и „Поклонението на жертва
та“ - се свързват чрез символичното им съдържание в едно
единно цяло. Това разширяване на символиката е в духа на
късносредновековната мистика, имаща своите корени и осно
ви в светогорските манастири, откъдето тя се разпространява
по целия Православен изток заедно с редица нови идеи, наме
рили своето отражение в църковната живопис.67 Непосред
ствен паралел на такова съчетание на отделните композиции
в олтара намираме при стенописите от отдалечената само на
няколко километра църква на манастира „Богородица Порфира“ на остров Ахил на Малкото Преспанско езеро от 1741
година, където срещаме съвсем сходен по своята иконогра
фия образ на благославящия Христос-Емануил в купел върху
изобразената в средата на апсидната ниша в олтара Света
трапеза, фланкирана от целебриращите църковни учители от
композицията „Поклонение на Жертвата“68.
БОЖЕСТВЕНАТА ЛИТУРГИЯ
Композицията заема следващия регистър, под Богородица
Ширшая небес, и е разположена не само в апсидната конха, но
се разпростира и по източната страна на олтара, от двете й
страни. В средата е Христос - Велик архиерей, представен
фронтално в цял ръст, благославящ с двете си протегнати
настрани ръце. От двете му страни са по шест ангели първият от дясната група (на юг от апсидата) държи в лявата
си ръка свещник с три свещи, а в дясната кадилница, вторият
държи с двете си ръце високо над главата си рипиди, третият
- потир, четвъртият - кръст, петият - литургична лъжица и
шестият - евангелие. В лявата група ангели (на север от
апсидата) първите трима носят плащаницата, а следващите
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са дадени в молитвена поза - единият от тях е със скръстени
пред гърдите ръце, а другият носи с двете си ръце кръст.
Всички ангели са в литургичен орнат с многоцветни укра
шения по бортовете на далматиките и по лоросите. Позите
им са тържествени, изпълнени с величие, в духа на късносредновековната иконография69 и показват близко сродство с
първообразите от Света гора.70 Иконографията е традицион
на; въпреки общата тенденция от XVIII век за съкращаване на
композицията, тук е запазен задължителният брой на ангелите
(12), както са запазени и всички техни атрибути и аксесоари.
Единствен целебриращият Христос е показан само веднъж, а
не два пъти, както при по-старите първообрази, пренасящи в
сложна символична композиция същността на двете сцени от
причастието с хляб и вино на Тайната вечеря. По такъв начин
и тук се налага принципът на пестеливостта на средствата,
съчетан с още по-голяма яснота в символиката на съдър
жанието и във формалното изграждане на композицията.
Същевременно с непосредственото съпоставяне на Божестве
ната и Земната литургия, изобразена на по-долния регистър
от стенописите в олтара, се подчертава още веднъж връзката
между Небесната и Земната църква, която се съдържа в
антитезата първообраз-образ, преди това вече загатната и в
изображението на Богородица с Христос-Емануил.
ПОКЛОНЕНИЕТО НА ЖЕРТВАТА
Традиционната композиция „Поклонение на Жертвата“71
съставяща още от ранната следиконоборческа епоха72 една от
най-важните теми в декоративната система на олтарното
пространство в източноправославните църкви, е предадена
тук в нейния конвенционален тип. Центъра на композицията
заема изображението на Мелизмоса - Детето-Христос в дискоса върху изобразената като елипса Света трапеза. От целебриращите църковни учители са представени освен задължи
телните литургисти св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики,
още св. Григорий Богослов и св. Кирил, както и извън
апсидата св. Григорий Двоеслов и св. Игнатий Богоносец (на
южния пиластър), св. Григорий Чудотворец, св. Дионисий
Ареопагит, св. Спиридон, св. Антипа, св. Модест, св.
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Григорий Палама, св. Силвестър папа Римски и св. Лазар (до
кръста, благославящи с десниците си и държащи в левите си
ръце евангелия).
Св. Кирил, св. Василий Велики и св. Григорий Велики
държат разтворени свитъци с откъси на текстове от литур
гията.73
Св. Кирил, с допълнително написано прозвище Алексан
дрийски (ο άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς), е представен с
текста:
ΟΤΙ C O N ΤΟ КРА
TO C KAI С& ECTIN
H BACIAEIA
KAI Z N A M IC
ΚΑΙ О А Τ&
РАГПРОС ΚΑΙ ΤΟ Υ HS KAI
TcY, АПсГ) Π Ν [Ε Υ Μ Α Τ 0 ]0

Свети Григорий Богослов (ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος)
държи свитък с текст:
Κ[ΥΡ!]Ε Ο ΘΕΟΟ
hmconsto

K PATO C ΑΝΕΙ
KAC TO N ΚΑΙ
Η ΔΟ ΞΑ ΑΚΑ [ΤΑΛΥΤΟΟ]

Свети Василий Велики (ό άγιος Βασίλειος) държи свитък с
текст:
ΕΥΛΟ[ΓΗΜ Ε]
NH H BACI
ΛΕΙΑ TS ПА
ТР О С КЕ TS
A H S Π Ν [Ε Υ Μ Α Τ 0 ]0

Свети Йоан Златоуст (ό άγιος Χρυσόστομος) - изображе
нието е много повредено от влага и текстът на свитъка не се
чете.
Облеклото на всички целебриращи свети отци е литургично: Йоан Златоуст е с червен фелон, кестеняв стихар и жълт
епитрахил с червени кръстове, Василий Велики е с полиставрион, обшит обшит със злато стихар и украсен с ромбовидни
фигури епитрахил; Григорий Богослов е със сивозелен фелон,
светлосив стихар и жълт епитрахил, украсен с розетки и
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омофор с големи черни кръстове, както и с обшит с бисери
епигонатий. Останалите са с фелони и омофори.
Иконографията на композицията е в духа на късното сред
новековие, придаваща все повече натуралистични черти на
символите и обогатяваща цялата сцена с нови аксесоари, като
същевременно тук се обръща засилено внимание върху ук
расата на архиерейските орната, които - подобно на литургичните одеяния на Христос и ангелите от Божествената
литургия - представят цялото великолепие, което фантазията
на художника може да допусне. Въпреки конвенционалната
иконография на композицията, както и типологията на све
тителите, не даваща никакъв повод за съмнение относно тях
ното идентифициране, още повече, че изображенията им са
придружени с добре четливи надписи,
За разлика от иконографията, текстовете на свитъците при
целебриращите църковни отци не са конвенционалните, които
срещаме почти без промени през цялото средновековие, а
предават други варианти на откъслеци от литургията, запаз
ващи духа и характера на съдържанието, но разкриващи мно
гообразието на църковната литература - явление, също така
характерно за най-късната фаза на църковното изкуство, от
разила се и в ортографията на надписите, издържана не вече в
духа на класиката, а изпълнена с редица вулгаризми, присъщи
на народния език.
ДРУГИ СТЕНОПИСИ В СВЕТИЛИЩЕТО

дяконикон

Живописта в долните регистри на двете странични помеще
ния в олтара - дяконикона и протезиса - се намира в много
лошо състояние: на някои места горният слой, а понякога и
двата слоя на мазилката са паднали; това, което е останало, е
също извънредно замърсено о покрито със соли, така че едва
е възможно да се различат някои подробности от изобра
женията. В резултат на някои по-късни поправки са замазани
части от стенописите - към това се прибавя и унищожаването
на дарителния надпис.
По-голямата част от пространството на дяконикона заемат
фигурите на дяконите св. Стефан Първомъченик и св. Роман
Сладкопевец74 (ό άγιος Στέφανος - ό άγιος Ρομανός), и двамата
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изобразени в цял ръст с традиционните бели хитони, а така
също и фигурата на свети Йоан Милостиви (ό άγιος Ιωάννης) в
архиерейски орнат. На свода, над фриза с медальоните, който
достига на южната стена чак до впоследствие зазиданата ни
ша на дяконикона, е изписан геометричен орнамент, съставен
от концентрични квадрати, разположени верижно.
ПРОТЕЗИС
В протезисната ниша е изобразена характерната за късносредновековната декоративна система композиция „Цар на
славата“ (ό Βασιλεως τής δοξής), известна още под названието
νΑκρα ταπείνοσις (^Върхът на унижението)75 - изображение на
мъртвия Христос в гроба: Христос, представен до кръста,
гол, с трънен венец върху наклонената надясно глава, с от
пуснати надолу ръце. Композицията следва традиционната
иконография, без да включва някои допълнителни елементи,
каквито срещаме при другите съвременни български стено
писи, като например в църквата „Свети Архангели“, Арба
наси,76 където освен допълнителни аксесоари виждаме също
фланкиращи изображения на светци. Под протезисната ниша
и на по-горния регистър от стенописи върху северната стена
могат да бъдат различени и частично разрушените изобра
жения на светците Григорий Палама (ό άγιος Γρηγόριος ό
Παλάμας), Спиридон (ό άγιος Σπυριδόν), Антипа (ό άγιος Άντίπας) и Модест (ό άγιος Μοδέςος).
Северната стена на протезиса от иконостаса до протезис
ната ниша заема традиционната, тук силно повредена компо
зиция „Видението на свети Петър Александрийски“. Конвен
ционалната иконография77 на сцената представя тук светеца
прав в цял ръст, в молитвена поза и обърнат надясно към
Детето-Исус, облечено в разкъсан хитон; изображението на
Арий липсва. Силно замърсените запазени фрагменти едва
позволяват различаването на отделни детайли; надписът е
също традиционният, разделен на две части - с въпроса на
Петър към Исус: тю coi τ ο ν χ ιτ ω Ν Α с ш т е р διελαε (= кой ти
разкъса ризата, спасителю?) и отговора на Христос: А Р Е Ю С О
Α φ ρ ω Ν (^безразсъдният Арий).
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СТЕНОПИСИ В НАОСА НА ЦЪРКВАТА
КУПОЛНА ЗОНА
Изображението на Христос Вседържител върху купола доми
нира не само с разположението си, но и със своята монументалност и силна изразителност върху цялото пространство на
наоса. В центъра на голяма окръжност, оградена с три ивици
от многоцветни ромбове, е медальонът с бюста на Христос,
благославящ с издигната на височината на рамото десница, с
лявата си ръка е допрял до гърдите си затворено евангелие,
обсипано с бисери. Облечен е с традиционния виненочервен
хитон и ултрамаринов химатий, без украса по бортовете. На
кръстатия нимб са инициалите O ( (ό ών = Аз Съм вечносъществуващият), а върху фона, от двете страни на изобра
жението - монограмите IC ХС (Ιησ ο ύς Χριστός).
Във внушителната по своята монументалност композиция
липсват специфичните за късното средновековие вставки и
усложнявания на сюжета с добавянето на вторични теми и
цели цикли, като фриз с медальони на небесните йерархии,
често комбиниран в светогорските стенописи с композицията
„Божествена литургия“. Вместо тях тук срещаме само трой
ната рамка, символизираща трите лица на Бога - цветовете
на дъгата имат също символично значение, като представят
седморния принцип в единството на светлината, проявения
Бог.
За изобразения тук иконографски тип на Вседържителя78 са
особено характерни положението на благославящата дясна
ръка на Христос и неговата типография. При стенописа от
„Свети Герман“ срещаме един комбиниран тип, при който
композицията повтаря реформирания палеоговски цариград
ски тип на Христос Вседържител от „Богородица Памакаристос“ (Фетийе Джамия) и манастира на Хора (Карие
Джамия), XIV век, и пренесен оттам по целия Балкански
полуостров, а от XVI век преобладаващ на Света гора, при
който обаче китката на десницата е наклонена надолу. При
изображението в „Свети Герман“ благославящият жест е зает
от архаичния доиконоборчески тип, характерен за мозайките в
Сицилия и стенописите в Кипър и Западна България, без
обаче китката да излиза тук много над височината на рамото,
както това е при българските стенописи с най-консервативна
jü n
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иконография (стенописите от първия и втория живописен
слой в Боянската църква79), стенописите в Марица (началото
на XVII в.),80 Сеславци (1616 г.),81 и Алино (1626 г.)82. Типо
логията на Христос е също така много архаична - широкият
овал на лицето, големите очи, закръглените сърповидни веж
ди и издълженият нос отличават този тип от другите съвре
менни традиционни изображения на Вседържителя в мону
менталната и иконната живопис.83 Не по-малко архаичен е и
живописният маниер, с който е изпълнен образът - с опреде
лени, тъмни контури, ограничаващи отделните плоскости.
Рязкото разграничаване на иконографията и живописния
маниер при това изображение от господстващата в тази част
на Балканския полуостров светогорска иконография и връ
щането му към старите локални първообрази дава известни
основания да се предположи, че при изписването на църквата
в 1743 година художниците са имали пред очите си старото
изображение на Вседържителя от първото изписване през
1006 година, чиято иконография в известна степен са повто
рили тук. Да се допусне обаче, че изображението на Вседър
жителя е от старата живопис и е само с освежен фон, както
твърди Муцопулос84, нямаме никакви основания, тъй като
въпреки известни отклонения в стила на живописта от оста
налите стенописи в църквата, всички те принадлежат - както
вече по-горе се подчерта - на едно и също ателие.
Под изображението на Вседържителя следват по тамбура,
между четирите прозорци, фигурите на осем пророци в цял
ръст, представени в групи по двама и съпроводени с гръцки
надписи на имената им с епитета ο προφήτης (пророк), както и
с дълги откъси от текстове, също на гръцки език:
Исая (Ήσαίας) и Йеремия (Ιερεμίας)
Илия (Ήλίας) и Елисей (Έλισσαιος)
Йона (Ιωνάς) и Мойсей (Μωϋσής)
Арон (Άαρών) и Даниил (Δανιήλ)
Мойсей е в царски орнат, с далматика и голяма корона, в
ръцете си държи скрижал с надпис:
К[УРЮ]С о
0[ЕО]С С&
СШСЕ!
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т. е. „Господ, т в о я т Бог ще т е спаси“ - парафраза на текста от
В т о р о з а к о н и е 32,43: „...u ще очисти Господ земята Си и народа Си“
( „ κ α ι έκ κ α θ α ρ ιεί Κύριος τη ν γην τού λα ού α ύ το ύ “ ).

Арон е в свещенически орнат, с тиара. Атрибутите му не са
съвсем обичайни. Докато свещеническото облекло с тиара
срещаме при болшинството негови изображения от следиконоборческата епоха (за разлика от диадемата, характерна за
изображенията до IX век), вместо традиционния разцъфващ
жезъл или понякога кадилници, тук той държи амфора с мас
ло за помазване, каквато се среща извънредно рядко при не
говите изображения, и то главно от по-ново време.85
Всички останали пророци са с химатий и хитон (Даниил - с
химатий и туника) и държат в ръцете си свитъци с надписи.
Много характерни са фронталните, застинали тържествени
пози при всички тях, както и падащите на едри гънки техни
химатии, изпълнени твърде графично, с широки контури. Сви
тъците, които пророците държат в ръцете си, имат следните
надписи:
Исая:
K[YPI]E TH C
ЕП1С TEYC E
ΤΗ Ν ΑΚΟΗ[Ν]
HMGÛN

(„Κ ύ ρ ιε τίς έπ ίσ τευσ ε τη άκοή ή μ ώ ν [κ α ι β ρ α χ ίω ν Κ υρίου, τ ίν ι
ά π εκα λύφ ω η]“ , т. е. „Господи! Кой повярва на това, що е чул о т нас и
кому се откри силата Господня?“ - К н и г а н а п р о р о к И с а я , 5 3 ,1 ).

Йеремия:
EN ΤΗ Η Μ Ε
PA ΕΚΕΙΝΗ
ΛΕΓΕΙ K[YPIO]C
Α Π Ο ΛΕΙΤΑΙ

( „Έ ν τη ημέρα έκ είν η , λ έ γ ε ι Κύριος, ά π ο λ ε ιτα ι“ = „И в оня ден, рече
Господ“ ).
И лия:
ΖΗ Λ Ο Ν Е
E ZH A O C A
Κ Υ Ρ ίω ΠΑΝ
ΤΟ Κ Ρ Α ΤΟ Ρ Ι
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(,,Ζή Κύριος [ό Θεός] κ α ι ζή ή ψ υ χή σου [ει έγ κ α λ είψ ω σε]“ =
„Ж ив е Господ и жива е душата т и “ - Ц а р с т в а IV , 2, 2)

Йона:
ЕВО Н С А
ΕΝΙΘ ΛΙΨ Ι
K[YPIO] Tü)N
ΘΕΟ Ν
Ш

К

(,,Έ βόησα εν θ λ ίψ ει [μου προς] Κύριον τον Θεόν μου κ [α ί είσ ήκουσ έ μου έ κ κ ο ιλ ία ς αδου κραυγής μου]“ = „В скръбта си извиках
към Господа, моя Боа“ - К нига на п р о р о к Йона, 2, 3)

Даниил:
ΑΝΗ[Ρ] ΓΑΒΡΙ
ΗΛ ΕΙΛΟΝ EN ΤΗ
O PACEI EN TH

( „ [Κ α ι ιδοί ό] άνήρ Γα βριήλ, δν] είδον εν τή όράσει [εν] τή [αρχή,
π ετόμενος κ α ι ήψ α τό μου, ώσεί ώραν θυσίας έσπερινής]“ = „ М ъж ът
Гавриил, когото бях видял по-преди във видение, като прилетя бързо,
допря се до мене по време на вечерната ж ертва“ - К нига на п р о р о к

Даниил , 9, 21).
Текстовете по свитъците на пророците в повечето случаи се
различават от традиционните, които обикновено срещаме по
късносредновековните църкви и които са най-често свързани
с пророчествата за Рождество Христово, т. е. изтъкват на
преден план инкарнацията на Логоса. Така в балканските
църкви по свитъците на пророците обикновено срещаме
О ТК Ъ С И ОТ химна „ПРОРОЦИТЕ СВИШЕ ТЕ ПРЕДВЪЗВЕСТИХА“,
възприет и от Ерминията на Дионисий от Фурна.86 Такива
откъси намираме в църквата „Свети Герман“ само при над
писите върху свитъците на Елисей и Йона.87 От останалите
много малка част срещаме при други паметници, като над
писа при пророк Илия, идентичен с надписа върху мозайката
от Марторана, Сицилия, около 1143 година88 и надписа при
Йеремия, който намираме при стенописите в църквата „Свети
Никола“ в село Марица, следващи неизвестен старинен, вече
загубен първообраз.89
Всички надписи върху свитъците на пророците в църквата
„Свети Герман“ са свързани непосредствено с Вседържителя
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и с явяването му пред пророците, като изява на второто лице
на Бога, Словото, - принцип, залегнал в основата на декора
тивната система от епохата непосредствено след иконоборческата.90 Към същата епоха води палеографията на надпи
сите и тяхната ортография - навсякъде липсват тъй характер
ните за късновизантийската епоха ударения. Буквите на текс
товете са силно издължени, с надебелявания по краищата на
столчетата, напречните черти са в горната им половина и са
характерни за ранната следиконоборческа епоха. Правопис
ните грешки в надписа на пророк Илия (Ζ Η Λ Ο Ν вместо Ζ Η Λ Ω Ν
(ζήλων) и Ε Ζ Η Λ Ο Ο Α вместо Ε Ζ Η Λ Ω Ο Α (έζήλωσα) не могат да
служат като указание за датирането, тъй като смесването на
„омикрон“ с „омега“ се наблюдава през всички епохи.
Формата на свитъците е също много архаична - те се раз
личават от елегантно огънатите рула на фреските на повечето
поствизантийски художници от XVI и XVII век,91 а приличат
по-скоро на скрижали, каквито виждаме по ранните образци,
като например при първия живописен слой на църквата
„Свети Георги“ в София.92
Силно замърсените и отчасти повредени изображения на
евангелистите върху четирите пандантива под купола, които
те заемат задължително от средновизантийската епоха ната
тък,93 не позволяват да се различат много особености от ико
нографията им, а още по-малко от техния стил. Изобразените
тук евангелисти, пишещи полунаведени в разтворените върху
пулт пред тях кодекси, са конвенционални. Не е трудно да се
забележи, че тези изображения вече не следват ранно- и сред
новизантийската традиция, известна ни от малкото запазени
изображения предимно в Джурджеви ступови (XII в.),
мозайките от Сицилия (XII в.), стенописите от Бояна (1259 г.),
от „Богородица Перивлептос“ в Охрид (1296 г.) и от „Свети
Апостоли“ в Солун (около 1310 г.), а са във връзка с късносредновековните поствизантийски образци, главно от манас
тирите на Метеорите и Света гора. Характерно за тях е и
изобразяването на Прохор при Йоан, което отсъства при
стенописите до края на XIII век, но и липсата на сложната
система от аксесоари и символи, включително символите на
евангелистите, каквито срещаме при някои късносредновековни образци, като стенописите в Манасия (около 1418 г.).94
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В същия дух на късносредновековната иконография е изоб
разен и У брусът върху източната арка, между изображенията
на евангелистите - представен като увиснала кърпа с лика на
Христос, за разлика от правоъгълната форма на изображени
ята от средновизантийския период.95 Иконографският тип на
Христос е също късносредновековен и конвенционален, като
се различава коренно от изображението на купола. Ангелски
те ликове между другите изображения на евангелистите са
силно замърсени и отчасти разрушени, така че много малко
подробности от иконографията им могат да се забележат.
ПРАЗНИЧНИ СЦЕНИ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Цикълът на празничните сцени, обхващащ горния регистър на
наоса - под сводовете от кръста и люнетите на южната,
северната и западната стена, - започва с разделената на две
части сцена „Благовещение“, изобразена както обикновено
върху триумфалната арка над източните стълбове с надпис
върху десния ъгъл на южната половина О еуаггеаюмос тнс
0[ЕОТО]КОС = Благовещение на Богородица.
На северната половина от композицията, под сцената
„Рождество Христово“, е Богородица, изправена върху пред
ставен в обратна перспектива субпеданеум пред богато укра
сен трон, облечена с тъмносин химатий и пурпурночервен
мафорий, украсен с ресни, леко наклонила наляво глава, върху
която се спуска от горния ляв сектор сноп лъчи; дясната си
ръка е протегнала напред, към архангел Гавриил, а в лявата
държи плочка, върху която се чете надписът:

тт
дн κ[γριμ ге
ΝΗΤ&мн
КАТАΤΟ ΡΙ
MAС&
( „ Ιδ ο ύ ή δούλη Κ υρίου, γένοιτό μοι κ α τά τό ρήμα σ ου“ =„Em o
робинята Господня, нека ми бъде по думата т и “ - Лука: 1, 38).

Тази иконографска схема96, постепенно изместила традици
онната средновизантийска схема с нейната сложна символи
ка, се налага при късносредновековните паметници. Срещаме
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я както в Костурско, в църквата „Свети Никола на мона
хинята Евпраксия“ ("Αγιος Νικόλαος τής μοναχής Εύπράξιας) в
Костур97 и Света гора, в параклиса „Свети Георги“ в манас
тира „Свети Павел“ от 1555 година, така и при болшинството
български стенописи от XVII и XVIII век, свързани със
светогорската живописна школа.98 Тя се възприема и от чуж
дото на сложните богословски концепции народно течение в
българската църковна живопис, което се въодушевява от
живописно-повествуващия й аспект, превръщащ сюжета в
жанрова сцена и доближаващ го до живота, като го прави поясен и понятен за широките кръгове на вярващите.99
При изображението на сцената в църквата „Свети Герман“
липсват както богатият архитектурен декор, характерен за
палеологовските и за по-голямата част от късносредновековните византийски изображения, така и персонификацията на
Светия Дух. Композицията е опростена, като ударението е
поставено върху изразителността на изображенията. Въпреки
шаблонните пози, жестовете са предадени с известна еле
гантност, а моделировката на лицата и живият израз издават
голямото професионално майсторство на художника.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Празничната сцена заема източната половина на южния свод,
в непосредствено съседство със сцените „Сретение Господне“
и „Богоявление“. В горния ляв ъгъл е надписът H t e n n e c i c т &
х&. (=Ή γέννησις του Χρίστου) Вертикалната композиция е
обусловена от разполагаемото място, принудило живописеца
да търси при повечето празнични сцени подобно ком
позиционно решение. В съответствие с традиционната схема,
сцената се представя обикновено централно и строго симет
рично; в средата е пещерата във вид на триъгълник, вписан
също в триъгълна шкарпа; отляво е групата на ангелите, от
които първите трима са дадени в цяла фигура, а другите два
са само загатнати с техните нимбове, всички са в молитвена
поза, леко приведени. Под тях са тримата влъхви в ориен
талски жречески орнат с украсени със скъпоценни камъни и
бисери мантии и високи диадеми; младият влъхва е полузакрит, другите двама носят в ръцете си дарове във вид на
ковчези с неопределена форма. Най-долу, на платформа пред
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скалите, е седналият Йосиф, в дясната ръка с тояга, а лявата
прострял към застаналия отдясно му и разговарящ с него
старец-пастир (символ-олицетворение на тайната на зачатие
то100). Отдясно е групата на младия овчар с овцете, комуто
един ангел в горната част на композицията предава вестта за
раждането на Христос.
Върху яслите в пещерата е Детето-Исус, повито в пелени;
вдясно от него е Богородица, коленичила с наведена глава и с
протегнати напред в молитвена поза ръце. Пред нея, на висо
чината на нимба й е звездата, чиято опашка достига до един
сегмент при горната рамка на композицията, наляво от сре
дата. Сцената на къпането и всички подробности, излизащи
от рамките на задължителните изображения, липсват.
Докато композицията следва в общи черти установената
още през доиконоборческия период иконографска схема,101 ва
рираща чак до късното средновековие само по броя на изоб
разените фигури и някои второстепенни подробности, позата
на Богородица се различава значително от ранновизантийската схема - под влияние на западноевропейското изкуство,
следващо при изображението на Дева Мария легендата за
света Бригита102, тя тук вече не се представя легнала, а в мо
литвена поза, на колене. Възприета от художниците от кръга
на Теофан Стрелица, тази нова иконографска схема се пре
нася в средата на XVI век в манастирите на Балканския полу
остров - Метеорите и Света гора (стенописите на Франко
Кателано в манастира „Варлаам“ от 1548 година103 и в манас
тира „Преображение“ на Метеорите от 1552 година,104 както и
в манастира Дохиар, 1568 година,105 а също и стенописите и
празничните икони в манастира „Ставроникита“ на Света
гора от 1546 година.106 В сравнително кратък срок тази схема
измества старата не само при монументалната живопис и
иконописта,107 но и в другите области на църковното изобра
зително изкуство, на първо място в миниатюрната дърво
резба.108 И тук, както при сцената „Благовещение“, причината
е същата - замяната на строгия и абстрактен език на симво
лите с живописно-повествувателния принцип, който посред
ством наивната простота на жанровите сцени намира найлесно достъп до съзнанието на широките слоеве от вярващи.
Отсъствието на сцената на къпането не е причинено толкова
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от сложната му символика, възприета от неоплатонизма,109
колкото от пуританските възгледи в атонските манастири и в
повлияните от тях обществени кръгове около средата на
XVIII век, довела до заличаването на тази сцена при някои от
изображенията й в светогорските църкви.110
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сцената заема люнета на южната стена, между сцените
„Рождество Христово“ и „Кръщение“ (Богоявление), пред
ставени на южния свод. В горния ляв край на композицията е
надписът н υπαπαντή Тс^ ΚΥΡΙ& (=Ή Υπαπαντή του Κυρίου).
Представянето на композицията от двете страни на малкия
прозорец е обусловило и нейното симетрично изграждане на
ширина - разделяне действуващите лица в две еднакви групи
от двете страни на изобразения в средата, под прозореца,
жертвеник с форма на кръщелен купел, без цибориум и
постамент. Отдясно е Богородица, протегнала ръце да поеме
младенеца; зад нея е застанал Йосиф с жертвени гълъби в
ръце. Начело в лявата група е Симеон, стъпил върху поста
мент, леко приведен, държащ в протегнатите си ръце мла
денеца, за да го подаде на майка му. Зад него е пророчица
Ана с дясна ръка опряна на хълбока, а със скритата зад
тялото й лява ръка държаща свитък с традиционния текст:
т&то то
EÇEPEO
CEN ΤΩΝ &
ΡΑΝΩΝ KE
ΤΕΥ ΓΕΝ

(„Τούτο το βρέφος ούρανον και γην έστερέωσε = „Това новородено е
създадено о т небето и зем ята“ 111.

Задният план на сцената представя силно опростен архи
тектурен декор - отляво фасада на постройка, а отдясно по
стройка с кръгли, продълговати прозорци и лоджии.
Представеният тук иконографския тип на сцената „Сретение Господне“112 е най-разпространеният през цялото Средно
вековие и възприет от Ерминията на Дионисий113, при който
Симеон подава младенеца на Богородица, като разположе
нието на действуващите лица обикновено варира в различни
групи, с различно разположение по отношение на жертвеника.
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Между многобройните иконографски паралели на ком
позицията в „Свети Герман“ може да бъдат споменати сте
нописите в костурските църкви „Свети Никола Казнички“
('Άγιος Νικόλαος του Καζνίτση)114 и „Свети Врачи“115, и двете от
XI век, а така също и иконата от рилския манастир, понас
тоящем в Националната галерия София № Ш -83, XVI век116,
при която композицията е в огледална диспозиция.
Същата тенденция, която проличава в предишните празични сцени, може да бъде отбелязана и тук: символиката на
действието, представящо срещата на Стария и Новия завет,
намерила своя израз в литургичните текстове за вечернята на
празника117, се игнорира напълно от художника, разглеждащ
събитието и тук като жанрова сцена, поставяйки акцента
върху непосредствеността на човешкия израз - благоговейно
то смирение на Богородица и Йосиф, топлата сърдечност на
Симеон.
От архитектурния декор, и по-специално от дясната му
половина, можем да съдим за използването от художниците
на образци от произведения на южноиталианската живопис фасадата на дясната постройка напомня много на Италия.
КРЪЩЕНИЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)
Сцената е разположена върху западната половина на южния
свод, срещу композицията „Рождество Христово“ и до
„Сретение Господне“. Надпис в средата горе н В А П Т Н С Н С т а ΧΥ
(Ή βάπτησης του Χρίστου).
Христос, застанал върху четвъртит постамент, под който се
подават морски чудовища, е с кръстат нимб с обичайните мо
нограми, препасан с перизома, благославящ с полувдигната
десница, леко извил глава към застаналия отляво Йоан Кръс
тител, загърнат със син химатий върху алена кожена дреха с
неопределен вид, вдигнал за благословия ръка към Христос.
Отдясно е групата на трите ангели, държащи дрехите на
Христос. От двете страни на задния план са изобразени шкарпи, а в средата горе е лъчист сегмент с трите цвята на дъгата,
от средата на който, също в трицветен квадрат, излиза
Светият Дух, представен като гълъб. В долната част, отдясно,
е олицетворението на Йордан, а отляво, на брега, е секирата с
дървото.
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И тук иконографията118 е традиционната за късносредновековните изображения, макар и значително опростена и сък
ратена, отличаваща ги от многофигуралните композиции на
палеологовските образци, като се приближава отново до ла
коничните композиции на раннохристиянската епоха. Перизомата на Христос е неотделим аксесоар в късните творби,
възникнал под непосредственото влияние на пуританския
Атон. Броят на действащите лица тук е сведен до крайния
минимум - липсват олицетворението на морето и предста
вителите на морската и земна фауна (освен четирите морски
чудовища).
Същевременно и тук някои от символичните образи са
загубили своя първоначален символичен смисъл. Така раз
цепената на две планина съгласно текста на псалом СХШ не
е вече нищо друго освен схематично представен пейзаж, а
строгият церемониал на проскинезиса при асистиращите по
време на тайнството на кръщението ангели, се е превърнал в
обикновено държане на дрехите. Особено характерното за
ранните образци на тази композиция наблягане върху взаи
моотношението Христос - Йоан Кръстител, запазило се в
балканската провинциална живопис чак до XVII век, тук вече
не е тъй силно изявено.
Цветовата композиция, изградена върху противопоставя
нето на допълващите се цветове - синя и охра, - е изградена
особено сполучливо и допринася още повече за баланса в
композицията.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сцената се намира на южната половина от западния свод.
Надпис горе, малко по-наляво от средата: н м етам ор ФОСЮ та
XY (Ή Μεταμόρφοσης τού Χριστού).
Мястото на сцената „Преображение Господне“ не е съвсем
обикновено. Съгласно традицията трябваше да се очаква тя
да бъде разположена в люнета на западната стена, над сце
ната „Успение Богородично“ - там, където се намира сцената
„Възкресението на Лазар“. Вместо това, по неизвестни при
чини живописецът я е поставил на мястото на „Възкресението
на Лазар“, срещу сцената „Цветница“ („Влизане в Йеруса237

лим“). Това обстоятелство, колкото и трудно да може да бъде
обяснено, показва обаче, че създателите на стенописите в
„Свети Герман“ отдават в средата на XVIII век вече твърде
малко значение на установената от традицията декоративна
система и внасят в нея някои малки изменения, които обаче
показват вече нейната неустойчивост и незадължителност.
Разгърнатата вертикално композиция съдържа обаче всички
свои традиционни компоненти: в центъра е Христос в кръгъл
лъчист ореол, съставен от концентрични цветни ивици, преда
ващи цветовете на дъгата. Застанал е фронтално върху скала
та, с допряна до рамото си десница благославя, а с лявата си
ръка държи неразгърнат свитък. От двете му страни са
Мойсей (Μωϋσίς) - отдясно, с къса брада, облечен в розов
хитон, и Илия (Ήλήας) - отляво, облечен в керемиденочервена
мантия; и двамата са представени в поза на проскинезис леко приведени към Христос. В подножието на скалата, върху
която е стъпил Христос, са тримата ученици: в левия долен
ъгъл е Петър, коленичил, с протегнати към Христос ръце, в
средата е Йоан, наведен, допрял с лявата си ръка земята, а в
десния ъгъл е Яков с наведена надолу глава, подпряна върху
лявата ръка и с дясната допиращ земята. Изображенията на
учениците не са придружени с надписи, но се разпознават
лесно.
Иконографията на сцената119 е традиционната, известна от
миниатюрата в Парижкото евангелие, Bibl. Nat. Cod. gr. 54,120
наподобявана от безброй примери, които само варират разпо
ложението на учениците и позата на Мойсей и Илия. Подобно
на другите празнични сцени, тук липсва сложната символика
както на палеологовските, така и на късносредновековните
образци, влагащи особен смисъл в лъчите на сиянието при
Христос. Също така композицията не е усложнена от
цикличните изображения, срещащи се на множество свето
горски стенописи, представящи също възкачването към Тавор и слизането от планината, при които тежестта пада върху
израза на лицата при учениците. Тук не се изявява и характер
ното за произведенията от XVIII век подчертаване на пейзажа
и допълването му с редица черти от природата, а - скалите са
все още декоративни шкарпи и само няколко стръкчета цветя
на предния план напомнят за връзката с природата.
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ВЛИЗАНЕ В ЙЕРУСАЛИМ (ЦВЕТНИЦА)
Сцената е върху северната половина на западния свод, срещу
„Преображение Господне“. Надпис в средата горе н ВАЮфозРОС т&ΧΥ (Ή βαιοφόρος του Χριστού).
В центъра на композицията, следваща евангелския разказ,121
както и мотиви от апокрифното евангелие на Никодим,122 е
Христос, възседнал на муле, благославящ с допряна до
гърдите десница, в движение отляво надясно, следван от
групата на слизащите от планината ученици, от които в цял
ръст са представени само първите трима - Петър, Йоан и
Марко, - докато останалите са само схематично загатнати с
техните нимбове. В дъното на задния план отдясно е кре
постната стена на Йерусалим, зад която се виждат пирамидообразни здания и църкви. Под крепостната стена е групата
на посрещаните, които излизат от градската порта, водени от
старейшината с малка еврейска шапка на главата и палмово
клонче в ръка. Децата, които са неизменни действащи лица
при тази сцена, са разпръснати по цялата композиция: пред
Христос е детето, което простира ризата си, за да мине по
нея мулето, детето с палмовото клонче, едно клекнало вляво
дете и две други, борещи се деца; върху финиковата палма до
градската порта се е покачило още едно дете, сечащо клон
чета със секира.
Иконографията на сцената123 следва описанието в Ерминията на Дионисий от Фурна, като броят на участниците е
силно съкратен - липсва жената с малкото дете, фигурата на
Закхей и дъщерята на Сион; за сметка на това, съгласно с
балканската традиция, групата на децата е увеличена.124 Съ
щата схема, отклоняваща се от къснопалеологовските образ
ци125, срещаме със съвсем малки изменения при болшинст
вото български стенописи от XVI и XVII век, като стенопи
сите от „Света Петка“ във Буково126, Марица127, Билинци128,
Добърско129 и Алино130.
Предположението на Пелеканидис131, че тук е възпроизве
дена иконографията на първоначалната живопис, е неоснова
телно - главните показатели, групата с децата, която в такъв
увеличен брой не срещаме при стенописите от Χ-ΧΙ век, и
слизащите от планината ученици, са характерни предимно за
късносредновековната живопис. Архитектурният и природен
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декор следва тук обаче образци от зрялото средновековие,
където декоративният елемент преобладава пред натурата силно стилизираните шкарпи и финикова палма, а така също
схематично представените, но извънредно живописно въз
действащи здания зад крепостната стена остават в балканска
та живопис по традиция сравнително дълго, за да бъдат из
местени от натуралистични елементи в течение на XVIII век.
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР
Сцената заема люнета на западната стена над сцената „Успе
ние Богородично“, като се допира на^ свода до сцените „Пре
ображение Господне“ и „Влизане в Йерусалим“. Най-горе се
чете надписът н егерсю т&aazaps (Ή εγερσις του Λαζάρου).
Разполагането на композицията по ширина е позволило на
живописеца да я изгради в по-голям обхват в сравнение с
другите празнични сцени, като включи тук повече фигури,
което се обуславя и от сложното й съдържание. Туй може да
бъде и единственото логично обяснение за избирането на то
ва място, което в декоративната система на кръстокуполните
и еднокорабните засводени църкви се заема почти изключи
телно от сцената „Преображение Господне“.
Действието, в чиято основа лежи разказът от евангелието
на Йоан (11, 17-44), се развива пред широко разгърнат пейзаж,
чийто заден план затварят крепостните стени на Витиния с
две кули. Отляво е Христос в три четвърти профил, крачещ
напред към дясната страна на композицията, с десницата си
благославящ, а в лявата ръка с неразгърнат свитък; зад него
са учениците, от които Петър, Йоан и още един (Андрей?) са
в цял ръст, докато от останалите се виждат само главите.
Долу, пред краката на Христос, са Марта и Мария, коленичи
ли в дълбок поклон със загърнати в кърпи протегнати напред
ръце, но с вдигнати към Христос глави. Отдясно, в подножи
ето на крепостната стена, е малка група юдеи, от които пър
вият държи кърпа пред носа си. В правоъгълен, леко извит
настрани, саркофаг е полуседнал Лазар, увит в бял саван.
Отпред в дясната част на композицията един облечен в бяла
туника слуга пренася капака на саркофага; отляво друг слуга,
обърнат с лице назад, към Христос, развива савана на Лазар.
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Иконографията на сцената132 следва късносредновековните
образци и - подобно на предишните сцени - отговаря в
голяма степен на описанието в Ерминията на Дионисий от
Фурна133, като е съответна опростена. Иконографският тип със
саркофаг, изместващ раннохристиянския и средновизантийски тип с изсечен в скалите гроб, се среща от средата на
XIII век - стенописите в „Свети Апостоли“, Печ134, Ватопед
(1312 г.)135, Грачаница (1320 г.)136 и получава широко разпрост
ранение в западните български земи - „Свети Тодор“ в Бобо
шево (XIV в.)137, „Свети Атанас“ в Костур (1386 г.)138, „Свети
Никола на монахинята Евпраксия“ също в Костур (1486 г.)139,
„Света Петка“ във Буково (XVI в.)140, Билинци (XVI в.)141,
Слепче (XVII в.)142, Алино (1626 г.)143, „Свети Атанас“ в Бобо
шево144и много други.
Граничещата с Преображението лява страна на компози
цията е със силно избили соли вследствие на натичането от
покрива след неговото преустройство, като на някои места и
живописният слой е изпадал.
След сцената „Възкресението на Лазар“ редът на празнич
ните сцени се прекъсва, като следващите две композиции,
„Предателството на Юда“ и „Носенето на кръста“, напускат
горния регистър и заемат средния регистър на западните
стълбове. Дали такава е била последователността на циклите
в първоначалната живопис може само да се гадае. Това обаче
не е изключено, толкова повече, че по такъв начин би могла
да се обясни липсата най-малко на две сцени, които почти
неизменно съставят част от празничния цикъл: „Молитвата в
Гетсиманската градина“ и „Тайната вечеря“, а може би още и
„Съдът на Пилат“, чието място в първоначалната живопис
може би е било на източните стълбове, в основата на средния
свод, която площ тогава не се е заемала от иконостаса, а е
оставала свободна от сравнително ниските олтарни прегради,
достигащи на височината тъкмо на средния регистър. Съоб
разяването с иконостаса, макар и поставен по всяка веро
ятност след последното изписване на църквата, е отнело на
художниците възможността да включат в декоративната
система и тези сцени, принуждавайки ги да направят един
компромис, който в по-ранната епоха би бил немислим.
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ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА
Сцената е разположена върху средния регистър на югозапад
ния стълб, под „Преображение Господне“, като пандан на
„Носенето на кръста“. Надпис горе в средата: н nPOAOClAT&XV
(Ή προδοσία του Χ ρισ τού).

Форматът на композицията се доближава до квадрат, чиятс
долна лява четвърт е отнета от изображението на св. Теодор
Стратилат. Това обстоятелство определя и решението на
композицията, горната част на която се заема от същинската
сцена на предателството, докато в долния десен ъгъл е само
обикновено включвания като задължителна част от компози
цията епизод с борбата на апостол Петър с роба на първосвещеника.
В средата на композицията е Христос с неразгърнат свитък
в лявата си ръка; отляво на него е Юда, прегърнал го с двете
си ръце. От двете страни са групите на евреите и войниците,
някои от които държат факли, други сабли, а трети тояги.
Войникът отляво на Христос и още един до него са с
вдигнати мечове, насочени към главата на Христос, докато
войникът отдясно, също с насочен към Христос меч, го е
хванал с лявата си ръка.
В долния десен ъгъл е епизодът с борбата на Петър с роба
на първосвещеника, комуто той отрязва ухото - Петър, в
дясната си ръка с нож, е легнал върху своя противник и го е
притиснал с другата си ръка до земята; главата му е
полуобърната към Христос, който му казва да прибере меча,
защото който вади меч от меч умира (Йоан: 18, 20).
Подобно на болшинството празнични сцени в църквата
„Свети Герман“ и тук иконографията145 е конвенционална композицията и почти всички подробности отговарят на сък
ратения иконографски тип, който срещаме при почти всички
балкански стенописи от XVI до XVIII век. Липсва само
намиращият се обикновено в долния ляв ъгъл епизод край
огъня, който тук не е включен, тъй като съответното място се
заема от изображението на св. Теодор Стратилат. Покрай
традиционното облекло на повечето действащи лица не е
безинтересно да се отбележат подробностите при подобните
на чалми шапки и кърпи, с които са загърнати главите на
някои от юдеите.
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НОСЕНЕТО НА КРЪСТА
Сцената е поместена на северозападния стълб под сцената
Влизане в Йерусалим, като пандан на сцената „Предателст
вото на Юда“. Надпис горе в средата о e a k o m e n o c о с п р о ΒΑΤΟΝ ΕΠΙ СфА (Ό Έ λκόμενος ός πρόβατον έπ ι σφαγήν = мъчението
като овца на заколение).

В средата на предния план е Христос, крачещ надясно. На
главата носи трънен венец, ръцете му са вързани при китките
с въже, което държи войникът отдясно, представен в тричетвърти профил и с копие в лявата ръка. Зад Христос е гру
пата войници и юдеи, които го блъскат по раменете. Шест
вието предвожда Симеон, носещ на рамото си кръста.
Необичайното съдържание на надписа, за което не ми е из
вестен друг пример, представлява парадигматично свързване
на евангелския разказ за мъките на Христос по пътя за Гол
гота146 със символичния текст, произнасян от свещеника по
време на проскомидията (подготвянето на даровете) при про
биването на просфората от дясната страна със свещеното ко
пие: ός πρόβατον έπι σφαγήν = „яко овца на заколение“ (К Н И Г А
НА ПРОРОК ИСАЯ: 53, 7). Това свързване на евангелските сим
воли с литургичното тайнство, характерно за раннохристиянската епоха и изместено впоследствие от наративно-описа
телния принцип, намерил широко отражение в художествена
та украса на църквите през зрялото средновековие, под
влиянието на светогорския мистицизъм през XVIII век бива
отново възвърнато към живот.147 Надписът към тази сцена
представлява твърде характерен пример за тази тенденция; в
каква степен обаче тя има непосредствена връзка с раннохристиянската традиция, запазила се в западната част на Бал
канския полуостров още много векове след иконоборческата
епоха, е твърде трудно да се прецени, без да разполагаме с
всички данни от стенописите на първата живопис в църквата.
Във всеки случай, колкото и привлекателно да е предполо
жението, че майсторите на стенописите от 1743 година са
възприели надписа от първоначалната живопис, съществуват
твърде малко данни за неговото потвърждение, като вероят
ността за влияние на късносредновековната мистика от Света
гора е значително по-голяма.
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В този случай и помощта, която би могъл да ни окаже иконографският анализ, не е особено голяма. Въпреки това, неза
висимо от сравнително малките изменения в иконографския
тип, настъпили в предшествуващите пет века, не е трудно да
се забележи, че иконографията на тази сцена148 следва в дейст
вителност късносредновековните светогорски образци, като
стенописите от съборните църкви в манастирите Велика Лав
ра на св. Атанасий (1535), Кутлумуш (1540) и Дионисиат
(1547)149 с незначителни изменения - например войникът от
ляво на Христос е заместен с юдей, - докато подробностите в
разположението на действащите лица и в аксесоарите са
същите. Липсват само обичайните изображения на Богоро
дица и Йоан, които почти винаги се явяват в горния ляв ъгъл
на палеологовските и светогорските стенописи, а броят на
участниците е намален, както при повечето от останалите
композиции в църквата.
Художникът отдава по-малко значение на местната тради
ция, допълваща често сцената с известни подробности, които
повишават емоционалния заряд на изображението, като юде
ят, носещ кошницата с гвоздеи (стенописът от църквата
„Свети Атанасий при Митрополията“ в Костур, 1385 г.150) или
пък войникът, подаващ на Христос да пие оцет (стенописът
от „Свети Архангели при Митрополията“, също в Костур,
1356 г.151).
Далечен отклик на старата традиция долавяме единствено
в йерархичното степенуване величината на образите, при ко
ето образът на Христос се изтъква винаги на първо място по
големина, но и по композиционно изграждане. Този стиловокомпозиционен принцип се запазва в западнобалканската жи
вопис, и то по-скоро в нейното народно течение, развиващо
се паралелно на официалното дори по време на палеологовската епоха, превръщайки се в мост към късното сред
новековие. От тази епоха са стигнали до нас редица примери,
при които той се прилага дотолкова естествено и непри
нудено, че дори не прави впечатление на съвременния зрител.
И при тази композиция, както при нейния пандан на юго
западния стълб, долната й четвърт - дясната - е заета от
изображението на принадлежащото към най-долния регистър
от стенописите изображение на св. Теодор Тирон.
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РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО
Сцената „Разпятие Христово“ се намира на западната поло
вина на северния вход до сцените „Възкресение“ („Слизане в
ада“) и „Жените мироноски на гроба“. Горе, от двете страни
на кръста, е надписът н С ТА ВРШ СЮ т & χ υ (Ή Σταύρόσης του
Χριστού).
В центъра на композицията е разпънатият на голям седмоконечен кръст Христос със силно извито наляво тяло и от
пуснати ръце. Отляво е многочислената група на жените с
Богородица, от които само първите две, поддържащи омаломощената Богородица, са представени в цял ръст, докато ос
таналите са изобразени схематично. Отдясно са Йоан и стот
никът Лонгин в традиционните им пози - Йоан подпрял с
дясната си ръка брадата си, а стотникът гледащ към Христос.
Задният план се заема от архитектурен декор; в двата горни
ъгъла отстрани на кръста са символите на слънцето (бял
диск) и на луната (червен диск). Под кръста е пещерата с
черепа на Адам.
Иконографията на сцената152 следва традицията на западния
Балкански полуостров, отличаваща я както от особено
церемониалното изображение на „Триумфа на кръста“ при
раннохристиянските и италианските изображения от зрялото
средновековие, така и от изпълнените с дълбок, но сдържан
трагизъм изображения на византийския столичен художествен
кръг. Тук сцената се предава - подобно на по-старите западнобалкански първообрази - силно реалистично, дори с
известна доза сантименталност, присъща особено на изоб
раженията от края на XII век нататък: силно извитото тяло на
мъртвия Христос, припадъкът на Богородица. Особено поза
та на последната е характерна за редица късносредновековни
изображения, като обковата на евангелието на майстор Матей
от София в Църковния музей от 1581 година153.
Също много характерна за западнобалканската живопис е
многочислената група на жените, чийто брой при някои бъл
гарски паметници стига до осем. Тук липсват обаче някои
почти неотменни за развития иконографски тип на сцената
подробности, като ангелите, събиращи в съдове кръвта на
Христос, войникът с копие и гъба и фланкиращите изобра
жения на двамата разпънати разбойници, които обаче често
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отсъстват при българските стенописи - например в църквите
„Света Петка Самарджийска“ в София (XVI в.)154, и „Света
Петка“ във Буково (XVI в.)155. Голяма част от тези подроб
ности се съдържат в текста на Ерминията на Дионисий от
Фурна156, но както и понякога интерполираните епизоди с
изковаването на гвоздеите и с разделянето на дрехите157 оста
ват в българските късносредновековни паметници често без
резонанс. Силно опростеният пейзаж е също характерен за
българските късносредновековни стенописи158.
Основен емоционален акцент на композицията е Христос,
чието силно огънато тяло, предадено в по-едър мащаб от ос
таналите фигури, представлява същевременно и главна осо
беност на западнобалканската традиция, възприета през къс
ното средновековие и от светогорските художници159. Силно
динамичната композиция на палеологовските произведения
бива отново уравновесена през късното средновековие с цел
да се изгради известна симетрия, подсилвана от ритъма и
движението на отделните действащи лица.
И тук натичането от покрива - особено в лявата част на
сцената - е довело до силно избиване на соли, които - както и
силното замърсяване на изображенията от опушване - правят
различаването на отделни детайли едва възможно.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (СЛИЗАНЕ В АДА)
Сцената „Възкресение Христово“ („Слизане в ада“) е разпо
ложена на източната половина на северния свод и се допира
до сцените „Разпятие Христово“ и „Жените мироноски на
гроба“. Надпис горе в средата: н a n a c t a c ic τ & χ υ (Ή Ανάστασης
του Χρίστου).
В средата на композицията е Христос в островърха мандорла, облечен с хитон и химатий, полуобърнат наляво, при
стъпващ напред, стъпил върху разчупената и кръстосана
врата на ада. Изображението е по-голямо от останалите. С
дясната си ръка Христос е хванал Адам, а с лявата - Ева.
Праотците се надигат от своите правоъгълни саркофази,
заобиколени от голяма група праведници: от дясната група,
зад Ева, могат да бъдат идентифицирани Давид, Соломон и
Мелхиседек, в традиционната им иконография, с далматики и
големи корони. Между лявата група, до мандорлата на
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Христос е застанал Йоан Предтеча в поза на молитва, до
него, също в молитвена поза, е пророк Исая. Зад двамата се
вижда и главата на Авел - „първия праведник“.
Иконографията на сцената,160 която има за основа разказа
от апокрифното евангелие на Никодим,161 следва тук така на
речения „Анастазис-тип“ - иконографския вариант, предста
вящ момента на възнасянето, последвал момента от действи
телното слизане в ада (така наречения „Descensus-тип“).
Представеният тук иконографски тип, появил се през XIII век
и отначало използван паралелно с другия, през късното сред
новековие измества окончателно първия и се налага при
цялата балканска живопис, с изключение на съвсем ограничен
брой български стенописи и произведения на приложното из
куство, следващи старата традиция - например стенописите в
Марица162, в „Свети Йоан Богослов“ при манастира на Мавриотиса в Костур (1552 г.)163 и напрестолният кръст от Рил
ския манастир PM I 336 (XVI в.)164.
За сметка на многочислената група от обитатели на ада,
която срещаме сравнително рядко в изображенията на тази
сцена, тук липсват някои подробности, характерни за поранните изображения, като олицетворението на ада. Предста
вянето мандорлата на Христос във вид на елипса със заост
рени върхове и със степенуване на различни по интензивност
на цвета, концентрично разположени ивици е в духа на мест
ната традиция на западнобалканската живопис, подобно на
изображението в „Свети Врачи“, Костур (XI в.)165, и се отлича
ва от късните образци с лъчиста мандорла, характерна както
за палеологовските творби, така и за творбите от художест
вения кръг на Теофан Критски.
ЖЕНИТЕ МИРОНОСКИ НА ГРОБА
Сцената заема люнета на северната стена, в съседство с
Разпятието и Възкресението. Надпис горе в средата: аггеаос
ку ("Αγγελος Κυρίου = Ангелът господен).
Композицията е разделена на две части от цепнатината на
малкия прозорец. Дясната й половина е заета от празния сар
кофаг на Христос, върху който е застанал прав ангел, изобра
зен в три четвърти профил, облечен в бяла туника, държащ в
лявата си ръка скиптър, а дясната протегнал към миронос247

ките. От многобройната група жени в лявата половина в цял
ръст са изобразени само първите три - Богородица и двете
Марии, обърнати към ангела, с едната си ръка държащи
амфори с миро, а с другата жестикулиращи. На предния план
в дясната половина на композицията, пред гроба, са изобра
зени и трима спящи войници с туники и шлемове, въоръжени
с копия и щитове. На задния план е схематичното изобра
жение на планински пейзаж с шкарпи, върху които е поместен
надписът
Μ ΙΡ Ο Φ Ο Ρ Ο Ι ΓΥΝΑΚΕΟ
М ЕТА Μ Η Ρ Ο Ν ЕЛОО УСЕ П РО С ТО
M N E M A С& С Ш ТЕР

(Μ υροφόροι γ υ ν α ίκ ε ς , μ ετά μύρον έλθοϋσ αι, προς τό μ νή μ α σου,
Σώτερ, [ένηχοϋντο, Α γ γ έ λ ο υ τρανώς, προς α ύ τά ς φθεγγομένον. Τ ί
μ ε τα νεκρώ ν του ζώ ντα λογίζεσθε; ώς Θεός γάρ έζα νέσ τη του
μ ν ή μ α το ς 166] = “ Мироноски жени с миро идващи в твоя памет, Спаси
телю...“ - откъс от неделния тропар).

Поместването на този надпис вместо обичайните поясне
ния към задължителните названия „Камъкът“ или „Ангел
господен“ е без известен на мене паралел. И тук, подобно на
сцената „Носенето на кръста“ имаме подчертаване на връз
ката между изображенията на празничните сцени и литур
гията.
Иконографията на сцената,167 която илюстрира евангелския
разказ,168 следва късносредновековната схема, в която включ
ването на заспалите войници в композицията променя основ
но диспозицията на иконографсксата схема от ранната следиконоборческа епоха. Тази вече променена схема господства
през XV и XVII век почти в цялата балканска живопис - при
повечето от стенописите в Костур169 и Света гора170. Старата
схема остава и тук - подобно на сцената Възкресение - запа
зена само по някои паметници от западните български земи,
като стенописите от „Свети Димитър“ в Бобошево171, „Света
Петка Самарджийска“ в София172, „Свети Никола“ в Марица173,
„Архангел Михаил“ в Билинци174 и „Свети Спас“ в Алино175 понякога групата на войниците се интерполира в старата
схема без да измени диспозицията й.
При композицията в „Свети Герман“ ангелът остава един, а
броят на жените не е точно фиксиран, като по такъв начин се
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дава предимство на разказа на евангелист Лука, съобщаващ
за „няколко жени“176, в отличие от броя, споменат от другите
евангелисти, посочващи различен брой жени - една (Йоан177),
две (Матей178) и три (Марко179). Тук липсва саванът на Христос
в гроба, който обикновено сме свикнали да виждаме при
болшинството изображения. Художникът успява много добре
да балансира сложната композиция, постигайки при нея едно
от своите най-сполучливи решения.
ОСЕЗАНИЕ ТОМИНО
Сцената „Осезание Томино“ е поместена на северната поло
вина на източния свод в олтара, до сцената „Възнесение
Господне“. Надпис горе: н ФУЛАфЮЮ T& θοομα (Ή ψ η λ ά φ ις το υ
Θωμά).
В центъра е Христос, изобразен фронтално, заобиколен от
12-те ученици; измежду тях се отделя Тома, представен както
винаги млад и голобрад, докосващ с ръка стигмата на Хрис
тос. Художникът изгражда композицията тук вертикално, без
да разгърне архитектурния фон така, както сме свикнали да го
виждаме по светогорските изображения, запазвайки и тук
лаконичността в израза и в изобразителните средства.
Отделянето на сцената, илюстрираща евангелския разказ за
явяването на Христос пред учениците си на неделята след
Възкресението,180 от останалите празнични сцени в наоса и
поместването й на северния полусвод в олтара, е в резултат
на късносредновековните промени в декоративната система
на църквите, където в олтара намираме вече изображения на
сцените свързани с неделите след Възкресение Христово - на
Мироносците, на Разслабения, на Самарянката и на Слепия до Възнесение Господне. Изобразяването на сцената в олта
ра181, отделно от празничния цикъл в наоса, срещаме още през
XIV век в Мистра.182 В светогорската живопис от XVI и XVII
век тази сцена стои във връзка с композициите, посветени на
другите недели след Възкресение Христово, чиито изображе
ния се дават заедно в олтарите на църквите. В болшинството
български и сръбски църкви обаче сцената „Неверие Томино“
се представя в олтара като символ на връзката на Христос с
учениците му и се придружава често от другите явявания на
Христос след неговото възкресение, като например при
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„Свети Димитрий“ в Бобошево (1488 г.), където тя е пред
ставена на източната стена,183 в църквата „Свети Никола“ във
Велика Хоча при Призрен184 и „Свети Никола“ в Баница, Босилеградско (1607 г.)185 - на южната стена на олтара; в манас
тира Пива, Черна гора (1604 г.)186 е на северната стена на ол
тара, а в „Свети Никола“ в манастира Хопово, Фрушка гора
(1608 г.)187 е на източната стена заедно с явяването на Христос
пред Мария Магдалина и пред апостолите и с някои от чуде
сата, в Сеславци (началото на XVII в.) е в основата на южния
свод.188
Иконографската схема189 е еднаква при всички късни изоб
ражения, като стенописите в Света гора и многобройните
икони, срещащи се едва ли не в празничния цикъл на всички
църковни иконостаси.
ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Сцената е разположена на южната половина на източния свод
в олтара срещу „Неверие Томино“. Горе, в средата на
композицията, е надписът αναληψιο та χυ (Ή άναλίψις του
Χρίστου).
Традиционната иконографска схема,190 известна от Еван
гелието на Равула (VI в.)191 и от многобройни средновековни
стенописи, като фреските в охридската „Света София“
(X век)192 и в Господев дол, Иваново (XII в.),193 е предадена тук
във всички подробности, но без интерполирането на Убруса,
което намираме често по западнобалканските стенописи от
XVI и XVII век. В долната половина са дванадесетте апосто
ли, застанали в две групи по шест от двете страни на Бого
родица, която е в средата, полуобърната наляво. Зад нея са
два ангела, над които е изображението на Христос в слава седнал на трон, благославящ с дясната си ръка, а с лявата
държащ свитък; кръглото сияние се поддържа от два ангела с
разперени криле. Не липсват и традиционният планински пей
заж, както и маслиновите дървета.
Някои малки, но твърде характерни особености отделят
представения тук иконографски тип от местната традиция на първо място свитъкът в ръката на Христос представян
обикновено на столичните византийски изображения, но от
състващ в изображенията от Централния и Западния Балкан
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ски полуостров, където Христос почти без изключение бла
гославя с двете си ръце.194 Летящите ангели са също много
характерни за изображенията на сцената от средновизантийския период и в балканската живопис от XVI и XVII век поч
ти винаги се заменят от коленичили ангели.
Тенденцията за опростяване на иконографската схема, при
съща на болшинството композиции при стенописите от 1743
година в „Свети Герман“, се следва и тук - липсват редица
подробности, специфични изключително за късносредновековната живопис от светогорския художествен кръг, като фи
гурите на пророците Давид и Исая, небесните сили в свитата
на Вседържителя, както и ангелите, посрещащи Христос с
фанфари и барабани.
УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
Голямата многофигурна композиция заема долния регистър
на западната стена под сцената „Възкресението на Лазар“ и
над вратата. До горната рамка на композицията е раз
деленият на две части надпис н k o i m i c i c тнс θ κ & (Ή κοίμισις τής
Θεοτόκου).
Върху дървено ложе, покрито с бяло платно, украсено с
розетки, лежи с кръстосани на гърдите ръце умрялата Бого
родица. До главата й е група ученици на Христос начело с
апостол Петър, леко приведен, с кадилница в дясната си ръка.
До нозете й е другата група ученици начело с апостол Павел,
наведен над умрялата. Зад ложето са също наведени Йоан и
Яков, брат Господен, първи епископ в Йерусалим, в архие
рейски орнат; зад тях - също в архиерейски орнат - са св.
Дионисий Ареопагит, св. Тимотей и св. Йеротей. На следва
щия план зад тях е застанал изправен Христос в островърха
мандорла, в лявата ръка с душата на Богородица, изобразена
като пеленаче. От двете страни е заобиколен от ангели,
държащи големи запалени свещи; на задния план е пред
ставен архитектурен декор.
Иконографията на сцената,195 чийто източник са апокрифните разкази на Псевдо Йоан196 и Псевдо Мелитон,197 следва и
тук късните изображения, запазили обаче по традиция найважните особености от следиконоборческата епоха, отразени
и в Ерминията на Дионисий от Фурна. Така тук са изображе
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нията на всички лица, които съгласно апокрифите, подобно на
апостолите, се събират в смъртния час на Богородица включително св. Дионисий Ареопагит, св. Тимотей, който
пръв изказва вярата в безсмъртието на Божията майка, и св.
Иеротей, чието присъствие се споменава в синаксария за
праздника на Успението. Липсва сцената с Йевфоний,198 която
от края на XIII век обикновено винаги виждаме в предния
план на композицията, но в някои западнобалкански памет
ници, като стенописите в църквата „Свети Йоан Богослов“ от
манастира „Богородица Мавриотиса“ в Костур (1552 г.),199
бива изоставено. Също така броят на посрещаните на Бого
родица на небето е съкратен и отличава тази композиция от
многофигурните сцени при редица късносредновековни изоб
ражения, като стенописите в църквата „Свети Георги“ във
Велико Търново (1606 г.)200 и „Свети Никола на архонтисата
Теологина“ в Костур (1663 г.).201
Диспозицията на действащите лица при сцената „Успение
Богородично“, каквато тук виждаме, установена още към края
на X век,202 я отличава от ранните изображения, възникнали
въз основа на доиконоборческата традиция (първи слой на
стенописите в Боянската църква от края на X в.,203 „Свети 40
Мъченици“ във Велико Търново“, 1230 г.204) говори против
предположението на Пелеканидис,205 че тук художниците са
използували схемата от първия живописен слой. В подкрепа
на тази хипотеза тук не може да бъде посочена и липсата на
епизода с Йевфоний, който се появява от XIII век - този
епизод не е съвсем задължителен в Централния и Западния
Балкански полуостров и продължава да липсва и при късните
изображения на сцената.

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СВЕТЦИ
Фризът от догръдни изображения на светци и медальони,
свързан формално и идейно посредством лозницата и заемащ
по-долния регистър от стенописите в наоса, под регистъра на
празничните сцени, се явява в църквата „Свети Герман“ в
една иконографска схема, характерна за повечето от късносредновековните изображения. Ако при по-ранните фрески
ние срещаме предимно орнамент, в който лозовите листа и
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гроздовете са силно стилизирани и говорят повече за една
символична връзка (Йоан: 15, 1), при произведенията от XVIII
и XIX век - например стенописите в съборната църква на
Роженския манастир от 1732 г.206 и втората живопис от
църквата „Свети Никола“ в село Марица от 1830 г.207 - изоб
ражението на лозницата е вече извънредно илюзионистично и
дава на зрителя твърде малко основание да допусне, че в
случая се касае за символ на Христос. Също така в този фриз
ние не срещаме характерния за ранните изображения двуцве
тен - зелено/син - фон, символизиращ небето и земята,
естествената среда, всред която съществуват светците,208 кой
то е заместен тук от многоцветен, нямащ никакво отношение
към символиката, а използван само като художествено сред
ство.
Изобразяването на отделните светци с тяхната установена
иконография и типология - за да не бъдат възприети като
създадени по шаблон, какъвто обикновено е случаят при
болшинството селски църкви от късното средновековие - е
една от големите заслуги на художниците, успяли да им придадат индивидуализиран израз и психологическа наситеност.
Повреди в живописния слой и голямото замърсяване на част
от изображенията във фриза обаче не позволяват точната
идентификация на някои от образите, като затрудняват и
преценката на стиловите им особености.
Не по-различно е положението и при най-долния регистър
от стенописите в църквата с изображения на светци в цял
ръст. Ако в някои особености при този цикъл, като фронталността на изображенията и двуцветният фон - в горната
част син и в долната масленозелен - да са останали по тра
диция още от доиконоборческата живопис, навсякъде сре
щаме известна тенденция към осъвременяване на иконогра
фията под влияние на късносредновековни образци. Това
осъвременяване откриваме най-вече в литургичното облекло
на светците и църковните отци - белите фелони, специфични
за творбите до XII—XIII век - или за изпълнените по-късно по
техен образец - тук много често са заменени с полиставриони, особено характерни при св. Василий Велики и св. Атанасий Александрийски. Без още да можем тук да открием
специфичните за орната на военните светци особености при
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светогорската живопис от края на XVIII и началото на XIX
век, натрапва се стилизацията при хитона на св. Теодор
Тирон, украсен с многоцветни ромбове. При атрибутите на
светците вече не намираме разнообразието от по-късните
творби, а иконографският тип на някои от тях - освен на найизвестните, като църковните учители, военните светци и
лечителите - показва прекъсване на иконографската тради
ция, без да даде да се почувства стремежа за създаване на
нова традиция. Така при св. Христофор липсва специфичната
кучешка глава, тъй както тя е изобразена в само десетина
години по-ранните стенописи на съборната църква в Роженския манастир.209 Особено характерно за схващанията на епо
хата е изображението на Христос Велик архиерей на южната
стена, представен с пълното великолепие на багри в архи
ерейския му орнат, но и с една живописна техника, богата на
полутонове и нюанси, насочваща се вече постепенно и опре
делено към натурализма и секуларизацията на църковното
изкуство през XIX век. Същото се отнася и за иконографията
на отделящите се с грижливото си изпълнение изображения
на местните светци. Така и образът на св. Ахил Лариски,210
един от най-хубавите в целия стенописен ансамбъл, макар и
да следва както със задължителните си атрибути (литургичен
орнат с омофор и кодекс в лявата ръка), така и с типажа си,
старите образци, като мозайката в съборната църква на
манастира „Свети Лука“ (^Οσιος Λουκά) от XI век,211 и фрес
ките в Арилье212 и Костур - „Свети Архангели“ при Митро
полията (Ταξιάρχης Μητρόπολεως), 1356 година, и „Свети Атанас
на Музаки“ ("Αγιος Αθανάσιος το Μουζάκη), 1385 година213 показва вече и характерното за новата епоха осъвременяване:
художникът изоставя тук типичното за старите изображения
на светеца прекадено подчертаване височината на челото и
твърде декоративни, действащи като орнамент бръчки, като
се стреми да пресъздаде образа на светеца по-понятен и помалко чужд на този свят. Това вече не е абстракция, а
човешки образ. За съжаление ние сме лишени засега от въз
можността да съдим за иконографията при изображението на
св. Климент Охридски, закрито в по-ново време от иконо
стаса, но от тъй важното му място в цялостния стенописен
ансамбъл на църквата можем да допуснем, че и той е бил
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изпълнен с не по-малка грижливост от образа на св. Ахил
Лариски и представлява един от шедьоврите на художника.
С най-много въпроси е свързано обаче изображението на
патрона на църквата, свети Герман. Ако и мястото му отдяс
но на иконостаса, където обикновено се представя църков
ният патрон, както и надписът към него, показват без всяко
съмнение, че това е той, образът му тук няма нищо общо с
добре известния и широко разпространен в църковната живо
пис на Югоизточна Европа физически тип на светеца, както
го срещаме на множество стенопси през цялото средновеко
вие чак до новата епоха, включително и на нишата над южния
вход, и както ни го описва наръчника за църковна живопис на
Дионисий от Фурна214. Но това изображение тук няма нищо
общо и с руската иконописна традиция, според която свете
цът е беловлас, с брада, като тази на св. Атанасий (Алек
сандрийски), т. е. разщиряваща се надолу.215 Доколкото може
да се съди от силно разрушеното изображение на светеца, тук
той е представен с къса брада и гъсти бели коси, закриващи
част от челото.216 Но и надписът дава само името на светеца,
'0 Ά Γ Ι 0 9 Γ Ε Ρ Μ Α Ν 0 9 , без да споменава, че това е Цариград
ският патриарх, която титла се прибавя обикновено към име
то му. След като ни е известно, че преданието за българския
патриарх Герман е било запазено още в края на 80-те години
на XIX век, когато Васил Кънчов посещава Преспа, бихме
могли да допуснем и че 150 години по-рано местното насе
ление е знаело много добре за кой свети Герман става тук
дума и да е поискало от художниците да се изпише в църквата
именно образа на българския патриарх. Днес от това
изображение е останала само горната част на лицето и дол
ната част на фигурата. Какво изображение е имало на туй
място в по-ранната живопис и дали нещо е останало от него,
едва ли ще можем някога да узнаем. Важно е обаче, че и този
образ е изпълнен от художниците с голямо внимание, както и
образите на другите местни светци. Също така важно е, че
художниците са познавали извънредно добре иконографската
традиция, което се вижда при всяко изображение - въпреки
обусловената от новата епоха трактовка на образите, специ
фичните черти на техните физически типове се забелязват
навсякъде и при никой от тях не може да става и дума за
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щаблонни типове, каквито 100 години по-късно ще станат
нещо обикновено в църковната живопис не само при селските
църквици, а и при някои от най-представителните стенописни
ансамбли.
СТЕНОПИСИ В НАРТЕКСА
Стенописите в нартекса, и особено тези на свода, са стигнали
до нас в твърде лошо състояние. Натичанията по свода са
довели на много места до избиване на соли и дори до падане
на живописния слой, правещо невъзможно дори идентифи
цирането на отделни подробности от изобразените цикли.
Главната композиция, сцената „Страшният съд“, специ
фична за декоративната система на нартекса в църквите не
само на Православния изток, но и до голяма степен за иконографската програма на западноевропейските портали при
романските и готическите църкви в Европа,217 виждаме при
стенописите на църквата „Свети Герман“ в установената от
традицията още през X век схема:218 изображение на Страш
ния съдия заедно с Богородица и Йоан Кръстител от двете му
страни - така наречения Деисис - върху люнета над входа на
църквата, заобиколен от седналите на синтрон апостоли,
държащи плочки с надписи, представени в две групи по шест
на двете половини на напречния свод. Зад тях е ангелът, раз
гъващ свитъка с небето и звездите; върху източната половина
на северния свод са грешниците с трите реки на ада - между
тях и тримата царе Кир, Ирод и Александър (Македонски?!) с
надписи към тях. В източната половина на южния свод е
групата на праведниците, предвождана от апостол Павел и
апостол Петър с ключовете на райската порта, зад която са
праотците и праведния разбойник.
Западната половина на южния свод заемат изображенията
от циклите с мъченията на свети Викентий, от които само
отделни епизоди могат да бъдат различени, а на западната
половина на северния свод са сцените с мъченията на свети
Димитър, също стигнали до нас в твърде лошо състояние.
По-добре са запазени изображенията в люнетите на север
ната стена („Чудото на свети Георги с ламята“) и на южната
стена („Чудото на свети Димитър“), както и повечето от
изображенията на светци в цял ръст от по-долния регистър.
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„Чудото на свети Георги с ламята44 е представено с уста
новената иконография219 - светецът, облечен във военни дос
пехи, възседнал на бял кон препускащ надясно, пробожда с
копие ламята под него. Зад светеца е възседнал коня момъкът
- син на Лъв Пафлагонски;220 в дясната половина на ком
позицията, пред очертанията на градската крепостна стена
(живописният слой тук е почти напълно изчезнал), е царската
дъщеря, с корона и далматика, украсена с орнаментален бор
дюр, хванала с лявата си ръка връвта, с която е завързана
ламята, с глава обърната назад и с тяло в движение отляво
надясно. Задният план представя горист пейзаж с езеро,
силно стилизирани.
При изображението на „Чудото на свети Димитър44221 е из
ползвана същата схема в огледална диспозиция: конят (по
традиция с червен цвят) препуска със светеца наляво, т. е.
симетрично на св. Георги и също на изток, поразеният не
верник не е идентифициран нито с поименен надпис, нито с
облеклото си, и запазва най-често представяния вариант, при
който този неверник е свързан най-общо с понятието враг на
църквата.222 При изображението тук липсва характерната за
много български късносредновековни стенописи и икони
фигура на свещеника Димитър, възседнал коня зад светеца,
чиято литературна основа е житието на светеца в много
разпространените след XVI век по целия Балкански полуост
ров дамаскини.
От останалите изображения трябва да се отбележи като
сравнително рядка сцената на причестяването на света Мария
Египетска от свети Зосима,223 представена на север от
западния вход: отляво е светецът в свещенически орнат с
епитрахил, застанал в три четвърти профил срещу леко при
ведената и изобразена в профил старица - Мария Египетска;
с дясната си ръка той й дава причастие, а с лявата държи за
гърнатия с кърпа потир.
Като пандан на тази сцена, от другата страна на западната
външна врата, са изображенията на архангелите Гавриил и
Михаил - първият държи в десницата си жезъл, а в лявата си
ръка „държавата44 с монограма на Христос; вторият, с лице в
три четвърти профил, държи в дясната си ръка меч, а в
лявата - душата на грешника. Изображението на архангел
257

Гавриил е дадено само до гърдите, тъй като долната част от
стената се заема от югозападната ниша, в която едва може да
се различи изображението на свети Стилян от живописния
слой от 1743 година, както и отделни, трудни за идентифи
циране фрагменти от първоначалната живопис.
Изображенията от най-долния регистър са с отчасти пад
нал живописен слой. Фрагментарно съхранени са фигурите на
св. Христофор, св. Параскева, св. Меркурий (с традиционния
си шлем) и св. Екатерина (с корона), докато св. Варвара и св.
Неделя са почти разрушени (от последната може да се
различи само короната). Изображенията в останалите ниши
не могат да бъдат идентифицирани. Изглежда, че те са били
още по-рано разрушени, тъй като изобщо не се споменават от
Милюков.
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СТИЛОВИ ОСОБЕНОСТИ
Едно подробно и задълбочено изследване стиловите особе
ности на стенописите от 1743 година в църквата „Свети Гер
ман“ е почти невъзможно при тяхното сегашно състояние.
Живописта е силно замърсена, покрита със соли и частично
разрушена. От друга страна балканската живопис от XVIII
век засега е най-малко проучена и практически липсват не
само монографични изследвания за отделните паметници с
проучвания на технологията на живописта им, но и елемен
тарни публикации и описания на тях - това се отнася не само
за паметниците в днешна България, но и в Югославия и
Гърция, включително Света гора. И все пак, както иконографските особености на стенописите, така и силната им
връзка със старата традиция в югозападната част на Балкан
ския полуостров, ни позволяват да ги свържем по-определено
с художествения кръг, създал повечето от късносредновековните стенописи в българските манастири и придържащ се
към старата традиция, за който Габриел Мийе дава условното
обозначение „Македонска школа“, за разлика от другия
художествен кръг, наречен от него „Итало-Критска школа“.224
Ако и ние днес вече да не си служим с тези обозначения, тъй
като те нямат никаква връзка нито с действителния произход
на художниците, нито с мястото на дейността им, особено що
се отнася до майсторите от така наречената „Итало-Критска
школа“, повечето от които продължават традицията на ви
зантийското столично изкуство и - противно на изказаните в
началото на XX век предположения - нямат нищо общо нито
с Крит, нито с останалите средиземноморски острови, раз
граничаването на двата художествени кръга се забелязва ясно,
потвърдено от редица художествени паметници, станали
достъпни и публикувани през втората половина на XX век.
Някои от произведенията на другия художествен кръг, рабо
тил предимно в западната и централната част на Балканския
полуостров, а и на север от Дунава, и чиито произведения
показват много общи черти със стенописите в църквата
„Свети Герман“ от 1743 година, споменава и Пеликанидис.225
Но техните творци съвсем не са продължители на „елинската
традиция“, за каквито той ги представя. Между тях има групи
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художници, работили също в Източна България (Търново,
Арбанаси, Несебър), в българските манастири в Софийско и
на Света гора, та чак и във Влашко и Молдавия. Езикът на
надписите към техните произведения не дава никакво ука
зание за етническата принадлежност на художниците - ние ще
видим при тях и български надписи, като в повечето от
църквите във Влашко и Молдавия, в църквата „Свети Петър и
Павел“ в Търново и в параклиса „Свети Георги“ в манастира
„Свети Павел“, както и в Зографския и Хилендарския манас
тири в Света гора.
Вън от съмнение е че художественото ателие, изпълнило
стенописите в църквата „Свети Герман“, изписва две години
по-рано църквата „Богородица Порфира“ на осторов Ахил,
но също така и редица стенописни ансамбли в Света гора,
между които в църквата „Богородица Портаитиса“ („Кукузелица“) във Великата Лавра на свети Атанасий и в съборната
църква на манастира Каракал. От това ателие излизат живо
писците, изпълнили стенописите в параклиса „Свети Иван
Рилски“ в Хилендарския манастир, в църквата „Успение Бо
городично“ в Зографския манастир и в екзонартекса на съ
борната църква „Свети Четиридесет мъченици“ в манастира
Ксиропотам от 1784 година, който по това време е също с
преобладаващо български състав. Но последните две църкви
- „Успение Богородично“ в Зографския манастир и „Свети
Четиридесет мъченици“ в манастира Ксиропотам - са още
по-тясно свързани със Западна Македония, и по-точно с
Преспанско. Строителното ателие, изградило първата от тях
и външния нартекс на втората, както и от края на XVIII до
първите десетилетия на XIX век още много други църкви в
Света гора, чак до съборната църква на Рилския манастир в
1839 година, произхожда от същия район - майсторите от
това строителна ателие, Йоан (Яни) и синовете му Павел,
Димо, Тома и Ян, са от село Кримин, Костурско, в Сисанийската епархия, съседна на Преспанската.226 Това показва,
че независимо от все по-силно активиращото се гръцко об
кръжение, довело само две десетилетия след изписването на
църквата „Свети Герман“ до ликвидиране независимостта на
Охридската архиепископия, българското население в Югоза
падна Македония запазва своята общност и взема дейно
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участие, заедно с българските манастири в Света гора, още в
началния период на Българското национално възраждане.
Стенописите от църквата и параклисите в Зографския ма
настир, от Хилендарския параклис и от манастира Ксиропотам, но също така и по-ранните стенописни ансамбли на тези
майстори в другите светогорски църкви, за които знаем с
положителност, че са изпълнени от някои от художниците от
същото ателие, са запазени значително по-добре от стено
писите в църквата „Свети Герман“и позволяват да се извадят
редица общи заключения относно стиловите и иконографските особености в тяхната живопис, както и развитието им в
продължение на много десетилетия.
Най-малката съставна част от цялостната композиция на
оформянето вътрешното пространство в църквата е отделна
та фигура. В изграждането на тази отделна фигура, в нейните
вътрешни пропорции, всички художници, взели участие в
изписването на църквата „Свети Герман“ от 1743 година, но и
в изпълнението на другите стенописни ансамбли от това
ателие, показват удивително единство, каквото срещаме при
ателиетата на големите майстори, способни да положат своя
личен печат върху цялото произведение и подчиняващи на
своите представи творческата воля на помощниците си. В
пропорциите между отделните части на човешкото тяло найпосле е постигнато идеалното съотношение, заместило както
издължаването на пропорциите у палеологовската живопис,
така и скъсяването им, свойствено за архаичната традиция.
Тук вече се търси не символът, а природният идеал, залегнал
и в основите на раздела за пропорциите в наръчника на ху
дожниците, ЕРМИНИЯТА на Дионисий от Фурна, чийто ръко
пис се завършва през същото десетилетие, в което възникват
стенописите на църквата. При съпоставянето на отделните
фигури помежду им и в големите композиции се набляга на
техните естествени съотношения, ако и при някои сцени да се
забелязват все още остатъци от прилагането на йерархичния
принцип, при който фигурата на Христос се налага и по своя
та величина, а и по централното разположение над другите
фигури в стенописите. В долния регистър обаче този принцип
вече не се спазва и взаимодействието между отделните
фигури почива на природните закони.
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Макар и традиционната фронталност на изображенията да
остава като господстващ стилов компонент в западнобалканската църковна живопис чак до XIX век, ние тук срещаме и
някои отклонения, които също все по-настойчиво вече водят
към откъсване на църковната живопис от архаичните норми.
Жестовете също стават все по-свободни и нямат нито тър
жествената церемониалност на доиконоборческата и ранната
комнинска епоха, но и понякога игривата - понякога обречено
болезнена динамичност на изображенията от палеологовската
епоха, а се връщат определено към непринудеността на
ежедневието.
В моделирането на отделните човешки фигури художниците
са преодолели в значителна степен сковаващата традиция,
издигаща контура в първостепенно художествено изразно
средство. Ако и за някои отделни изображения тук, както и
при другите стенописни ансамбли на това ателие, тежката и
категорична контурна линия все още е основна компонента
- ясно забележима у отделни образи от горния регистър, при болшинството стенописи преобладава пластичното моде
лиране. Но в туй пластично моделиране художниците остават
още верни на средновековния принцип, като се придържат
към основните тонове и избягват много нюанси - тук не се
цели пъстротата, а изграждането на цветова композиция на
базата на допълнителните цветове (сцените „Богоявление“ и
„Преображение“). Пъстротата има място само в някои аксе
соари и в литургичното облекло на целебриращите светители
и на Христос-Велик архиерей. В балансирането на цветовата
композиция художниците постигат забележителни резултати
- днес ние можем само да съжаляваме, че не сме в състояние
да видим паметника така, както е изглеждал при завършва
нето на стенописната украса.
Пестеливостта в изразните средства е характерна тук не
само за иконографията. Ние я откриваме навсякъде: и в
изграждането на композициите, очиствайки ги от излишни
детайли, и в жестикулацията на отделните фигури, и в техния
израз. От една страна това е реакция спрямо палеологовската
живопис и нейното възраждане в балканските манастири през
XVI век; от друга страна обаче това е един художествен
принцип, говорещ за духовна и творческа зрялост - качество
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на класиката, чието възраждане се подготвя също в балкан
ските манастири от около средата на XVIII до първото десе
тилетие на XIX век, за да отстъпи тогава окончателно своето
място на неконвенционалната народна живопис.
Противно на съществуващите предубеждения за ниското
художествено качество и еклектизма при балканската живо
пис от XVIII век, ние тук се натъкваме на един паметник,
чиито стенописи показват високи художествени качества,
налагащи ги дори при съпоставянето им с другите, досега
считани като най-забележителни представители на българ
ската монументална живопис от XVIII век - стенописите в
съборната църква на Роженския манастир и в църквата „Све
ти Архангели“, Арбанаси. Макар и тук да не срещаме тъй
силно изявения и дълбоко драматичен натурализъм от стено
писите в Арбанаси, нито виртуозната орнаментираща линия
на контурите от Роженския манастир, при стенописите от
„Свети Герман“ откриваме някои други забележителни ка
чества, като последователното и непрекъснато следване на
живописната традиция, стоящо съвсем далече от израждане
то в рутината. Художниците са преминали през една школовка, която в средата на XVIII век е могла да се получи само в
светогорските манастири, чиито художествени образци, и то
най-вече в стила и техниката на живописта, са били постоянно
пред очите им, за да ги вдъхновяват, но не и робски копират.
Авторите на стенописите в „Свети Герман“ не са
революционери нито в иконографията, нито в стила и тех
никата; те даже трудно биха могли да бъдат причислени към
новаторите. Задачата им е била да решат пространствения
проблем в интериора на църквата - да изградят общата ком
позиция на вътрешното пространство, интегрираща всички
цикли, отделни сцени и фигури в една обща система, въз
действаща както със своя детайл, така и с единството на
отделните компоненти. С тази задача те са се справили и тук
също тъй блестящо, както и при другите си произведения,
създавайки един от най-забележителните стенописни ансами
на балканската живопис през XVIII век.
Паметните надписи за изписването на църквата „Свети
Герман“, но и за повечето от църквите, чиито стенописи са
изпълнени от същото ателие, съхраняват анонимността на
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художниците, взели там участие. Ние днес сме затруднени
даже да определим с известна точност техния брой - че те са
били няколко, показва разграничаването на някои черти в
художествения маниер на живописците, изписали куполната
зона и празничните сцени, фигурите на светци в северната
част на наоса и в нартекса. Всички други спекулации обаче за
диференцирането на рисуващите ръце се отнасят при днеш
ното състояние на стенописите към областта на нереалното и
недоказуемото, защото тези художници са работили в точния
смисъл на думата съвместно, изпълнявайки заедно както
очертаването на композициите, така и изписването на детай
лите им, тъй че и стиловата диференциация на отделните
стенописи в църквата остава в границите на единния и общ за
техните творци идеал, както и на еднаквите художествени
- композиционни, стилови и технически - принципи.
Колкото рисковано и хипотетично да е при настоящия ста
дий на изследванията върху балканската монументална жи
вопис от първите две трети на XVIII век свързването на даде
ни стенописни ансамбли с определени творчески личности
при липса на документални данни и само въз основана тех
ните стилови и иконографски особености, ние ще се опитаме
да направим това, макар и в значителна степен условно. От
паметните надписи за стенописите в съборната църква на
манастира Каракал227 и в църквата „Богородица Портаитиса“
(Кукузелица) във Великата Лавра на св. Атанасий228 знаем, че
те са изпълнени от художника йеромонах Дамаскин. Някои
сведения за неговата дейност ни е оставил и посетилият на
няколко пъти в средата на XIX век Света гора руски историк
епископ Порфирий Успенски229, които той е почерпил от пъл
ните с противоречия устни разкази на последния представи
тел на школата, йеромонах Макарий230. Според тези сведения
йеромонах Дамаскин е родом от „Карпениси 6 Румелия“ . Карпениси обаче е в Южна Тесалия, а не в Румелия (Южна
България) и оттук следва въпросът кое от двете понятия е
вярно. В действителност в Карпениси е роден ученикът на
Дамаскин, художникът Никифор, докато в своя паметен над
пис в църквата „Богородица Портаитиса“ Дамаскин посочва,
че е от Иоанина (Янина),231 което обаче също не е доказа
телство, че това е родното му място и че той не се е преселил
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там по-късно. В случая не може по никакъв начин да става
дума за двама различни художника - подписаните от йеро
монах Дамаскин стенописи издават много общи черти с покъсните произведения на школата и по такъв начин изключ
ват съществуванието на друг едноименен художник по също
то време.232 Всички произведения на йеромонах Дамаскин
показват не само много силна връзка с българската живо
писна традиция, която Габриел Мийе233 нарича „Македонска
школа“, но и с руската иконописна традиция - особено
стенописите му в църквата „Богородица Портаитиса“ във
Великата Лавра на св. Атанасий съдържат както в иконо
графията (предимно в аксесоарите и архитектурния декор),
така и в стила, много допирни точки с руската църковна
живопис от XVII век. Макар и ние да сме осведомени само за
обучението в Русия на неговия ученик, йеромонах Никифор,
разполагаме с много основания да допуснем, че и Дамаскин е
имал възможност да се запознае непосредствено с руското
изкуство, която възможност в края на XVII и началото на
XVIII век вече не е нещо изключително. Дейността на Дамас
кин в Света гора започва по всяка вероятност около средата
на второто десетилетие на XVIII век, когато той основава
свое художествено ателие в килията „Всесвятая“ в столицата
на Атонската монашеска република, Карея, стояща под уп
равлението на манастира Каракал. Освен неговите подписани
и датирани стенописи в съборната църква на манастира
Каракал и в църквата „Богородица Портаитиса“ във Великата
Лавра на св. Атанасий, с името му може да бъдат свързани
още редица паметници на монументалната живопис в Света
гора от първата половина на XVIII век.234 При стенописите му
откриваме много подробности както в типажа на изобра
зените фигури, така и в аксесоарите и в сценичния декор,
възприети и от неговите ученици Никифор от Карпениси235 и
Макарий Галатищки236, които използват в стенописните си
ансамбли така наречените „юрнеци“ (копирки) на своя учител
- това се забелязва най-добре при изображенията на светците
в композицията, посветена на 150 псалом в купола на
„Богородица Портаитиса“, на св. Зосима в „Свети Герман“ и
св. Иван Рилски от ктиторската композиция в параклиса на
Хилендарския манастир. Тези ученици на йеромонах Дамас
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кин отначало работят заедно с него, но още през 40-те години
на XVIII век се отделят и вече работят самостоятелно или със
собствените си ученици, като в своите многобройни произ
ведения дори надминават учителя си и в изграждането на
общата композиция на стенописния ансамбъл, и в изпълне
нието на детайлите. Така без голямо затруднение ще открием
при стенописите в църквата „Свети Герман“ както специ
фичното за Дамаскин изграждане на общата композиция, така
и някои детайли - особено в типажа на изображенията, но и в
аксесоарите и в орнамента при литургичните орнати, - които
са типични и за неговите произведения, но и за про
изведенията на Макарий Галатищки, който при тези стено
писи изглежда работи като негов помощник, макар и още не
на същото професионално ниво, присъщо за зрелите му твор
би, между които са някои от шедьоврите на светогорската
монументална живопис от средата на XVIII век- Това са
стенописите от параклиса „Свети Иван Рилски“ в Хилендарския манастир (1757 г.)237 и от църквата „Успение Богоро
дично“ в Зографския манастир (малко след 1764 г.)238, откри
ващи поредицата забележителни ктиторски портрети, тъй ха
рактерна за българското възрожденско изкуство чак до него
вия последен представител, Захарий Зограф. Тези свои стено
писи Макарий изпълнява с помощта на своите ученици в
основаното от него художествено ателие при килията „Рож
дество Богородично“ в Карея, стояща също под управлението
на манастира Каракал. Художествената традиция на ате
лието, която Макарий Галатищки приема от учителя си йеро
монах Дамаскин, той обогатява в духа на новото време и
предава на своите ученици Между тях на първо място е
Христо Димитров от Самоков, основателят на Самоковската
художествена школа, която по такъв начин се явява като
непосредствен продължител на същата традиция, запазена
без прекъсване в течение на много векове до съвременната
епоха и достигнала своята връхна точка в творчеството на
Димитър Зограф, Захарий Зограф и Станислав Доспевски.
26 април 1982
29 април 1982 (бележки)
11 октомври 2000 (втора редакция)
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V, Belgrade-Ochride 1961, c. 105-134 =същ., Византийска я живопись, Москва
1971, с. 177 и сл.; R. Hamann-MacLean, D ie Monumentalmalerei in S erbien
und M akedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, II Grundlegung zu einer

Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien,
Gießen 1976, c. 237 и сл. (=O steuropastudien der Hochschulen des L andes
H essen , Reihe II, Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas,
hrsg. von H.-B. Harder und P. Scheibert 4). H. Мавродинов убедително датира
фреските в наоса по времето на архиепископ Лъв (1037-1057), за разлика от
датираните от него по-рано, в епохата на Самуил, стенописи в светилище
то, макар и сам да не е имал възможност да се запознае с фреската от вто
рото изписване на олтарната апсида, която е покривала първата живопис,
но е синхронна със стенописите в наоса, разграничавайки по такъв начин
определено двете изписвания и по време, а не само по стил, както
предполага Лазарев (с. 177), смятайки стенописите в наоса за съвременни
на тези в светилището, но изпълнени от различни майстори.
14 „...построена след Самуил и едновременно със “Света София” в Охрид, чийто
художествен стил и маниери са подобни на първоначалното изписване на “Свети Герман”.
[...] Не е невъзможно църквата да е построена и заради лагеруващите в та зи област
византийски гарнизони, заидото, както се свидетелствува, завръщайки се като
победител в столицата, Василий II построил някои крепости в Преспа“ (с. 53).

15 Стр. 50.
16А. Tschilingirov, Ü ber die D atierung einer Ikone vom R ila-K loster (Eikon
und Logos . Beiträge zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen, Konrad
Onasch zur Vollendung des 65. Lebensjahres =Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1981/35 [k 6], II, Halle/Saale 1981, c. 291 298, табл. 21.
17 За иконографията на св. Герман патриарх Константонополски вж.:
П одлинник и к о нописны й, издание С. Т. Большакова, под редакции А. И.
Успенского, Москва 1903 (Москва 21998) [по-нататък в текста подлинник],
с. 98 (12 май); Denys de Fourna, Manuel d 'iconographie chrétienne accom
pagne de ses sources principales inédites et publié avec préfacé, pour la première fois
en entier d'après son texte original par A. Papadopoulo-Kérameus aux frais de la
Société Impériale russe archéologique, St. Pétersbourg 1909 [по-нататък в текста
Е рминия ], c. 155 § 16, 166 § 27, 268, 291; Строгановски иконописен
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п одлинник - Ikonenmalerhandbuch der Familie Stroganow , MünchenAutenried 1965 [по-нататък в текста MHS], с. 312-313; L. Schmitz, G ermanus
(Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. von E. Kirschbaum, Rom/
Freiburg/Basel/Wien [по-нататък в текста LCI], VI/1974,21994, кол. 401).

18Византийската иконописна традиция, която възприема и Дионисий от
Фурна, както и болшинството поствизантийски иконописци, дава физи
ческия тип на св. Герман патриарх Константинополски като старец без
брада въз основа на житието му, отбелязващо, че същият е бил скопец.
Руската иконописна традиция, възприета в разните версии на С троганов с к и я подлинник [вж. пред. бележка], го представя с брада. В църквата
„Свети Герман“, освен изображението на светеца върху нишата на южната
фасада, съществува още едно, на южната стена на наоса, до иконостаса,
където светецът е представен с брада - вж. по-долу, с. 271 и сл.
19 За стенописите от Нерези вж. бел. 42 към трета глава.
20 П. Миљковиќ-Пепек, К омплексот цркви во Водоча (К ултурно -историско
СР М акедонша ХШ/1975, табл. X).

наследство во

21 М. Цончева: Ц ърквата „С вети Г еорги“ в С офия ( в ж . бел. 10), с. 60-61; А.
Tschilingirov, D ie Kunst des christlichen Mittelalters in B ulgarien,
Berlin/München 1978, табл. 64.
22 N. K. Moutsopoulos, B yzantinische und

nachbyzantinische D enkmäler aus
Klein-P respa und aus Hl . G erman (B yzantinisch-N eugriechische Jahrbü 
cher, XX/1970, c. 41). C въпросите на палеографията Муцопулос се занима

ва отново малко по-късно, като им посвещава обширна студия, докладвана
и на конгреса във Варна през 1975 г., посветен на Славянската цивилизация
на Балканите: La M orphologie des inscriptions byzantines et postbyzantines
de G rèce (C yrillomethodianum III/1975, c. 53-105), без да даде обаче факсимилета на надписи от църквата „Свети Герман“, каквито дава от много
други църкви, включително съвременни на нея. В тоя смисъл посочените
примери не потвърждават изказаното от него по-рано предположение, че
старинната палеография на надписите от 1743 г. ги отличава от другите
съвременни паметници.
23Текстът на първия надпис е досега многократно публикуван и винаги с
грешки - срв. по този въпрос публикациите на Пелеканидис, пое. съч. с. 50
и сл. и на Муцопулос, с. 46 и сл., а така също и Йор. Ивановъ: Български
старини из М акедония , София 1931 (репр. София 1970), с. 60 и сл. с
български превод.
24 Също.
25 Вече несъществуващият трети надпис е също няколкократно публикуван.
Тук се възпроизвежда според преписа на Милюков.
26 П. Н. М и лю ковъ : Х ристиянскіе
вестія

древности Западной М акедоніи (И з Р усскаго А рхеологическаго института в К онстантинополь IV),

София 1899, с. 38.
27 Йор. Ивановъ, пос. съч., с. 60, нарича надписа малограмотен.
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28 По този въпрос срв.: Ср. Петковић, Зидно сликарство на подручју
П еђке патриаршије 1557-1614, Нови Сад 1965, с. 60 (= С тудш е за исторшу
сргтске умЕтности 1); А. Чилингиров: Ц ърквата „С вети Н икола “ в село
М арица , София 1976, с. 106 и сл„ където са посочени и други примери.
29 Пое. съч., стр. 38.
30 Иор. Ивановъ, пое. съч. (вж. бел. 23), с. 61, също дава стойността в
грошове, макар и да допуска като „по-вероятно“ в аспри.
31 60 години по-късно за построяването на съборната църква в Зографския
манастир, която по това време е най-голямата действаща църква в Ю го
източна Европа, са изразходвани 37 906 гроша - вж. А. Чилингиров, Нови
Д А Н Н И

гора

ЗА

СТРОЕЖА

НА

СЪБОРНАТА ЦЪРКВА В ЗОГРАФСКИџ МАНАСТИР, СВЕТА

(М акедонски преглед ХХШ/2000, № 3, с. 117-126). За изработката на

резбарския иконостас на Митрополитската църква в Самоков са заплатени
през 1793 година 4139 гроша, а за малките и големите икони на иконостаса
440 гроша - вж.: същ., Д ърворезбата на М итрополитската черква в С амо 
ков , София 1964, с. 7.
32 Че в случая се касае за аспри (акчета) говори и обстоятелството, че
всички суми и сметки от бюджета на Охридската архиепископия са също в
аспри (акчета). По този въпрос вж,: Н. Geizer, D er Patriarchat von A chrida.
Geschichte und Urkunden (A bhandlungen der philologisch- historischen Clas
se der

Kgl . S ächsischen Gesellschaft der W issenschaften XX, 5, Leipzig

1902, c. 172-175).
33 Майсторите строители на църквата в Зографския манастир получават
през първите години на XIX век надница 1 грош и само първомайсторът 1S гроша, а малко преди това, между 1793 и 1797 година, Христо Димитров
получава „за големите и малките икони” от иконостаса на Митрополитската
църква в Самоков 440 гроша, за иконата на Христос 6 гроша и за 6 малки
икони 18 гроша - вж. по-горе, бел. 31. Срв.: Кондика на Митрополитската
църква в Самоков, с. 40/1791 год. (Архив на Самоковската митрополия); вж.
също Христо Семерджиевъ, Самоковъ и околностьта м у , София 1913
(репр. София 1986), с. 135, 243.
34 За сравнение може да послужат на първо място стенописите от съборната
църква на Роженския манастир (1732 г.), от „Свети Архангели“ в Арбанаси
(1761 г.), а също от църквата „Успение Богородично“ в Зографския манас
тир (около 1764 г.) и съборната църква на манастира Ксиропотам (1783 г.) в
Света гора.
35 Иор. Ивановъ, пое. съч., с. 58, разчита погрешно надписа, считайки
думата ΠΗΝΑ (πίνα =тлад) за ΓΗΝΑ (γίνε =урожай), променяща коренно
смисъла на изречението и будеща недоумение за тъй високата цена на
житото.
36 Н. Geizer, пое. съч., с. 95-97.
37 И зображеније о р у ж и Ј илирических - С тематографша - изрезали у
бакру Христофор Жефаровић и Тома Месмер, [Беч] 1741 (репр. Нови Сад
1972). Вж също: Асен Василиев: О бразът на К лимент О хридски в бъл -
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ГАРСКото изкуство (К лимент Охридски . Сборник от статии по случай

1050 години от смъртта му, София 1966, с. 361, фиг. 18.
38 Пак там, фиг. 19 на с. 364.
39 Пое. съч. (вж. бел. 2), е. 10.
40 Пое. съч. (вж. бел. 31), е. 35 и сл.
41 Н. Geizer, пое. съч., е. 112, 116 и сл.; Ив. Снѣгаровъ, Унищожението на
Охридската архиепископиџ (Годишникъ на Софийския университетъ,
Б о го сл овск и факултет, Ш/1924-1925, е. 120-129); същото в Македонски
прегледъ 11/1926, № 3, е. 72-82; същ., История на Охридската архиепис
копия-патриаршия ОТ ПАДАНЕТО Й ПОД ТУРЦИТЕ ДО НЕЙНОТО УНИЩОЖЕНИЕ
(1394-1767), София 1932 (репр. София 1995), стр. 147-155, 515-519.
42 П. Н. Милюков, пое. съч., стр. 54; Иор. Ивановъ, пое. съч., е. 58, № 3:
„Изписа се С в е ти ят олтар и тази дясна страна [на храма] в годината 1741, е помощ та
на всички християни о т околността, при архиерейството на Господин Господин Партений
и при насто яте л ств о то на поп Търпен. През миналата 1740 година имаше голям глад по
цяла Румелия [Южна България] - една крина ж и то , 35 оки, за 10 гроша.“ (Превод

мой - бел. авт.).
Geizer, пое. съч., е. 10615, 10822, Ю922, 110 Nr. L15, 11115.
44 Пак там, е. 101-102, акт. XLI. За автентичността на този документ вж.: Ив.
Снѣгаровъ, История на Охридската архиепископия-патриаршия от
падането й под ТУРЦИТЕ до нейното унищожение, е. 212, бел. 10; е. 248,
бел. 12.
45 Викторъ Ивановичъ Григоровичъ, Очеркъ путешествія по Европейской
Турции, Москва 21877 (репр. София 1978), с. 62.
46 Йор. Ивановъ, пое. съч. (вж. бел. 23), с. 489-524; М. Ковалевъ, Зографъ.
Изследвания и документи I, София 1942.
47 Вж. бел. 22.
48 Вж. по-горе, глава II, с. 80.
49 Пос. съч., с. 38-40.
50 Пос. съч., с. 22-50, табл. ІІІ-ХІѴ.
51 Пос. съч., с. 41-42.
52 Пелеканидис, с. 27, споменава изображението му погрешно два пъти - на
стената на олтара и на северния стълб.
53 Милюков, с. 38, не успява да прочете името.
54 Милюков, стр. 39, не отбелязва Келсий, Гурий, Христофор, Калистра г,
Гимнадий и Гервасий.
55 Не са отбелязани от Пелеканидис.
56 И четиримата също не са отбелязани от Пелеканидис.
57 Отбелязани са само от Милюков, с. 40.
58 Не са отбелязани от Пелеканидис.
59 А. T s c h ilin g iro v , Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien, ( в ж .
бел. 21), табл. 111.
43 Н.
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60 С. Габелић, П рилог познавања живо писа цркве С в . Н иколе код
С таничења (З ограф 18/1987, с. 31, ил. 17).

61 Пак там, с. 339.
62 Ирина А. Василиева: Към

въпроса за образа на К онстантин -К ирил
Философ в нашето изобразително изкуство (К онстантин -К ирил Фило 
соф . Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му, София

1969, стр. 419-424). По същия начин е дадено изображението на св. Кирил и
в изпълнения две години по-рано от същото художествено ателие стенопис
в отстоящата само на няколко километра от с. Свети Герман манастирска
църква „Богородица Порфира“ - Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά και μεταβυζαν
τινά μνιμεΐα τής Πρέσπας (вж. бел. 2), с. 96 и сл., табл. XXXIII.
63 Стр. 24.
64 André Grabar, Peinture religieuse en B ulgarie au M oyen Â ge, Paris 1928,
c. 309, не отбелязва тази особеност; Велда Марди-Бабикова: Н аучно МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ МАНАСТИРСКАТА ЦЪРКВА „СВЕТИ
Д имигрий “ над с. Бобошево, К юстендилско , за паметник на културата .

НИПК София 1969, с. 7, обръща внимание на изображението, без обаче да
може да определи точно неговия характер, а го представя като „тъмносиво
цилиндрично съоръжение (стена? сандък? съд?)“ .

65 В Марди-Бабикова: Н аучно -мотивирано

предложение за

обявяване

МАНАСТИРСКАТА ЦЪРКВА “СВЕТА ПАРАСКЕВА” В С. ГОРНИ ЛОМ, ВИДИНСКО, ЗА
п ам етн ик НА к у л т у ра т а . НИПК София 1972, с. 4 - в този случай купелът е
определен като „светлосива полусфера“ .

66 За иконографията на Богородица Ширшая небес (Платитера) вж.:
Е рминия , с. 217, 224, 267; Η. П. Лихачев: И сторическое значение итало греческой ж ивописи. И зображения Б огоматери , С. -Петербургъ 1911,
с. 65-95; Η. П. Кондаковъ: И конографія Богоматери II, Петроградъ 1915,
с. 103-151; J. Bolden, D ie Imago Clipeata. Ein Beitrag zur Portrait- und
Typengeschichte (=S tudien zur Geschichte und Kultur des A ltertums 21,1,
Paderborn 1937); H. Freifrau von Heintze, Imago clipeata, phil. Diss. Hamburg
1949; G. A. Wellen, Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung ?ber das
Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit, Utrecht/Antwerpen 1961, c. 183-186;
H. Hallensieben, Maria (LCI III, кол. 168); А. Чилингиров, Ц ърквата „Св.
Н икола “ в с . М арица , с. 15; М. Lechner, Imago clipeata (R eallexikon zur
byzantinischen Kunst , hrsg. von Kl. Wessel und M. Restle, Stuttgart |по-нататък
в текста RBK] Ш/1978, кол. 366-369).
67 R.P. Giuseppe Valentini, S viluppi theologici nell’ arte pittorica dell’ Athos
(L e MILLENAIRE du Mont A thos 963-1963. Études et Mélanges II, Chevetogne
1964, c. 181-228).
68 Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνιμεια τής Πρέσπας, табл.
XXXIII. Вж. също: Kl. Wessel, Christusbild (RBK II, кол. 1011). Интересно е,
че Пелеканидис не отбелязва този тъй близък не само по съдържание, но и
географски, паралел, макар и в книгата си да помества фоторепродукция от
него. Той даже заявява: „Друг пример на подобно изображение аз поне не зная. Може
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би т у к художникът е съчетал изображението на Б ожествената литургия под Плати т е р а т а с Христос в купела, въпреки че такова тълкувание см я та м за невероятно,
защ ото под Божествената литургия се изобразява Мелизмосът“ (с т р . 2 4 ).

69 За иконографията на сцената „Божествена литургия“ вж.: Ерминия, с. 216,
218, 267; J. D. Çtefanescu, L’Illustration des Liturgies dans l’art de Byzanze
et de l’Orient. Contribution à l’Étude des sources de l’Iconographie Byzantine et
Orientale (Université libre de Bruxelles. Annuaire de l’Institut de Philolo
gie et D’Histoire orientales pour 1932-1933, Bruxelles 1932, c. 21-77, 189-191);
A. Schoenberger, Über die Darstellung von Engeln als Liturgen in der
mittelaltelichen Kunst, phil. Diss. München 1944; A. Grabar, Un rouleau
LITURGIQUE CONSTANTINOPOLITAIN ET SES PEINTURES (DUMBARTON OAKS PAPERS
VIII/1954, c. 163-199); M. Tatic-Djuric, Das Bild der Engel, Recklinghausen
1962, c. 69-71; E. Lucchesi Palli, Liturgie, himmlische Liturgie (LCI III, кол.
103-106) Kl. Wessel, Himmlische Liturgie (RBK II, кол. 119-131).
70 Срв. ангелите от същата композиция в олтара на Съборната църква в Дохиар, Света гора, 1568 година, в олтара на параклиса „Свети Никола“ във
Великата Лавра на свети Атанасий, 1560 година, и в олтара на параклиса в
килията на Дионисий от Фурна, 1701 година (G. Millet, Monuments de
l’Athos, I Les Peintures, Album, Paris 1927, табл. 2182, 2193, 2562, 2572, 2612).
71 За иконографията на сцената „Поклонението на жертвата“ (Мелизмос)
вж. Ерминия, с. 279. Вж. също: Kl. Wessel, Melismos (Christusbild - RBK I,
кол. 1010-1011, с невярна датировка на стенописа в църквата „Богородица
Порфира“ в 1524 вместо 1741 г.). S. Dufrenne, Les programmes iconogra
phiques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970, c. 52; E. Lucchesi Palli,
Melismos (LCI III, кол. 242-245).
72 Опитът на Г. Бабић, Х ристолошке распре у XIII веку и појава нових
сцена у АПСИДАЛном декору визАНТШСКИХ ЦРКАВА. Архијеиеји служе пред
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проблематичната терминология на Мийе от редица автори. Според изгра
дената върху базата само на необосновани предположения теория на Мийе,
изложена за последен път в доклада му пред V Конграс по византология
(G. Millet, L’art des Balkans et de l’Italie au XIIIe siècle b Atti del V
Congresso internazionale di Studi Bizantini, II, Roma 1940, c. 272-297),
балканската късносредновековна живопис ce дели на две течения, които той
нарича „Македонска школа“ и „Итало-гръцка школа“. Изхождайки от
погрешно разчетения надпис в Протатската църква в Карея, Света гора,
Мийе счита за център на първото течение Солун, а центъра на второто
течение търси в Крит, средиземноморските острови и Южна Италия, като
се ръководи от имената на някои от художниците. Както показаха обаче
изследванията през следващите десетилетия, така наречената „Македонска
школа“ следва в действителност старата доиконоборческа традиция в за
падните и централните части на Балканския полуостров, а „Итало-гръцката
школа“ - традицията на византийската столична живопис. За изясняването
на тези въпроси допринесе много изследването на Г. Веленис, който успя
да докаже че една от главните творчески личности на този художествен
кръг, Циорцис (Τζιόρτζις), няма нищо общо нито с Италия, нито със среди
земноморските острови, а е роден в Цариград и продължава традицията на
византийското столично изкуство - Γεώργιος Βελένις, Πρώτες πληροφορίες για
ένα ζωγράφο του 16ου αιώνα άπό τήν Κωνσταντινούπολη (Επιστημονική Έπετηρις
τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2/1974, Θεσσαλο
νίκη 1974, с. 93-97). По този въпрос вж. също моите бележки в: Makedo
nische Schule и Maniera bizantina (Lexikon der Kunst 4, Leipzig, 21992
[München 31996], c. 480-481, 513-515), а така също Macedonia (Enciclopedia
Dell’arte medievale VIII, Roma 1998, c. 65-71).
мии наук

225 Пое. съч., с. 24-50.
226 Вж. А. Чилингиров, Нови

данни за строежа на съборната църква в

Зографския манастир , С вета гора (вж. бел. 31).

227 Порфирій Успенскій, П ервое путешествіе в А ѳонскіе монастыри и ски 
[...] в 1846 го д у , ч. II, отд. II, Москва 1881, с. 242; A.-N. Didron, Le Mont
A thos (A nnales archéologiques 20/1860), c. 279; Άρχιμ. Γεράσιμος Σμυρνάκης,
Το Αγιον Ορος. Αρχαιολογία ορούς νΑθω. Ίστορικαί ύπομνήσεις άπό των άρχαιστάτων χρόνων μέχρι των ήμερων υμών, Άθήναι 1903, с. 578; G. Millet / J. Pargoire / L. Petit, пое. съч., c. 102 сл., № 315.
ты

228 Порфирій Успенскій, пое. съч., ч. I, отд. I, Москва 1877, с. 214; A.-N.
Didron, пое. съч., 21/1861, с. 390; G. Millet / J. Pargoire / L. Petit, пое. съч.,
c. 124 сл., № 379. Репродукции от тези стенописи са публикувани при:
G. Millet, Monuments de l'Athos (вж. бел. 70), табл. 2631.2 и S. Kadas, Der
Berg Athos, Athen 1979, c. 158-159.
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229 Голяма част от бележките на епископ Порфирий върху живописта в
Света гора излизат в последния, издаден посмъртно, том от неговите
изследвания върху историята на Атон, В остокъ ХРИСПцНСКій, Аѳон.
Исторія Аѳона, ч. III, Аѳонъ монашескій, I Судьба его с 911 по 1861 год.,
отд. II, Изданіе Импер. академіи наукъ подъ редакціею П. А. Сырку,
С.-Петербургъ 1892.
230 Йеромонах Макарий (1796 - след 1860) е ученик и приемник на Макарий
Галатиіцки и в края на първата половина на XIX век е достигнал поло
жението на един от най-уважаваните и ценени художници на Света гора,
йеромонах и типикар на Протатската църква в Карея, до вдигналия на
времето голям шум скандал във връзка с Иконописния наръчник (Ерминията) на Дионисий от Фурна, препис от който той продава за 300 пиастри
на френския археолог Дидрон. Този случай се превръща в едно от най-зна
чителните събития в историята на византийското изкуство - по такъв начин
на науката става достояние технологическата и иконографската традиция
на източноправославната църковна живопис, съхранявана в течение на
много векове в най-дълбока тайна и устно предавана от поколение на
поколение, докато най-после през втората трета на XVIII век бива записана
от художника-монах Дионисий от Фурна. В къс промеждутък от време в
Европа се появяват според преписа на йеромонах Макарий френски (1845),
немски (1855), руски (1868), и английски преводи на тази книга, а така също
и издание на гръцки език (1853). За издаването на тайната обаче Макарий
бива строго порицан от съвета на старейшините в Карея, загубва своя пост,
не му биват възлагани повече никакви поръчки и името му престава понататък да се среща.
231 Вж. бел. 219. Съвсем не е изключено йеромонах Дамаскин умишлено да
не посочва истинското си родно място и обстоятелството, че е българин при особената вражда между българи и гърци, достигнала именно в
първите десетилетия на XVIII век някои от своите кулминации, да се
напише още при входа на първата църква, в която влиза поклонникът на
най-прочутия гръцки манастир, Великата Лавра на св. Атанасий, че
стенописите са от българин, по туй време е немислимо. Това ще стори едва
130 години по-късно Захарий Зограф на надписа до входа в съборната
църква на манастира, споменавайки на български и на гръцки език, че е
автор на стенописите и че е българин от Самоков.
232 Времето не е позволило на епископ Порфирий да провери всички све
дения за художниците със запазените върху техните произведения надписи,
малка част от които се публикуват за първи път значително по-късно,
докато по-голямата част, главно върху иконите и иконостасите, остават
непубликувани. Но и надписите дават понякога противоречиви данни,
целящи да скрият някои сведения. Това засяга най-вече някои от надписите,
отнасящи се за дейността на художниците от двете художествени ателиета в
Карея, подчинени на манастира Каракал. Така именно информаторът на
епископ Порфирий, йеромонах Макарий (II) в един от надписите е
обозначен като „племенник“, а в друг - като „брат“ на „едноутробните
братя“ Захарий и Вениамин, докато изглежда, че в действителност между
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тримата не е имало никакво кръвно родство и съобщението за това мнимо
родство е целяло да скрие идентичността на Захарий Монах, чието светско
име е Христо Димитров, под което той живее известно време в Самоков и
основава семейство, макар и замонашен още като дете в Хилендарския
манастир; като монах той и умира в Света гора в 1819 година и е погребан
под монашеското си име. По този въпрос йеромонах Макарий (II) е бил
несъмнено добре информиран, но не дава никакви сведения на епископ Порфирий. Не по-зле информиран той трябва да е бил и по отношение месторож
дението на Дамаскин, и ако твърди за него, че е роден в Румелия (Южна Бъл
гария), независимо от заблуждаващото посочване на град Карпениси, както
и на Йоанина в надписа от църквата „Богородиса Портаитиса“ (който над
пис не може да не му е бил известен), трябва да е имал някакви основания
за това. Връзките на Дамаскин с българската художествена традиция се
забелязват на всички негови произведения и не трябва да се забравя, че за
един художник в началото на ХѴНІ век не е особено добра препоръка да
изтъква своя български произход пред монасите на гръцките манастири.
233 Вж. бел. 215.
234 Άνδρέας Ξυγγοπούλος, Σχεδίασμα ιστορίας τής Θρησκευτικής ζωγραφικής
μετά τήν "Αλωσιν, Άθήναι 1957, с. 290, приписва на йеромонах Дамаскин и
реставрацията (надрисуването) на стенописите в купола на Ватопедската
съборна църква, като твърди, че и те са подписани от него. В паметния над
пис за тези стенописи (G. Millet/J. Pargoire/L. Petit, пое. съч., с. 18, № 54 Ь)
не е споменато името на художника, а в стилово отношение те нямат нищо
общо с другите творби на йеромонах Дамаскин - детайли от тях са репродуцирани в: G. Millet, Monuments de l’Athos (вж. бел. 70), табл. 262 u.
235 Главен източник за творчеството на Никифор от Карпениси са бележките
за него от епископ Порфирий (Востокъ христіянскій, Аѳон. Исторія
Аѳона, ч . III, Аѳонъ монашескій, I, отд. II [вж. бел. 214], с. 418 и сл.). Тези
бележки се предават многократно, често с грешки при цитирането им, в
различните съчинения на тази тема от А. Василиев. Надписът с неговото
име върху стенописите във външния нартекс на съборната църква в манас
тира Ивер от 1795 г. е публикуван в: Порфирій Успенскій, Первое путе
шествіе в Аѳонскіе монастыри и скиты [...] в 1846 году, ч. II, отд. II,
Москва 1881, с. 186, A.-N. Didron, Le Mont Athos (Annales archéologiques
20/1860), c. 279; a също и от Άρχιμ. Γεράσιμος Σμυρνάκης, Το Αγιον Ορος.
Αρχαιολογία ορούς ’Άθω. Ίστορικαί ύπομνήσεις άπό των άρχαιστάτων χρόνων
μέχρι των ήμερων ύμών, Άθήναι 1903, с. 469 и G. Millet / J. Pargoire / L. Petit,
noc. съч., c. 68, № 223.
236И за художественото творчество на Макарий Галатищки главен източник
е същият труд на епископ Порфирий - вж. предишната бележка. С неговото
име са подписани обаче само стенописите в трапезарията на манастира
Ватопед от 1786 г. (A.-N. Didron, пое. съч., IV/1846, с. 237; G. Millet / J.
Pargoire / L. Petit, пое. съч., c. 36, - 1 118), в гробищната църква в Карея от
1787 г. (Порфирій Успенскій, Исторія Аѳона, ч. III, отд. Il, 1, с. 419) и в
навеса над входа на манастира Дохиар от 1787 г. (пак там, с. 406). Йор.
Иванов, Български старини из Македония, с. 273, погрешно твърди, че
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надписът от 1810 г. в Хилендарския манастир, до иконата на крал Милутин,
се отнася до художника Макарий Галатищки, когото той свързва с Макарий
от Галичник, споменат в надписа върху иконостаса на църквата „Свети
Спас“ в Скопие от 1824 г. (с. 108, № 4); в действителност в този надпис
става дума за епитропа на църквата, проигумен Макарий, при чието епитропство тя е украсена. Освен посочените подписани стенописни ансамбли
със сигурност на художниците от това ателие могат да се припишат стено
писите в параклиса „Св. Иван Рилски“ в Хилендарския манастир, в църк
вата „Успение Богородично“ и в параклисите „Свети Димитър“ и „Свети
Йоан Кръстител“ в Зографския манастир. Творбите на ателието при килия
та „Рождество Богородично“ са твърде малко проучени, в българската на
учна литература има за тях много противоречия, грешки и безоснователни
атрибуции, затрудняващи разграничаването дейността на отделните худож
ници и изясняването на техните стилови и характерни особености. Изброя
ването на цялата литература по този въпрос е излишно, тъй като в повечето
случаи се касае до сведения, взети от втора и трета ръка, или повърхностни
изследвания, довели до погрешни атрибуции. Такъв е случаят с данните за
Вениамин Монах и Захарий Монах, в публикациите на Н. Мавродинов,
Новата българска живопис, София 1947, с. 16, и Изкуството на Българ
ското възраждане, София 1957, с. 63-71, където родното място на Вениа
мин и Захарий веднъж се посочва като Галичник, а втори път - като Галища; стенописите в постницата „Свети Лука“ и в костницата на Рилския
манастир се приписват на двамата без всякакви уговорки, прави се неспо
лучлив опит за идентификация на трети художник (всъщност това е Христо
Димитров, който е и авторът на иконата Свети Илия в самоковската
Митрополитска църква, а не митическият Марин от Дупница) и т. н.
А. Василиев от своя страна в двете си по-стари публикации, Български
възрожденски майстори, София 1965, с. 536-538, и Българската живопис
през XVIII век (БАН Институт за история. Паисий Х илендарски и негова
та епоха 1762-1962. Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от
История славянобългарска, София 1962, с. 482), използва само данните на
Порфирий Успенски, предадени от него често погрешно - така напр. зва
нията на двамата са разменени, смесена е личността на Вениамин Монах с
живелия по-късно друг художник, йеромонах Вениамин, автор на една ико
на в Конака на Зографския манастир в Карея от 1869 година. В последната
си публикация, Х удожественото наследство на манастира Зограф, с. 103
сл. и 427, А. Василиев повтаря старите си твърдения, като отрича катего
рично всякакво участие на тези художници при изписването на стенописите
в двете малки църкви на Рилския манастир, като твърди без някакви осно
вания, че двамата художници не са напускали Света гора. Двата стенописни
ансамбъла, в параклиса на Хилендарския манастир и в църквата „Успение
Богородично“ в Зографския манастир, проучих основно още през 1981 г.,
когато им направих и пълно чернобяло и цветно фотозаснимане. Непроявените мои филми ми бяха отнети от висши служебни лица в Министер
ството на външните работи в София и едва през май 1982 г. чернобелите
негативи ми бяха върнати, но не и цветните диапозитиви, много от които
под името на тези служители впоследствие бяха публикувани, включително
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в многотомната история на България. По тези причини в завършената от
мен през април 1982 г. първа редакция на настоящата монография аз нямах
възможност да ги използвам като сравнителен материал за стенописите от
„Свети Герман“.
237 От изпълнените съгласно паметния надпис в 1757 г. стенописи досега са
публикувани репродукции само на отделни сцени, на първо място на кти
торското изображение - вж. напр. А. Василиев, За българската живопис
през XVIII век, с. 520 и сл., ил. 29-31; същ., Стенописи и техните зографи в
А. Божков / А. Василиев, Художественото наследство на манастира
Зограф (вж. бел. 207), ил. 123; История на България, т. 5, София 1985, с. 134
(подобно на другите фотоснимки от Света гора, поместени в този том, и
тази снимка е заснета от мен, но е публикувана под името на служител в
тогавашното МВнР, обсебил моите снимки); Л. Прашков / А. Шаренков,
Паметници на културата на Света гора - Атон, София 1987, ил. 26-27.
Паметният надпис е публикуван в: Йор. Иванов, пое. съч., с. 268, № 110.
238 Няколко фоторепродукции от стенописите са дадени в двете публикации
на А. Василиев (вж. предишната бележка), ил. 53-67. Посочените като сте
нописи от същата църква изображения на св. Козма Зографски и св. Иван
Рилски на ил. 68 и 69 - ил. 46 в статията - са от западната външна стена на
параклиса „Св. Иван Кръстител“ от 1768 г.; в интерес на истината трябва
да отбележа, че всички снимки от Света гора, както и голяма част от
снимките от Македония, които А. Василиев представя от свое име, са
заснети от Никола Божинов. В своята по-стара публикация А. Василиев,
с. 485, датира стенописите без никакво обяснение в 1780 г., а в последната
си публикация - в 1764 година. Макар и паметният надпис за строежа на
църквата от 1764 г. да не споменава стенописите, може да се приеме, че те
са изпълнени много скоро след строежа на църквата. Надписът е публи
куван от Йор. Иванов, пое. съч., с. 257, № 75. В светогорските архиви досега
още не са открити никакви документи, свързани с тези художници. Докато
архивът на Хилендарския манастир при предаването му под покровител
ството на Сърбия през 1898 г., подир отказа на българското правителство
да изплати неговите дългове, бива пренесен в Белградската национална
библиотека и изгаря по време на бомбардировка през Втората световна
война, архивът на Зографския манастир, макар и необработен, е напълно
запазен и има голяма вероятност да се намерят там материали и за худож
ниците, както се намери пълната сметководна книга за строежа на съборна
та църква в 1801-1804 година - вж.: А. Чилингиров, Нови данни за строежа
НА СЪБОРНАТА ЦЪРКВА ВЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР, СВЕТА ГОРА (вж. бел. 31 ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРИНО ПОЛЕ, „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ / PESHKEPI, SHEN МЕША
ДОКУМЕНТАЦИЯ С КОМЕНТАРИИ

Henry Holland, T ravels in the Ionian Isles, A lbania , T hesaly , M acedonia & c,
DÜRING THE Y ears 1812 and 1813, London 1815, c. 480-481:

Ascending a low ridge beyond this place, we came at once in sight of the great plains or va
le of Deropuli, stretched out beneath us, and forming a landscape of the most magnificent
kind. Of this vale I had a distant view the ewening before in approaching Del-[481]vinaki;
but the Pass of Xerovaltos forms the pricipal access to it from the south. It gradually extended itself before us, as we continued our route to the village of Palaia-Episcopi, situate on
the declivity of the mountains which from its eastern boundary, at the distance of a mile
from the opening of the Pass. Ab this place I stopped some time to examine an old Greek
church, deriving a very picturesque charcter from the wood surrounding it. An inscription I
found in the wall, purported, if I rightly reccollect, that the church was founded by Manuel
Comnens. A poor Greek priest, whom I found on the spot, told me that it had been built
many thousend years ago. I remindet him of the date of the Cristian religion, to which of
course he had nothing to say in reply.
Т ози ц и т а т от път еп и са на Х ен ри Х оленд е важ ен к ат о е д и н ст 
вено за с е га сви д ет ел ст во за дар и т ел ск и я надп и с в ц ъ ркват а,
м еж д увр ем ен н о зал и ч ен или скрит под сравн и т елн о по-н оват а м а 
зи л ка, с коят о са п окрит и въ т реш ни т е ст ени на сгр а д а т а и с в ъ р з 
ващ н ейнот о и згр а ж д а н е, или по-т очно възст ан овяван е, с и м ет о на
М а н уи л К ом нин. П о всяка вероят ност обаче т у к не ст ава д у м а за
ви за н т и й ск и я и м п ерат ор М ан уи л К ом нин (1143-1180), а за в л а д е 
т ел я на Е п и р деспот М ан уи л К ом нин (1230-1236), б рат на Т еодор
К ом нин, кой т о след б и т кат а при К локот н и ц а в 1230 годи н а п опада
в б ъ л га р с к и плен, а н егови я т п о-м ал ъ к брат , кат о васал на Б ъ л г а 
р и я , у п р а в л я в а част от Е пир - единст вен о ст ат ъ к от р а з п а д н а 
л а т а се им п ери я на б рат м у, го л я м а част от чиит о зем и са били
вклю чени в б ъ л га р с к а т а д ъ рж ава. Х оленд явн о е м о ж а л сам о о т 
част и да прочет е т очно надписа и не го п уб ли кува изцяло, а сам о
п р ед а ва част от съ д ъ р ж а н и ет о м у, „а ко е можал да го разбере ". В ъв
всеки случ ай т ози въп рос ост ава от кри т до евен т уалн от о р а з 
чист ване на надписа, ако не е ун и щ ож ен при и зм а зва н ет о на в ъ т 
р е ш н и т е ст ени. От т ова сведение за д а р ен и ет о не м о ж е и да се
съ д и за р а зм е р и т е на обновяванет о на с гр а д а т а . Т уй , коет о днес се
ви ж д а на нея без допълнит елни сон даж и - и т у к м о и т е н а б л ю д е
ния се п окри ват с т ези на М екси (вж . п о-д олу), - е, че в п ам ет н и ка
и м а няколко ст рои т елн и периода: п ърви - сам от о и згр а ж д а н е на
ц ъ р к в а т а (за д а т и р о вк а т а на т ози ст рои т елен период от сред а т а
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на 60-т е годи н и болш инст вот о и зсл едоват ели п ри ем ат вече X век;
а з до р и съм склонен и към една д а т и ровка в последни т е д е сет и л е
т ия на I X век, к огат о в го л я м р а зм е р зап оч ва х р и ст и я н и за ц и я т а
на б ъ л га р ск и т е зем и, към коит о п ри н адлеж и и зц я л о С еверен Е пир
без Д р а ч ; през вт орот о и т рет от о десет и л ет и е на X век, след
р а зр у ш а ва н е т о на Н икопол, м и т роп оли я т а се п рем ест ва в Н авпакт , но п рез последнат а чет върт на века и Н авп акт п рем и нава в
б ъ л га р с к и ръ ц е); вт ори ст роит елен период и згр а ж д а н е на ю ж н а 
т а п ри ст рой к а с п ри л аган е на дек орат и вн а зи д а р и я в и зт очнат а
част и клет ъчен гр а д е ж на ост ан али т е ст ени; т рет и - у к р еп ва н е
на въ т реш н и т е ст ени и на си ст ем ат а арки, носещ а купола, заед н о
с п р е и згр а ж д а н е т о м у, след кат о м еж д увр ем ен н о е бил р а зр уш ен ;
ч ет върт и - поправка и ук р еп ва н е на въ нш нит е ст ени, вклю чит елно
на п ри ст рой к ат а. З асега е н евъ зм ож н о да се уст а н о ви без сон даж и
абсолю т н ат а и от носит елнат а д а т и ровка на вт ори я и т рет и я
ст рои т елен период, нит о да се определи т я х н а т а п о сл ед о ва т ел 
ност , коя т о м о ж е да б ъ д е и разм ен ен а, м а к а р че повечет о данни
го во р я т им енно за п ърви я вариант . От една ст ран а същ ест вуват
п а р а л ел и за орн ам ен т и т е при ук р а с а т а на и зт оч н ат а ф асада (на
п ъ рво м я ст о т ова е „Св. Т е о д о р а " в Л рт а, к ъ д ет о сходст вот о е
м н о го го л я м о и да ва основание да се предп олож и , че ст рои т ел и т е
са едни и същ и), но при всички п ам ет ници явн о не се к асае за п ъ р 
вична п ост рой ка - М уц оп улос реш и т елн о от нася т а зи зи д а р и я към
X век: в своят а м он ограф и я за „Св. А хи л" (N. Μ ουτσόπουλος, Ά να σ καφ ή τής β α σ ιλ ικ ή ς τοϋ Α γ ίο υ Α χ ίλ λ ειο υ , ( Ε πιστημονική Έπετηρις τής
Π ο λυ τεχ νικ ή ς Σ χο λή ς τοϋ Π ανεπισ τημίου Θ εσσα λονίκη ς 5/1971-1972, Θεσ
σ α λ ο ν ίκ η 1972, с. 294-368) т ой п р едл а га го л я м екскурс, при кой т о
ср а вн я ва плановет е и декорат ивнат а зи дари я на ц ялат а груп а ц ъ р 
ковни сгради в Г ъ р ц и я и Б ъ л га р и я , пост роени от к р а я на IX до к рая
на X век, и зх о ж д а й к и от си гурн и т е да т и на и згр а ж д а н е т о им
(„Св. А х и л " - след п ревзем анет о на Л а р и са в 985 г., „Св. Г ерм ан " 1006 г. и гр у п а т а кост урски църкви, чиет о и згр а ж д а н е къ м 900 г.
т ой счи т а за уст ан овен о). От д р у га ст ран а обаче, какт о при т ази
ц ъ рква, т ака и при ост аналит е, и м ам е сери озн и основания да сч и 
т ам е, че т е са били нап равен и ум и ш л ен о н еи зп олзваем и , и т о по
едн о и същ о врем е - през вт орат а т рет а на X I век, след под чиняван ет о на Б ъ л га р с к а т а п а т ри арш и я!архи еп и скоп и я под Ц а р и г р а д 
скат а п а т р и а р ш и я в 1037 г.; при повечет о с гр а д и от т ози т ип и
съ с сходн а зи д а р и я се и звъ рш ва обновяване в к р а я на X II до н а 
чалот о на X III век, т е се п ревръ щ ат от ново в годн и за църковн а
с л уж б а и някои се изп и сват наново, кат о ст ен оп и си т е от п ървот о
им и зп и сван е се п окри ват с нова м ази лка. Н е за ви с и м о от да т и р о вк а т а на т ези п ам ет н и ц и въ з основа на р а зв и т и е т о на плана на

294

кръст окуп олн ат а ц ърква и нейнит е пропорции, а т ака същ о във
вр ъ зк а с т я хн ат а дек орат и вн а зи д ари я, основнит е им ф ун к ц и он ал 
ни особеност и, а им енно ю ж ният им вход (вп оследст ви е обикновено
за зи д а н ), но и ост ан али т е пом ещ ения в ю ж н ат а част, а т ака
същ о р а зп р ед ел ен и ет о на изт очнит е ст ранични пом ещ ения и в р ъ з 
кат а им със свет илищ ет о, не м о га т да б ъ д ат обяснени с и зи с к ва 
н и ят а на п равосл авн ат а л и т у р ги я и изобщ о с ф ункциит е, о п р е
делени от изт очно-православния църковен р и т уа л , и д а ва т ощ е е д 
но с и гур н о основание за и згр а ж д а н ет о им п реди 1018 година.
Г ю н т ер К о х (вж . п о-долу) явн о го е д о м ъ р зя л о да пот ърси кн и га т а
на Х оленд, м акар, че не е т ъй т рудн о т я да се н ам ери в го л ем и г е р 
м ан ск и библиот еки, още повече, че от нея им а и нем ски превод, и з 
л я зъ л м а л к о след а н гли й скот о издание. Т ака т ой да ва в к н и га т а си
погреш ни данни за надписа, т. е. че е от А лексей I К омнин (1081-1118).
П ъ т еп и съ т на Х оленд, м а к а р и да не с ъ д ъ р ж а почт и нищо, з а с л у 
ж а в а щ о инт ереса на ист орика на и зкуст вот о, е забележ ит елен от
социално-ист орическа гледна точка. А вт орът описва същ и т е м ест а,
по кои т о и а з п рем и н ах 175 годи н и по-късно и им а няколко срещ и с
А л и п аш а - нещ о същ о инт ересно за и ст ори я т а на н рави т е и на
соц и алн и т е от нош ения през еп охат а. (М оя бел.)

N. Μυστακίδης, Σύντομος γεογραφική και Ιστορική περιγραφή τμήματος Δρυινοπόλεως, ήμερολόγιον (Ηπειρωτικός Άστήρ, 1904, с. 70-71) - сведение, че
църквата е била посветена на Рождество и Успение Богородично.
Δ. Εύαγγελίδης, Ai αρχαιότητες και τα βυζαντιακά μνημεία τής βοριοδυτικής
Ηπείρου (Νέος Έλληνομνήμων, Γ, 1913, c. 461-462) -- кратко описание.
Φρ. Βερσάκης, Βυζαντινικοι ναοί τής βορείου Ηπείρου (Αρχαιολογική Έφημερίς
1916, c. 114-117) - данните от публикацията са изчерпателно предадени и
коментирани от следващите гръцки изследователи и се цитират по-долу в
документацията, което прави излишно да се даде тук целия текст на
статията му.
Π. Πολίτσα, Έπιγραφαι και ένθυμήσεις και τής βορείου Ηπείρου (Έπετηρις 'Εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών 5/1928, c. 54) - за надписа от 1511 г.
Theofan Popa, M bishkrimet e kishave të shqipnisë si burime historike [Inscripti
ons d’églises en Albanie et leurs données historiques] (Bulletin i Universitetit
shtetëror te Tiranës, Séria Shkencat Shoqerore, XII/1958, № 1, c. 224) - текст
на датирания надпис върху зидания иконостас, дар от дринополския
епископ Симеон от 12 IX 1511; също заснет от мен.
Demetrios Pallas, Epirus (R eallexikon zur byzantinischen K unst , 11/1971, кол.
249-252):
Kuppelkirche vom einfachen kreuzförmigen eingeschriebenen Typus mit drei außen halb
kreisförmigen Apsiden. Der Kreuzraum ist gleichschenkeiig, doch erstreckt sich sein östli-
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cher Arm über die östliche Begrenzung der Seitenwände der Kirche hinaus. Die Seiten
räume des dreigeteilten Altarraumes - die Prothesis und das Diakonikon -sind durch Wän
de nach Art des syrischen Typus der Pastophoria abgetrennt; der Mittelraum fällt mit dem
Ostschenkel der Kreuzes zusammen. Die Kuppel stützt sich auf ein System von Wänden
und halbzylindrischen Gewölben, ihr Tambur ist niedrig, zylindrisch mit vier niedrigen Zwei
bogenfenstern. In der Mittelapsis des Altarraumes öffnet sich ein großes, fünfbogiges Fens
ter, weiters hat sie innen eine gemauerte halbkreisförmige Sitzbank (Synthronon) einge
schrieben. Der Mauerbau besteht aus unbehauenen Steinen mit eingeschobenen Ziegeltei
len, teilweise in regelmäßigen Wechsel von behauenen Steinen und Ziegeln; die Fenster
bögen haben Ziegelbögen und einen gezahnten Rahmen. [...] In den Wänden sind Plasti
ken aus dem Templon eingemauert. Nach einer nicht erhaltenen Inschrift ist die Kirche als
Bau der Zeit Manuel I Komnenfs überliefert. Sie ist in das 10. Jh. zu datieren.
П а л а с п ръв от белязва особенот о р а зп р е д е л е н и е на олт арнот о
п рост ран ст во в ц ъркват а, коет о не о т го ва р я на т ова във в и 
за н т и й ск и т е църкви, а било според него „п о сирийски образец", без да
се сп и ра в подробност и на т ова обст оят елст во, коет о ост ан али т е
и зсл ед о ва т ел и нарочно или случай н о (?) п рен еб регват . От една
ст ран а т ой съобщ ава във връ зка с дат и р а н ет о на пам ет н и ка за
н адп и са на „Мануил I Комнин", от д р у га ст ран а обаче, кат о п ръв от
гр ъ ц к и т е и зсл едоват ели т върди , че ц ъ рк ват а т р я б ва да се д а т и р а
в X век. (М оя бел.)
Ν ικ ό λ α ο ς Μ ουτσ όπ ουλος, Ά ν α σ κ α φ ή τή ς β α σ ιλ ικ ή ς το υ 'Α γ ίο υ Α χ ίλ λ ε ιο υ , (Ε π ι
σ τη μ ο ν ικ ή Έ π ετηρίς τή ς Π ο λ υ τ ε χ ν ικ ή ς Σ χ ο λή ς το ύ Π α ν επ ισ τη μ ίο υ Θ εσ σ α 
λ ο ν ίκ η ς , 5 /1 9 7 1 -7 2 , Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η 1972, с. 2 8 5 , 3 2 9 -3 3 3 ):
Сходството в плана при църквите „Св. Илия“ [в Ставропазаро, Атина, разрушена, но със
запазени изображения], „Св. Теодорит“ [в Атина] и Епископията при Дябово в Северен
Епир, к а кто ще видим по-н ататъ к, доказва архаичността и на двата паметника (с.
329). Не трябва да пропуснем да отбележим, че при „Св. Илия“ керамопластичната
украса се явява вече организирана в една система о т клетъчна зидария с подчертана
хоризонтална зона о т назъбена лента, която огражда и прозорците о т долния ред. [...]
Църквата на Епископията е с план твърде сходен с този на „Св. Илия“ и на „Св. Теод
о р и т“. Страничните отделения са много изолирани и се свързват с олтара
посредством малки врати. Олтарното пространство е удължено на и зток и има
запазен синтрон. Полуцилиндричната апсида на олтара е пробита о т п е т отвора. [...]
Между „Св. Илия“ в Атина и Епископията при Дринополи поставяме църквата в
Баятнон [Ά. Όρλάνδος, Εύρετήριον των Μεσαιωνικών Μνημείων τής Ελλάδος,
Άθήναι, 1/1933, с. 194, фиг. 259], чийто план е по-близък до този на „Св. Илия“ (превод

мой, също както и на останалите цитати).
И б ел еж к а т а на М уц оп ул ос за особеност ит е на олт а р а в т ази
ц ърква, чиит о „странични отделения са много изолирани и се свързват с олта
ра посредством малки врати", ост ава без п ри ем ли во обяснение, ощ е по-
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вече, че п уб ли куван и т е в л и т е р а т у р а т а п ар а л ел и са сам о от
П р е с л а в и М уц оп улос явн о не ги познава. П о м ое наблю ден и е т ези
вр а т и са изби т и доп ъ лн и т елн о, т. е. и т у к се прави същ от о, какт о в П р есл а в след уст ан овяван ет о на ви за н т и й скат а власт в 972
годи н а. (М оя бел.)
Π α ν α γ ιώ τ η ς Βοκοτόπουλος, Ή έ κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή α ρ χ ιτ ε κ το ν ικ ή εις τή ν Δ ιτ ικ ή ν Σ τ ε 
ρ εά ν Ε λ λ ά δ α κ α ί τή ν 'Ή π ειρον, άπό το ύ τέλ ο υ ς το ύ 7ου μ χ ρ ι το τέλ ο υ ς το ύ 10ου
αιώ νος, Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η 1975, с. 7 4 -8 0 :
В областта на Дрополис 6 Северен Епир, на разстояние само 1,5 км о т гръцкоалбанската граница, до с. Епископи е запазена едноименната църква. Църквата и
селото са били наречени та ка , защ ото в миналото очевидно са били седалище на
епископ, навярно на Дринополис. П ам етникъ т изглежда изключително интересен. За
съжаление на настоящия етап трябва да се задоволим със с т а р а т а публикация на
Версакис, непълна, що се отнася до описанията, както и до фотоснимките и схемите.
Църквата няма преддверие и е с размери приблизително 16 х 10 х 13,20 м. Принадлежи
към катего р и ята на църквите с вписан кръст. Както при повечето известни образци
о т този тип, куполът се издига о т пресечната точка на кръста, там б уръ т му е цилиндричен, сравнително висок, а покривът - коничен; междуъглията вероятно са
засводени и сводовете им са успоредни на главната ос на постройката. Напречните
рамене на кръста са малко по-къси о т стълба му. Църквата има и тази особеност, че
и зточни те странични помещения са много по-къси о т западните. Според Версакис т е
се отд ел я т о т напречния кораб посредством стена, пробита с ниски дъгообразни
отвори [заб. 2, с. 115; Мнението на Версакис споделят също Палас, Epirus, кол. 250, и
Муцопулос, Ά ν α σ κ α φ ή , с. 285] (срв. сх. 29, 31). По-скоро обаче т у к има погрешно
тълкуване - зиданият иконостас, който се е издигал пред трапезата, както може да
се заключи о т т е к с т а на Версакис [с. 116], е стигал при страничните отделения до
в ъ треш ната стена на дъгообразната основа на сводовете; връзката между тя х се е
закривала о т мазилката и Версакис е сметнал с т е н а т а за съвременна на построй
к а та . Друга особеност, която не личи при скиците на Версакис, но се забелязва при
ф отоснимките [заб. Снимки на Археологическото дружество № 1189 (=АЕ 1916, с. 116,
обр. 13) и N2 3872], е подсилването на основата при крилата на кръста чрез пояси на
арките. Според Версакис това са по-късни зидове, издигнати “за опора на грозящ ите да
се с р у т я т стен и “ [с. 117]. Наистина има случаи за добавени допълнително обръчи за
укрепване на сводовете, както при „Св. Теодор“ на река Китера [Ά . Ό ρ λά νδο ς (ΊΕπ ετηρίς Ε τ α ιρ ε ία ς Β υ ζα ν τιν ώ ν Σπουδών 2 8 /1 9 5 8 , с. 4 0 1 -4 0 5 )]. При други случаи
обаче разграничението на подсилващите арки о т останалата зидария е обусловено о т
конструктивни причини, както това е при „Св. Д им и тъ р“ на Кацурис при Плисии [Виж
ту к , с. 68-69, табл. 36-38], т а к а че няма да изключим съ щ ата възможност и т у к 1. На

1 Както показаха моите наблюдения и тези на Мекси, това предположение
на Вокотопулос се оказа неоснователно. За разлика от Мекси обаче, аз
считам, че нуждата от подсилванията на зидовете се обуславя не от
тектонични изисквания (свличане на почвата, каквото не можах да установя),
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и зто ч н ата фасада имаме три полукръгли апсиди, о т които средната е много повисока, равна е на височината и на ширината на наоса (без страничните помещения) табл. 47а. Според публикуваните снимки и схеми украсителна зидария има само в
основата на купола.*1
Версакис пише, че външните стени на паметника са покрити в по-голямата си част с
добавки и поправки, и че „където е запазен малък стар участък о т сте н и те , може да
се разпознае равноизградена зидария с последователно сменящи се каменни квадри и
тухли“ [с. 17. Срв. Д. Евангелидис, с. 462]. Виждащ ата се на ф отоснимките на Версакис
зидария обаче е о т местен произход [табл. 47а].
В р а т а та на западния вход е еднокрила. Апсидата по-рано е била силно осветена о т
тройния прозорец, о т двете страни на който се о тв ар я т два други странични. Тези
прозорци по-късно са били преградени, като са оставени само тесни пролуки.
Прозорецът на дяконикона е единичен, доколкото може да се съди о т единствената
външна снимка на църквата, с която разполагаме (табл. 47а). Единичен ще да е бил и
прозорецът на протезисната конха, преграден, когато Версакис е посетил паметника.
Двойни са прозорците на ти м паните на южното и северното рамо на кръста. Четири
ниски двойни прозорци се намират на тамбура, разположени по осите на църквата.
Рам ките на прозорците са изградени о т същия материал, употребен при стен и те .
Тухлените арки на тройния прозорец о т главната апсида се подпират о т правоъгълни
каменни колони с прости, неукрасени капители, с жлеб о т външната им страна.
Назъбена тухлена лента опасва арките. Единичният прозорец на север о т централния
троен прозорец завършва горе с двойна - каменна и тухлена - арка, опасана о т
назъбена лента. Между арките на тройния и на единичния прозорец има изображение на
кръст, също обграден отгоре с назъбена тухлена арка. Навярно също такова е
оформлението и при южния прозорец. Най-горе над арките на средния прозорец още ед
на тухлена арка го обрамчва2 Цялата останала площ на източнаата стена на църквата
представлява единна и неразчленена площ.
Църквата е покрита преди петдесетина години с аспидни плочи. Раменете на кръста
са покрити както обикновено с двускатен покрив и днес образуват единен наклон с
покривите на ъгловите отделения, които очевидно по-късно са надстроени. Ц ен т-

а вследствие разрушаване на част от постройката с цел тя да се направи
негодна за богослужение - моя бел.
1 Това твърдение на Вокотопулос не е вярно: фриз с „вълчи зъб“ има и при
стряхата на главната апсида, а и при фронтона на западната стена, където е
била впоследствие зазиданата южна порта; що се отнася пък до твърд
ението, че „украсителна зидария има само 8 основата на купола“ , това се дължи на
обстоятелството, че само в основата на купола зидарията е първична, а в
по-горната му част тя е вторична, изпълнена след неговото разрушаване и
вече не е тъй прецизна, както в първоначалния строеж - моя бел.
“ В нея е включено още едно изображение на кръст с къси странични рамене
- моя бел.
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ралната ancuga се опасва о т назъбен корниз, за който не е ясно дали е съвременен на
първоначалното изграждане на паметника, както и не е ясно дали е имало такива
корнизи и на другите стени, разрушени при поправката на покрива.
Накрая следва да се отбележи, че в конхата на олтара има синтрон с тр и стъпала, на
средното о т които е запазен стол ъ т на епископа (табл. 476). След измазването на
въ треш ните стени на църквата, извършено през 1883 г., стенописи не се забелязват.
Версакис споменава за вградени релефни изображения и дава че р те ж на плочата о т
жертвеника (трапезата), украсена с кръстовидно разположени сплетени кръгове,
обграждащи кръстове, розетки и фигури с форма на въртележки, празните прост
ранства между които заем ат разлистени клонки [забел. с. 117, фиг. 15]. Плочата се
огражда о т едната си страна о т бръшлян, а о т останалите страни о т въжеобразни
спирали. Според Евангелидис релефни плочи са вградени и по с т е н и те на жертвеника,
украсени с кръгове, в които са включени кръстове, колела или розети, а върху една о т
тя х има и изображение на орел [забел. с. 75, бел. 1; с. 462]1.

Също - гл. III ХРОНОЛОГИЯ, с. 188:
Версакис причислява тази църква към първата половина на XII век, а Палас и Муцопулос
- към X век.
Големият и неразчленен цилиндричен тамбур на купола, единните повърхности на
външните стени на постройката и ограничената употреба на назъбени ленти и на
керамопластична украса свидетелствуват за една датировка на постройката към X
век. Към съ щ ата епоха водят и пропорциите на църквата, к а кто и размерите на
ъгловите отделения между раменете на кръста [виж таблицата на стр . 122-123]2. С
известна предпазливост предлагаме за датировка на църквата първата половина на X
век, в очакване на по-задоволителна публикация на паметника.
За д а т и р а н ет о на п ам ет ника В окот опулос и зх о ж д а п рави л н о от
ост ан али т е сходни п ам ет ници в Г ъ р ц и я - на п ърво м я ст о Е п и ско
п и ят а в Е ври т ани я и Б о го р о д и ц а П ан акси от и са в Г авроли м н и .
П р о п о р ц и и т е са н ай -б ли зк и със „Св. Г ер м а н " при П респ ан скот о
езер о (коет о В окот оп улос не заб еля зва, понеж е и зх о ж д а от неверни
данни за р а зм е р и т е на „С вет и Г ерм ан " ), к акт о и със „Св. Л еон т и й " при В одоча, но зи д а р и я т а на „Се. Б о го р о д и ц а " при Е пископи е
с м н о го п о-м алко ук р а са . Всичко т ова да ва въ зм ож н ост и з г р а ж д 
ан ет о на п ам ет н и ка да се да т и р а в сам от о н ач ало на X и дори в
п оследнат а т рет а на IX век. П ри ч и сл яван ет о на еп и скоп и ят а към
Б ъ л га р с к а т а архи еп и скоп и я от В аси ли й I I говори , че т я е вл и за л а
в Б ъ л га р с к а т а архи еп и скоп и я още през 870 г., т. е. че е п ри съед -

1 Това са части от първоначалната олтарна преграда, от която съм заснел
всички запазени фрагменти - моя бел.
2 Вокотопулос възприема повечето от датировките на Муцопулос в из
лязлата малко преди това негова книга - моя бел.
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инена към Б ъ л га р и я около ср едат а на IX век. П рем ест ва н ет о с е д а 
л и щ ет о на епископа в Л ябово, и звърш ен о или в к рая на X век, или
м а л к о след 1037 година, ни д ава горн ат а гр а н и ц а (term inus ante
qu em ) не сам о за и згр а ж д а н ет о на ц ъркват а, но и за явн о покъснот о и згр а ж д а н е на ю ж н ат а прист рой ка, коят о е и зц я ло с к л е 
т ъчна зи д а р и я , и чист о п редназначение не се оп редел я от и зи ск 
ван и я т а на п равосл авн ат а гр ъ ц к а ц ърква. Н аи ст и н а ощ е по-късно
ю ж н и ят вход е зази дан , коет о вероят н о съ вп ада с д е гр а д и р а н е т о
на ц ъ р к ва т а в селска енорийска, а м ож е-б и и врем ен н от о й и зо ст а 
вяне до нейнот о п реуст рой ст вот о по вр ем ет о на епирски я деспот
М а н уи л К ом нин, от когот о н ай -вероят н о е бил п ам ет н и ят надпис.
В ъ в всеки случ ай т ази ц ърква п редст авля ва м н о го важ н о звено от
ве р и га т а пам ет н и ц и в ю гозап ад н ат а част на Б ал к а н ск и я п о л у 
ост ров и р а зр еш а ва н ет о на проблем ит е, свъ р за н и с еволю ц и я т а на
н ей н и я т ип, нейнат а декорат и вн а зи д а р и я и ф ункционалност
м о ж е да допринесе т въ р д е м н ого за и зя сн яванет о на ц я л ат а п роб 
л е м а т и к а при б алкан скат а църковна а р х и т е к т у р а от IX до X I век.
В ъп реки извест ни нет очност и в описаниет о на ц ъркват а, кои т о
В окот оп улос за ем а от В ерсакис, м ного ва ж н и са н егови т е с ъ о б 
р а ж е н и я във връ зк а с х а р а к т ер и ст и к а т а на п ам ет н и ка и н еговат а
да т и р о вк а , особено във вр ъ зк а с д р у ги т е еп ирски п ам ет ници. М н ого
важ н о м я ст о във ве р и га т а на р а зви т и ет о за е м а същ о и ц ър к ва т а
в К ун т ур и о т и са при К ат ери н и в Т есали я, коя т о е би ла седал и щ е
на епископа на П ет ра и коят о посет их и за сн ех заед н о с В око
т оп ул ос и Г е о р ги о с В еленис още на 3 VI 1979 г. Т а зи епископия
вл и за същ о в ди оц еза на Б ъ л га р с к а т а а р х и еп и скоп и я и е вклю чена
въ в вт ори я си ги л и й на В аси ли й II. Т ъй кат о от вън т я е и зм азан а,
не м о ж е да се съди за ней н ат а зи д ари я, но вън ш н и ят й и згл ед е
т в ъ р д е б л и зъ к с ц ъ рк ват а при Епископи. (М оя бел.)

Alexander Meksi, D y kisha bizantine
9/1975, c. 77-82, табл. I-V)

në rreth të

Gjirokastrës (M onumentet

В насто ящ ето изследване ще разгледаме две църкви в района на Гюрокастро о т ти па с
вписан кръ ст и купол върху свободни подпори - Света Богородица при Горно Епископи и
С вета Богородица в Лябово [бел. 1 - Плановете са на автора, С. Даши, В. Штюла, Р.
Алиай, фотографиите са на X. Чолаку, а рисунките са на С. Даши]. Общото изследване на
тези два важни паметника на византийската архитектура по наш ите земи пред
ставлява интерес, защ ото т е бележат важни етапи о т развитието на този ти п
църкви през дадения период. Д в а та паметника са били изследвани о т Версакис и Евангелидис, но изследванията, направини твърде отдавна, са много общи, което налага ед
но подробно изследване, за да им се отдаде заслуженото м я сто според тя х н а та
стойност между пам етниците на византийската архитектура по наш ите земи.
*
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Богородичната църква при Горно Епископи се намира на 15 минути южно о т селото,
изолирана върху едно възвишение между хълмовете, които се издигат към планината
Бурето. Тази църква е била в миналото средище на Дринопойската епископия. О т нея е
взело и м ето си и самото село, докато им ето на епископията изва о т названието на
античния град Адрианопол, разположен между Таке на Мелани и Софратика [бел. 2 - Ароlon Baçe, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në Luginën e
DrINOS/Gj IROKASTËR/(MONUMENTET4/1972, C. 112-113, 119].
Църквата е о т типа c вписан кръст, купол върху тамбур и четири свободни подпори.
Подпорите са пиластри с неправилна форма и допълнения; върху тя х се издига
посредством систем а о т поддържащи арки там буръ т с купола, ф ормата на кръст,
образуван о т сводовете в интериора на църквата, продължава и на покрива северното и ю жното рамо - докато другите две рамена са под един покрив със
страничните пространства. На м я с то то на пресичане рамената на кръста се издига
върху квадратна основа цилиндричният тамбур с купола.
Църквата се състои о т наос и помещението на олтара (фиг. 1). Единственият вход е
о т западната страна, където има малък портик (фиг. 2). П ортикъ т се опира на
с т е н а т а на църквата и на две колони върху каменни бази на западната страна. Върху
колоните и с т е н а т а на църквата се издигат три каменни арки, а върху тя х - една
сферична кула, покрита с пирамидален покрив раменете на портала са о т обработен
камък, докато архитравът е о т недялан камък. О т портала води едно стъпало до пода
на наоса. Наосът се състои о т подкуполното пространство, северното и ю жното рамо
на кръста и ъгловите пространства о т изток, запад, север и юг.
Днес този паметник е променен, с прозорци почти напълно зазидани и с по-късни до
пълнения както в интериора, т а к а и на външните стени. До ю ж ната стена на църк
в а та е добавена правоъгълна, дълга и тясна пристройка (също впоследствие проме
нена) с по-висока средна част, докато другите части са под общ покрив с църквата.
В ъ треш ните допълнения са главно около пиластрите, върху които се издигат укрепи
телни арки към поддържащите северна и южна арка на купола. Такива укрепителни
зидове има и при ъгловото северозападно пространство. Подобна укрепителна систем а
има и о т западната страна на това ъглово пространство.
За" да бъдем точни, трябва да кажем, че подпорите на купола [само] изглеждат ка то
пиластри, ако наблюдаваме плана във връзка със строи телн ите фази, защ ото в действителност в обемно и структурно отношение т е са по-скоро каменни стени,
пробити с арки. Преходът о т бем ата към протезиса и дяконикона е по-малък и понисък, отколкото преходът о т задното рамо на кръста към съ о тв е тн и те западни
ъглови пространства. По такъ в начин ъгловите пространства са почти откъ снати о т
подкуполното пространство и раменете на кръста както във функционален, т а к а и в
пространствен аспект. Последните са покрити както обикновено с цилиндрични свод
ове, в т о ч к а т а на пресичането на които се издига там б уръ т с купола над него. С цилиндрични сводове са покрити и чети рите ъглови пространства, които са на по-ниско
ниво о т сводовете при раменете на кръста. Тези сводове са два по два на северното и
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ю жното рамо на кръ ста1. Както отбелязахме, пространството на олтара се състои
о т бема, протезис и дяконикон. Поради отдалечеността си о т другите две части, в
известна степен бем ата представлява изолирано пространство. Днес т я се отделя
о т наоса посредством иконостас, покрит с фрески откъ м наоса. Тази стена, при
строена по-късно [бел. 3. - Съгласно надписа стенописът е о т 1511 г. - виж Theofan
Popa, Mbishkrimet е kishave té shqipnisë si burime historike (Bulletin i Universitetit
shtetêror te Tiranës, Séria Shkencat Shoqerore, XII/1958, Ne 1, c. 224). Bepcakuc
см я та , че тази стена, която той погрешно поставя в цялата зона на олтара, е
старинна част на църквата], служи едновременно и за опора на арката, поддържаща
купола, к а то се допира до нея. Пред с т е н а т а се намира един нов дървен иконостас. За
рамки на царските двери, посредством които бем ата се свързва с наоса, служат два
стълба, вероятно части о т с т а р а т а олтарна преграда. Пред полукръглата апсида има
три стъпала, започвайщи о т пода, по средата на които е разположен каменен трон
(табл. 1,1, II). Вероятно това е епископският трон с м е с т а т а за останалите църковни
служители. По средата на бем ата е ж ертвеникъ т (трапезата), състоящ се о т из
дялана каменна плоча с две гнезда - вероятно предназначени за колоните на балдахин
върху него.
Посредством два тесни и ниски входа2, за които споменахме по-горе, се отива о т
б ем а та в протезиса и дяконикона, и двата с правоъгълен план и покрити със сводове. И
двете странични помещения и м ат на източната си страна по една полукръгла апсидна
конха с малки двукрилни прозорци, днес зазидани. О т тя х само този в протезиса е
запазил своята първоначална междинна колонка. Конхите не с т и г а т до пода, а
завършват във форма на софра, послана с взидани плрочи о т първоначалната олтарна
преграда на църквата. Д окато дякониконът е отворен към наоса в цялата си
широчина, протезисът има по средата врата, която изглежда служи за подпора [на
свода]. Доколкото може да се съди о т начина, по който са поставени подпорите
[контрафорсите] о т в ъ треш ната и външната страна на с т е н и те , църквата трябва
да е претърпяла повреди по с те н и те и тя х н а та структур а в резултат о т свличане на
терена3. Една подпорна стена минава по цялата северна страна на църквата до
прозореца на рамото на кръста в неговата най-висока част [в тимпана]. Пиластри с
арки има на северното рамо на кръста, където излизат двете ъглови пространства,
явно за да подсилят подпорите на свода при рамото на кръста, а т а к а също и една
[вътрешна] масивна стена до [северозападното ъглово пространство. Такива подпори
с арки върху пиластрите са поставени и под подпиращите купола северна и западна

1Паралелни на главната ос на църквата - моя бел.
" По моите наблюдения тези врати са допълнително избити, и то по всяка
вероятност при възстановяването на църквата в XIII век. Това се прави
също при църквите в Преслав след 971 година - моя бел.
По моите наблюдения разрушенията не са от свличане, защото в такъв
случай би трябвало да има главно пукнатини в долната част на стените, а не
в горната им част, където явно е имало разрушения при сводовете - моя
бел.
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арка (табл. 1,4). Разбира се, всички тези подпори са поставени без оглед на дейст
вителната стойност на паметника, като са заели значителна част о т неговия
интериор. Трябва обаче да се каже, че т е не са засегнали с т р у к ту р а та на паметника и
биха могли да бъдат заменени с други1.
О т външните стени северната и ю ж ната са скрити - първата под подпиращата
стена, а в то р а та о т пристройката (табл. III). Единствените части, които се виждат,
са ти м п ан и те на раменете на кръста. Ю жният е изграден само о т камък, с двоен
прозорец с двойна арка над него, върху къса колонка с каменен капител. Тимпанът
завършва с корниз о т един ред тухли, наредени във формата на зъбци. Северният
тим пан също е с двоен прозорец, но неговият корниз не е запазен.
На западната фасада (табл. IV) са запазени следи о т разни реконструкции и е трудно да
се разграничат с т а р и те части о т новите. На двете страни на портика в средата на
западната стена се забелязват две вертикални фуги, покрити с хоросан, които
продължават до покритието на свода на рамото на кръста. А рката на свода е изграде
на о т варовикови квадри, оградени с по две тухли. Страничните стени на портика са
о т камък, на м ес та с малко тухли. Тези фуги се забелязват и о т въ треш ната страна
на портика, където с т е н а т а е на м еста със зъбчатообразна форма (табл. 1, 2).
Разглеждайки подпорите на с т е н и те на портика, забелязваме, че т е са свързани с него
и неговите състовни части.
Този ф акт, както и фугите, които споменахме, ни водят към мисълта, че западната
подпорна стена под свода на западното рамо на кръста трябва да е била президана,
когато е строен портикъ т. Имайки предвид начина, по който сводът и поддържащите
го стени са изградени, а именно о т камъни и тухли, можем да приемем, че
първоначалната стена е била вдадена малко навътре в сравнение с останалата площ на
западната фасада на църквата. Това остава да се провери в бъдеще чрез сондаж в долната част на с е т н а т а и нейната основа.
Наблюдавайки зидарията, особено нейната част на юг о т централната арка,
различаваме ясно те хн и ка та на строеж а на с т а р а т а стена, която е била о т камък, на
м е с та с парчета тухли или керемиди, поставени вертикално. На около един м етъ р о т
п е т и т е на арката, непосредствено под каменните плочи на покрива, се намират два
камъка един върху друг, образуващи вертикална фуга, след която с т е н а т а променя
своя вид (табл. 1,3). Това показва, че тези камъни са към ъглите на ю ж ната страна на
рам ото на кръста, покрит о т по-късния зид до ъгловото югозападно пространство,
което е свързано със с т а р а т а част посредством наслагането на камъните в него.
Подобно нещо се забелязва и на северната страна, където с т е н а т а е поправяна.
Корнизите върху тимпана на рамото на кръста не са запазени, с изключение на
нивелацията о т камъни и тухли, върху които са били поставени тухлите на корниза.
Това се забелязва по-ясно на ю ж ната страна, където плочите са разположени
непосредствено върху него, докато на северната страна има зидария о т камъни,

1 Т. е. с желязобетонни греди в стените, за да се възстанови напълно
първоначалния вид на интериора - моя бел.

поставени под наклон. Покривът о т каменни плочи продължава под същия наклон до
северната и ю ж ната стена.
Д ругите две страни на с те н и те са със следи о т различни поправки, с вертикални фуги,
които са могли да бъдат и прозорци. Изясняването на тя х н а т а форма може да стане
само след сондаж. Една зазидана врата се намира на стр ан ата , която принадлежи към
ъгловото северозападно пространство. Една подпорна стена (контрафорс) се намира и
при северозападния ъгъл, докато ю ж ната стена е подсилена о т с т е н а т а на ю ж ната
пристройка, изградена по-късно.
И зто ч н ата стена на църквата е по-малко променена и значително повече украсена в
сравнение с останалите стени (табл. IV, V,1). В средата се издига апсида, която заедно
с източното крило на кръста излиза доста напред, подчертавайки го по такъ в начин. В
центъра на апсидата се намира троен прозорец с тройна тухлена арка над него,
опираща се на с те н и те и на двете че тв ъ р ти ти каменни колони с пирамидални
капители. Върху арките с радиално разположени тухли, по цялото им протежение има
още един ред о т зъбчатообразно поставени тухли. Понастоящем прозорците са зази
дани, к а то са оставени за осветление две съвсем малки пролуки. О т двете страни на
тройния прозорец има две ниши с по един тесен прозорец между тя х (табл. 1,5). При
изследването им се вижда, че и о т вътреш ната страна е имало също прозорци, в
горната си част зазидани, а в долната оставени ка то ниши. Над тя х има също арки с
радиално поставени тухли и ред зъбчатообразни, които изглеждат ка то продължение
на арките над тройния прозорец. Между всички тези арки има други арки о т наредени
право и зъбчатообразно тухли. Също и върху двете централни арки има още една друга,
ка то в пространствата, образувани между нея и другите арки, има по едно изобра
жение на кръст, образуван о т тухли1.
Д в е те странични апсиди са също полукръгли и се допират до рамото на кръста.
Покрити са също с каменни плочи, но без следи о т корнизи. Някогашните им двойни
прозорци са преправени - прозорецът на ю ж ната апсида с тухлена арка над него е днес

1 Цялата тази зидария в източна част на църквата, без пристройката, по
моите наблюдения е вторична и е изградена след разрушаването на
олтарната част по култово-политически причини и не е причинено нито от
недостатъци в тектониката на сградата, нито пък от някакво свличане на
пластовете. Тези разрушения не са били насочени към пристройката, която е
запазила своя първоначален външен вид с декоративна зидария. От тук
следва, че разрушенията са по-късни от пристройката - ако тези разрушения
бяха направени преди пристройката, най-естествено би било възобновя
ването на източната част на църквата да се извърши също с декоративна
зидария. В случая обаче имаме твърде примитивно обновяване, т. е. обикно
вен ремонт с подръчни средства и извършен от прости работници, без
особени претенции и без оглед на най-елементарни естетични изисквания.
По моето убеждение именно това е обновяването на църквата, споменато в
надписа с името на Мануил Комнин; т. е. тя е била в продължение на близо
един век в развалини и чак след този ремонт започва отново да изпълнява
функциите си - моя бел.
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зазидан, ка то 6 средата му е оставена малка пролука. Северната апсида е с два тесни
прозорци, днес също зазидани, като само о т в ъ треш ната страна се забелязва
колонката между тях. На всяка о т апеидите се забелязват наклонените фуги на
с т а р а т а стена на ъгловите помещения, пред която впоследствие са изградени под
порните стени, за да продължат покрива върху рамото на кръста до ю ж ната и
северната страна на църквата. Зидарията на и зточ ната страна е главно о т камък, но
не липсват и парчета тухли.
Тамбурът е нисък и завършва с двоен корниз о т поставени право и зъбчатообразно
тухли, които са добре запазени (табл. V, 2). Ч ети рите двойни прозорци на него са
разположени по чети рите посоки на света. Върху тя х има по една арка о т радиално
наредени тухли, опираща се в средата на една колонка с каменен капител (фиг. 3). Около
арките минават два реда керемиди, които продължават о т прозорец до прозорец по
цялото протежение на тамбура. Табмурът е построен о т големи варовикови квадри.
Един ред тънки тухли минава и в горната част, последван о т два реда дялан камък, с
парчета тухли и керемиди помежду. Изобщо там буръ т има груб и примитивен вид1,
Ю ж ната по-нова пристройка към църквата е правоъгълна, със стени, достигащи
височината на ю ж ната и северната стена на църквата. Тази пристройка се свързва с
църквата посредством една врата, която, както изглежда, е правена по-късно.
Пристройката се състои о т три помещения - две странични, по-ниски и покрити с
полуцилиндричен свод, с ос изток-запад, а средното - по-високо, покрито също с полуцилиндричен свод, но с ос юг-север. Средната част се издига над нивото на покрива на
църквата и е покрито с двускатен покрив с фронтон на ю ж ната страна.
Днес тази пристройка е свързана само с църквата, но някога е имала тр и входа - по
един малък на източната и западната страна и по-голям на ю жната. Ю жният вход, днес
зазидан, е заемал цялата стена на средното помещение. И зточният вход [днес също
зазидан], се вижда ясно, защ ото източната стена е запазена добре в своя първоначален
вид. Западният вход вероятно е нов, защ ото с т е н а т а в тази част е построена покъсно. Изградена е само о т камък, както и по-новата част о т ю ж н а та стена на
югозападното помещение, допираща се до първоначалната стена на пристройката2.

' На това място зидарията е вторична, изпълнена при преизграждането на
купола - моя бел.
2 На Мекси не е съвсем ясно какви са били причините да се разруши и след
това тъй примитивно да се ремонтира югозападната част от пристройката;
и тук като единствено приемливо обяснение остава същото, както при
източната стена, като времето на разрушаването и на по-късния ремонт найвероятно съвпада с тези при източната фасада. А това би потвърдило и
моята обща хронология за паметника: първоначалната църква - края на I X
век; пристройка - последните десетилетия на X век; разрушаване на
църквата с цел да се направи неизползваема са богослужение - в началото
на втората трета на X I век; ремонт с изграждане на укрепващи зидове, както
и преизграждане на източната фасада на църквата (без пристройката) и на
купола, а също и ремонт на югозападната част от пристройката - моя бел.
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Пристройката е изпълнена с клетъчен градеж - [каменните кбадри] са оградени с по
един ред хоризонтални тухли и по една-дбе поставени вертикално тухли (табл. V,3). В
долната част на с т е н а т а има [вградени] два големи каменни блока, заети вероятно о т
античен строеж (табл. V.4). Според м е с тн и те жители такива камъни са се намирали
доскоро в подножието на хълма на църквата. И зточната страна има в средата зазидан
вход, покрит с арка о т тухли, поставени радиално, заобиколена о т тухли по цялото си
протежение. Долната част на с т е н а та , почти до висоината на ключа на арката, е с
клетъчен градеж. Над арката има две тухлени розетки, о тстрани на тя х - един ред
тухли, разположени по стран ите и диагоналите на четириъгълника. Върху тя х има по
1-2 хоризонтални реда тухли, над които следва отново ред тухли, поставени под ъгъл
о т 45° (табл. V,5). По такъв начин се образува редица о т четириъгълници, изпълнени с
тухли, подредени по диагонала им [Заб. 4 - Подобен декор срещаме в църквата „Св.
Теодора“ в А рта (вж. А . Ό ρλάνδος, Ή " Α γ ία Θεοδώρα τή ς ’Ά ρ τ η ς (Ά ρ χ ε ίο ν τω ν
Β υ ζα ν τιν ώ ν Μ ν η μ ε ίω ν τής Ε λ λ ά δ ο ς , 11/1936, с. 8 8 -1 0 4 )]; т а м намираме също и
ро зетката ]. Разглеждайки стр ан и те на пристройката о т юг и север, виждаме, че
с т а р а т а стена не се допира до с т е н и те на пристройката, ка то между тя х има
пълнеж, което показва, че горната част е по-късна. Това се забелязва и на ю ж ната
страна, където горната част не е с клетъчен градеж, а с обикновена каменна зидария.
Изхождайки о т първоначалните и по-новите форми, можем да кажем, че страничните
стени на пристройката отначало са били покрити с двускатни покриви с по-голямо
крило към юг, тъ й ка то върхът на покрива не е над средата на помещението, а е
малко изместен на север, ф угата между с т а р а та и новата стена се забелязват добре.
С те н а та на средното помещение о т пристройката под покрива е в клетъчна зидария,
повече или по-малко неправилна (табл. V,6), като вместо каменни блокове са поставени
хоризонтално по няколко тухли една върху друга. Над южния вход има арка в продъл
жение на вътрешния свод.
Имайки предвид първоначалната форма на църквата, както и тази на пристройката,
можем да приемем, че последната е построена когато църквата още е съхранявала
своите старинни форми, защ ото е реализирана при точно съобразяване с основния
с т р о е ж 1. Доколкото може да се съди о т първоначалните й форми, пристройката е
имала функцията на нартекс, а не както сега - на помощно помещение2. По-късно
пристройката е била затворена, като запазва поправките в с те н и те , както и
измененията във формата на покрива, еднаква с новия покрив3.
1 М ного важно заключение на Мекси, което обаче той не използва при
съображенията си относно датировката на църквата - моя бел.

2 Това твърдение на Мекси не може да има никаква реална основа; ако от
литургични изисквания, какъвто е случаят при манастирските църкви,
впоследствие се налага изграждането на екзо- и езонартекс (лития), те биват
построени на запад от наоса на църквата като западни, а не южни
пристройки; южната галерия има също така връзка само с езонартекса
(нартиката), а не и като самостоятелно помещение - моя бел.
3 Фактът, че още след ремонта на църквата южният й вход бива зазидан и
пристройката вече не се използва по първоначалното си предназначение,
потвърждава изложените малко по-горе мои предположения - моя бел.
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Om изследването на паметника става ясно, че църквата е о т провинциален ти п с
вписан кръст и с купол върху тамбур, което се вижда както в плана, т а к а и в
с т р у к т у р а т а ù. О т нейната външност с минимална украса, формите и пропорциите на
тамбура и ти м пани те стана ясно, че постройката е твърде ранна. Само и зточ ната
фасада е украсена с тухли, докато при другите стени такаава украса почти напълно
липсва. [В основния градеж] липсва също и клетъ чната зидария, която о т XI век е
обичайна за провинциалните строежи. За ранното й датиране свидеделствуват също
та м б ур ъ т и правите корнизи. За основа на купола са използвани пиластри, които,
както видяхме, са главно о т камък. По такъв начин, както и с изолацията на
страничните ъглови помещения, в интериора все още са запазени елементи о т
базилика.
Интериорът е типично византийски, с примитивни черти, малък брой прозорци, нисък
купол и изобщо с преобладаване на хоризонталните оси пред вертикалните1. Сигурно е,
че п ам етн икъ т би спечелил много след отстраняването на допълненията и преправк и те в интериора, след разчистването на с т а р и те стенописи, вероятно запазени,
макар и не изцяло. Интерес представлява олтарната преграда, о т която, както
споменахме, са запазени само няколко плочи и две зазидани колони23.
Английският пътеш ественик Холенд, който посетил този паметник през 1812 г., е
прочел на неговите стени един надпис, според който църквата била построена о т
византийския император Мануил Комнин (1143-1180) [бел. 5 - H. Holland, Travels in the
lONiANIsles, Albania, Thesalyand Macedonia during the Years 1812-1813, London 1815,
c. 481 Този надпис днес не е запазен, може би е покрит при по-късното измазване на
с те н и те . При тези факти считаме, че е необходимо това да се установи, след к а то се
изследва всичко, което предлага пам етникъ т, за определяне д а т а т а на строеж а на
църквата. Изхождайки о т плана, който няма ясните черти на вписан кръст с купол, и
което се забелязва о т формата на пиластрите, които по-скоро представляват продъл
жение на с те н и те , отколкото свободни подпори, о т пропорциите, о т малката висо
чина в сравнение с размерите на храма, особено при тамбура, както и поради липсата
на клетъчен градеж, см ятам е, че пам етникъ т вероятно е бил построен в периода о т
края на XI до средата на XII век, което потвърждава и предположението на Холенд.
Затова см ятам е, че ще помогнат и п о-н ататъ ш ни те изследвания, свързани с на
влизането на този ти п в та я област и с началото на употребата на клетъчен градеж.

f.

1Но тъкмо това не е византийското! - моя бел.
2 И това не отговаря на истината - на лице са всички части от
първоначалната олтарна преграда и аз ги заснех - моя бел.
3 Аз съм повече от сигурен, че в случая съвсем не става дума за този
император, а за деспота на Епир Мануил Дука Комнин, наследил тъй
безславния Теодор Комнин, коронясъл се за император в Солун, но след
битката при Клокотница 1230 г. изгубва своята империя и свободата си.
Резиденцията на деспот Мануил Комнин е била в Арта, а от там до
Епископи са по това време само няколко часа път - моя бел.
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Що се отнася go пристройката, можем да я отнесем към периода преди турското
робство, изхождайки о т техни ката на клетъчния градеж с много вертикални тухли,
както и о т украсата на източната стена - следователно приемаме, че е строена през
XIII-XIV век.
Н а б л ю д ен и я т а и и зм ерван и я т а на М екси са верни и м н ого важ ни.
Т ой е п ъ рви ят квали ф и ц и ран специалист , кой т о е им ал в ъ зм о ж 
ност преди м ен да и зсл едва п ам ет н и ка, и м а й к и на р а зп о л о ж ен и е
дост ат ъ ч н о врем е и цяла гр уп а пом ощ ници, от кои т о лично съм се
зап озн ал сам о с В. Ш тюла, но им ам м н ого добри впечат лен и я от
съвест н ост т а, е коят о изп ълн ява за д а ч и т е си. Що се от нася до н е 
го в а т а дат и р о вк а - д р у га и не м о ж е да се очаква, след кат о до 60т е годи н и за целия р а й о н се счит аш е, че х р и с т и я н и за ц и я т а
зап оч ва едва след 1018 годи н а: да т въ рд и ш , че една ц ъ рква т ам
м о ж е да е по-ст ара от т ази дат а, е все едно да т въ рд и ш , че една
икона е от преди Х рист а. В т ова от нош ение р е ш а в а щ а е д е й 
ност т а на някои гр ъ ц к и и зсл едоват ели от последнат а т рет а на
X X век, кат о П ал ас, В окот опулос и н ай -веч е : М уцополОс, коит о
п ъ рви п рео до л я х а т ази б ари ера, м а к а р и т е да не са н апълно
н аясн о нит о с п олит ическат а, нит о със ц ъ рковн ат а и ст ори я на
ц ен т рал н ат а и ю го за п а д н а т а част на Б ал к а н ск и я полуост ров.
П о от нош ение на п ар а л ел а със „С вет а Т е о д о р а " в А р т а : Ц ъ р к ва т а
е проучен а и подробно описана от А. Όρλάνδος, Ή "Αγία Θεοδώρα τής
’Ά ρτης ( Α ρ χ ε ίο ν των Β υζαντινώ ν Μ νημείω ν τής Ε λλάδος, 11/1936, с. 88104); к рат к о описание заед н о с д р у ги т е ц ъркви от А р т а и да ва и П.
В окот оп улос в нем ския път еводи т ел A lte Kirchen und Klöster
Griechenlands, hrsg. v. Evi M êlas, DuM ont Schauberg, Köln 21974, c. 140141; а з я п осет и х и засн ех през юни 1981 годи н а. В п о-ст арат а
л и т е р а т у р а деви ч ески ят м ан аст и р и н его ва т а ц ъ рк ва се счи т ат
за основани от съ п р у га т а на деспот М и х а и л К ом и и н II (1236?1271?), Т еодора, коят о след см ърт т а на с ъ п р у га си се п о к а л у ге р я ва
в т ози м ан аст и р, къ д ет о е и погребана. К а к т о при б олш и н ст вот о
д р у ги да т и р о вк и на пам ет н и ц и р т Е пир и М акед он и я, и в т ози
случ ай и м ам е по-скоро преи м енуван е и подн овяване на вече съ щ ест 
ву ва щ а ц ърква - по д р у г начин м н ого т руд н о би м о гъ л да се обясни
т в ъ р д е а р х а и ч н и я т план на сгр а д а т а , говорещ за д а т и р а н ет о ù
н ай -къ сн о в сред а т а на X век. С ъщ о т руд н о е да се обясни ней н и ят
(вп оследст ви е за зи д а н ) ю ж ен вход с „южен нартекс", свъ р зва щ я с
ост а н а л и т е църковн и с гр а д и на Б ъ л га р с к а т а п а т р и а р ш и я от 919
до 1018 година. С ходн о оф орм яне и у к р а с а на ф а са д а т а с дек орат и вн а зи д а р и я , но същ еврем енно т въ р д е р а зл и ч н о от т ова на
сравн и т елн о т очно дат и р а н а т а к а т ед р а л а на А рт а, „П а н а ги я
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П е р и г о р и т и с а " (към 1290 г.), н а м и р а м е същ о при „Св. В а с и л и й " в
А р т а - А. Όρλάνδος, Ό "Αγιος Β α σ ίλειος τής Ά ρ τη ς (Α ρ χ ε ιο ν των Β υ
ζα ντινώ ν Μ νημ είω ν τής Ελλάδος, 11/1936, с. 115-130). И т у к обаче
п роблем ът е същ ият , какт о при „С вет а Т е о д о р а " и при о ст а 
н али т е ст ари ц ъркви в А рт а, И оанина, но същ о т ака в К о с т у р и
Б е р (В ерия), къ д ет о м н ого често под ст енописи от Χ Η ΙΧ ΙΙΙ е. им а
за п азен а ст ара ж и воп и с с м н ого високи х уд о ж ест вен и качест ва,
чиет о за к р и ва н е и за м а зва н е ви н аги е би ло з а га д к а за и зсл е
доват ели т е. (М оя бел.)

Alexander Meksi, A rkitektura mesjetare në shqipëri (shek. VH-XV), Tiranë
1983, c. 105-111 - текстът представлява повторение на статията, без нищо
ново
Guntram Koch, A lbanien . Kunst
1989, c. 261:

und

K ultur im Land der S kipetaren, Köln

При та зи църква се касае go кръстокуполна църква о т извънредно архаичен ти п с
четири издадени навътре стени (Wandzungen) с функцията на носители на купола. Този
ти п, неговите скъсени пропорции, кръглият тамбур на купола и опростената
външност, при която само средната апсида има малка украса, показват, че строеж а
трябва да е възникнал в първата половина на X век и принадлежи към най-старите
кръстокуполни постройки о т средновизантийския период на Балкана. Един надпис,
понастоящем загубен, о т времето на император Алексей I Комнин (1081-1118) се
отнася навярно до подновяването на църквата, о т когато може да произлизат части
о т нейната мраморна украса. През XIII век е добавена ю ж н ата пристройка, чиито
богати тухлени орнаменти на източната стена веднага се набиват в очите. Под
силването на стен и те , както и някои други изменения, са извършени през турско
време.
Н я м а м е ни какви основания да да т и р а м е ю ж н ат а п р и ст рой к а в X II
век, пит о п ък ост ан али т е изм енения в т урск о врем е. К о х не е им ал
въ зм ож н ост поне до началот о на 90-т е годи н и да посет и
п ам ет н и ка - по вр ем е на двет е негови екск ур зи и не м у се п озволява
да от и д е до Е пископи: селот о се н ам и ра на п о-м алко от 1,5 км от
гр ъ ц к а т а гр а н и ц а и дост ъп ът на чуж ден ц и в гра н и ч н а т а зона е
ст р о го забранен. Д а л и т ой и д р у ги к олеги са и м али въ зм ож н ост да
ст оря т т ова по-късно, не м и е извест но. (М оя бел.)
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Мое посещение с архитектурно и фотозаснимане на паметника на 20.11.1986.
Църквата се намира в полите на планината „Бурето“, за чието име нито
моите албански водачи, нито моят официален придружител и преводач, д-р
Дамян Комата, който е от гръцки произход, не могат да намерят някакво
обяснение. По-късно правя справка за етимологията на думата - „буре“
(=малка бъчва) се среща и в българския, и в сърбохърватския език, а има
паралел и в албанския език (buril, свъзваща се с итал. barile, а оттам и с
варел); трудно е обаче да се каже дали в случая името на планината е във
връзка с това значение, обясняващо се и от нейната форма, близка на бъчва,
или пък идва от „буря“ и „бурен“, т. е. „буреносен“. Раннохристиянският
епископски център тук е бил Адрианопол (Hadrianopolis/’A^iavobm^iç
Ηπείρου, Дринопол/АрпюбтАц/Дрино поле/ Adrianopoja) на река Дрин/Дрино
(Дропули), в митрополията на Стари Епир със седалище Никопол, после
Навпакт — H ieroclis S ynecdemus, hrsg. von Gustav Parthey, Berlin, 1865 (Neu
druck Amsterdam, 1967): Hierocles № 6518; Not. 3, N9 530; Not. 10, № 623, Not.
13, №474; G éographie ecclesiastique de l ’empire byzantin , 1 Le S iege de
Constantinople et le P atriarcat œcuménique, I N otitiae episcopatuum
Ecclesiae Gonstantinopolitanae, texte critique, introduction et notes par Jean

Darrouzès, Paris 1981: 3295, 7582, 9453, ΙΟ539, 1358 ; съгласно втория сигилий на
Василий II е подчинен на Българската архиепископия (ГИБИ V/1964, с. 46).
Античният град се е намирал на десния бряг на реката; от неговите останки
досега е разкопан само театърът - Apolon Baçe, V ështrim mbi qendrat е
BANUARA ANTIKE DHE MESJETARE NË LUGINËN E DRINOS/GJIROKASTËR/
(M onumentet 4/1972, c. 112-113, 119). Самото седалище на епископа обаче е

било малко по-далече на югоизток, почти до самата днешна граница с
Гърция, до днешното село Бишкопи (Peshkëpi) или Епископи (поради
смесеното си гръцко-албанско население селищата тук носят обикновено по
две имена - гръцко и албанско; българските имена обаче са заличени и се
срещат само на старите карти).
Строежа на църквата аз свързвам с голямото църковно строителство от 70те години на IX век и продължило през целия X век, за да достигне своя
най-голям разцвет през последните две десетилетия на века. През втората
половина на X век, но най-вероятно през последните две десетилетия, е
изградена пристройката. Църквата е била явно сравнително добре запазена
до края на първата трета на XI век, след което, заедно с голям брой
църковни постройки в присъединените към Византия български земи е
направена негодна за богослужение посредством разрушаване на източната
й част и купола. Въпреки включването на епископията на Дринопол към
Българската архиепископия от Василий II, навярно малко след 1037 година
тя е отново присъединена към митрополията на Навпакт. Епископско сед
алище става Лябово, а старата църква, полуразрушена, е осъдена на дълбоко
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забвение, от което е изтръгната след извършения близо два века по-късно,
вероятно през 30-те години на XIII век, ремонт, възобновяване и навярно
изписване. Тя запазва това си състояние до днешни дни, като межд
увременно, в 1511 г., е изграден на нея иконостас със стенописи върху
обърнатата към наоса страна, а първоначалната й олтарна преграда е била
вградена на няколко места в олтара. Настрана от важните пътища и
исторически събития тя остава и до днес непозната за почти всички изслед
ователи; след посещението на любителя-археолог Версакис непосредствено
след Балканската война и на работната група на Института за паметниците
на културата в Тирана под ръководството на Мекси в началото на 70-те
години, аз съм единственият изследовател, получил възможност да се зани
мае с паметника на място - дори и Г. Кох, поне до 1990 г., не успява да се
добере до там. Как ми позволиха да отида там, остава за мене загадка. След
пътуването ми, директорът на Центъра за археологични изследвания при
Албанската академия на науките, д-р Музафер Коркути, ми каза, че резулта
тите от моите проучвания са ги заинтересували и те се надявали да получат
нови импулси за работата си, като очакванията им били потвърдени.
Към документацията трябва да се приложат копия от чертежите на Мекси в
статията му в Monumentet, които са доста точни - липсват само указания за
посоката на сводовете, които там трябва да се нанесат допълнително; не е
нанесена също нишата зад западния портал. Също в разреза към изток не е
нанесен и югоизточния стълб. За сравнение трябва да се приложат някои от
чертежите на Орландос, Вокотопулос и Муцопулос с планове и разрези на
най-важните паралели.
Също трябва да се приложи моята фотодокументация (34 негатива 6x7),
както и мои снимки от зидарията и цялата източна фасада на „Света Теод
ора“ в Арта. Повечето от снимките към статията на Мекси са неизползваеми
поради лошия им печат, но това не е голяма загуба, защото те се дублират
от моите снимки, които са напълно прилични.
*

*

*
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„С в е т а Богородица“
Дрино поле / Пешкопи
План
(по А. Мекси)

„С в е т а Богородица“
Дрино поле / Пешкопи
Изглед о т и з т о к и о т запад
(по А. Мекси)

„ С в е т а Богородица“
Дрино поле / Пешкопи
Изглед о т ю г и о т север
(по А. Мекси)

„ С в е т а Богородица“
Дрино поле / Пешкопи
Разрез
(по А. Мекси
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2. Пророк Арон
3. Пророк Данаил
4. Пророк Исай
5. Пророк Еремия
6. Пророк Илия
7. Пророк Елисей
8. Пророк Йона
9. Пророк Мойсей

100. Св. Алипий
101. Надпис
102. Св. Симеон Стълпник
103. Неизвестен светец
104. Неизвестен светец
105. Неизвестен светец
106. Св. Арета
107. Св. Георги
108. Св. Тодор Тирон
109. Св. Евтимий
110. Св. Елена
111. Св. Константин
112. Св. АхилЛариски
113. Св. Атанасий
114. Св. Никола
115. Св. Ермолай
116. Св. Климент Охридски

20. Мелизмос
21. Ангел
22. Ангел
23. Ангел
24. Ангел
25. Ангел

48. Св. Гурий
49. Св.Авив
50. Св. Пров
51. Св. Мина
52. Св. Виктор
53. Св. Викентий
54. Св. Христофор
55. Св. Елпидофор
56. Св. Калистрат
57. Св. Гимнадий
58. Св, Гервасий
59. Св. Евстратий
60. Св. Авксентий
61. Св. Мардарий
62. Св. Орест
63. Неизвестен светец
64. Неизвестен светец
65. Неизвестен светец
66. Неизвеотен светец
67. Видението на св. Петър
Александрийски
68. Христос - Цар на славата
69. Дарителен надпис (унищожен)
70. Св. Силвестър папа Римски
71. Св. Григор Двоеслов

26. Ангел

72. Св. Григор Чудотворец

123. Етимасия

26а Ангел
266 Ангел
266 Ангел
26г Ангел
26д Ангел
26е Ангел
27. Св. Григор Богослов
28. Св. Василий Велики
29. Св. Йоан Златоуст
30. Св. Кирил философ (?)
31. Благовещение - архангел Гаврил
32. Благовещение - Дева Мария
33. Рождество Христово
34. Сретение
35. Кръщение (Богоявление)
36. Влизане в Йерусалим (Цветница)
37. П ътят към Голгота
38. Възнесение Аазарово
39. Успение Богородично
40. Преображение
41. Предателството на Юда
42. Разпятие
43. Ангел на гроба

73. Св. Дионисий Ареопагит
74. Христос Велик архиерей
75. Св. архидякон Стефан
76. Св. Роман Сладкопевец
77. Неизвестен светец
78. Неизвестен светец
79. Св. Модест
80. Св. Игнат Богоносец
81. Св. Спиридон
82. Св.Антипа
83. Св. Лазар
84. Св. Йоан Милостиви
85. Св. Герман Цариградски
86. Св. Харалампий
87. Христос Велик архиерей
88. Апостол Петър
89. Апостол Павел
90. Св. Козма
91. Св. Дамян
92. Св. Нестор
93. Св. Талалей
94. Св. Тодор Стратилат
95. Св. Бонифаций
96. Св. Димитър
97. Св. Прокоп
98. Св. Пантелеймон
99. Св. Трифон

124. Разгръщане на небето
125. Апостоли
126. Апостоли
127. Рай (фрагменти)
128. Ад
129. Мъченията на св. Димитър
130. Мъченията на св. Викентай
131. Мъченията на св. Мина
132. Чудото на св. Димитър
133. Чудото на св. Георги
134. Архангел ГавриА
135. Архангел Михаил
136. Св. Стилян
137. Св. Зосима причестява св. Мария
Египетска
138. Разрушена
139. Разрушена
140. Разрушена
141. Разрушена
142. Св. Христофор
143. Св. Меркурий
144. Св. Екатерина
145. Св. Петка
146. Св. Неделя
147. Св. Варвара
148. Надпис
149. Св. Герман (ниша над южния вход)

10. Евангелист М атей
1 1 . Евангелист Марко

12. Евангелист Лука
13. Евангелист Йо%
ан
14. Убрус
15. Ангел
16. Ангел
17. Ангел
18. Богородица Ширшая небес
19. Христос Велик архиерей

44.
45.
46.
47.

Възкреоение (Слизане в ада)
Възнеоение
Неверие Томино
Св. Келсий

НАРТЕКС
117. Христос - съдия о т Страшния съд
118. Богородица
119. Св. Йоан Кръстител
120. Етимасия
121. Адам
122. Ева

