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През последните няколко десетилетия про-
учванията, правени от български археолози 
и медиависти на югозапад от днешните по
литически граници на България, бяха екзо-
тично явление, за да не река съвършено за-
мрели. В това отношение пагубна роля из-
игра феноменът политическа кошонктура, 
който твърде рядко е стимулирал честното 
и обективно отношение към историчсските 
факти и реалности. Вината обаче за пре-
мълчаването и несъвпадението на гледни 
точки не трябва да се дири у ссриозните 
учени. Трудностите идваха от това, че бъл-
гарските медиевисти нямаха възможност 
за траен и продължителен достъп до ред 
обекти в Македония, свързани с българска-
та средновековна култура. В това отноше
ние монографията на Н. Овчаров е изстра-
дано съчинение, където всеки отпечатан 
факт, рисунка, надпис издава трудностите 
за проучването им. От своя страна това е 
изисквало от автора отлично предварител-
но познаване на изследваните паметници и 
предварителните етапи на изследванията 
им, най-често извършвани от^забележите-
лен медиевист покойния акд. И. Иванов. В 
този смисъл подзаглавието на книгата 
„Ново след Йордан Иванов" не е славолю
бива претенция, а обективен резултат, за-
щото много от надписите буквално следват 
последния номер от каталога на Й. Ива
нов — надписи, конто за големия българ
ски историк са останали незабелязани или 
са били поне извън вниманието му. В други 
случаи Н. Овчаров дава нова и по-пълна 
откъм графика информация за епиграфски 
паметници, каквато например е тази за 

надписа на Михаил Шишман в Старо На-
горичино. Така действително тази моно
графия е сстествено продължение на двете 
обемисти съчинения на Й. Иванов „Север
на Македония" (1906) и „Български стари-
ни из Македония" (I изд. 1918, II изд., двой-
но по-обемисто 1931 г.) — съчинения с ог
ромна информация за ръкописи, ръкописни 
сбирки, приписки, надписи, старобългарски 
литературни творби и т. н. и вън от някои 
кри!ични бележки1, са все текстове, конто 
никой медиевист не може да отмине с лека 
ръка и задължително се обляга на тях при 
проучванията на средновековната българ-
ска цивилизация. 

Монографията се състои от пет глави. 
Първата глава е онасловена „Скриптории-
те на „Св. София" и „Св. Богородица Пе-
ривлепта" по данни от новооткритите ри-
сунки-графити". В нея се публикуват и ана-
лизират около 140 врязани рисунки, откри-
ти и копирани от споменатите две охридски 
църкви, като преобладаващото количество 
изображения от „Св. София" е извлечено 
от залата на втория етаж на нартекса на 
храма, която зала (галерия) е свързана с 
ктиторството на небезизвестния книжов-
ник, „мъдрият и красноречив" (както го на-
рича Йоан Кантакузин) охридски архиепи
скоп от XVI в. Григорий I. Съвършено от-
кровено и според мен правилно авторът на 

1 Вж. например Селищев, А. [рец.]. 
Й. Иванов . Български старини из Македо
ния. С , 1931, VII + 672 с. — Македонски 
преглед, 7, 1932, № 4, 101—109. 

135 



с. 12 твърди. че на пръв поглед рисунките-
графити от двсте охридски църкви трудно 
ее поддават на класификация и системати
зация. Основателно е твърдението му, че 
рисунките не могат да се разглеждат има-
нентно, вън от връзката им с десетките над
писи. Тясното взаимоотношение между ня-
кои изписани с школувана ръка графити и 
анималистичните изображения в тератоло-
гичен стил (знайно от коя епоха) може мно
го успешно според авторовото хрумване да 
се свърже съе същесгвуването на скрипто-
риите в тези църкви. Паралелите на живо-
тинските изображения, намерени по стено
писите на споменатите църкви, по архитек-
турните детайли от „Св. София", съотнесе-
ни с украсага на ръконисите от XIII—XIV 
в. и особено съе сграфито-керамиката, са 
удовлетворителни. Интересен момент 
представят рисунките № 32, 33 и 43 по ката
лога на автора, конто на фона на примити
визма на десетките останали рисунки Н. 
Овчаров се опитва да свърже както с начал-
ките с човешки образи от най-старите бъл-
гарски ръкописи, така и с опити за „портре-
туване" чрез „характерни белези като бра-
дата и косата" (според изразите на автора). 
Ще добавя, че това е силно доказателство 
за скрипториални навини, тясно преплстс-
ни с иконографски принципи. От ерминии-
те се знае, че тъкмо формата на брадата и 
косата, редом с иконописния език на облек-
лото идентифицират изображенията. Факт 
е, че авторът на несръчните изображения е 
познавал типичното за езика на иконопис-
та. Още по-интерссни успоредици авторът 
открива в трстирането на схеми на иконог
рафии на някои пози от светителския пер
сонаж, на начина на предаване чрез проста 
графична линия на иконописни похвати ка
то драпировката на одеждите. Все така с 
обилии паралели от средновековната мону-
ментална живопис Н. Овчаров показва за
висимости на тези изображения от палео-
логовския стил, респективно с влиянието на 
исихастките идеи в нея. Втората част от та
зи глава, онасловена „Рисунки-графити 
върху стенописите, показващи реални хора 
и действия", разкрива интересна галерия от 
средновековни реалии ■■-■ изображения на 
лъкове, шлемовс, коне с амуниции и наме
тала, различии типове саби и мечове, както 
и една изключително ценна колекция от 23 
изображения на морски кораби. И тук, по
добно на предишнитс си съчинения, посве-
тсни на сходни изображения, свързани с ко-
рабоплавансто през Срсдновсковието и въ-
оръжението от тази епоха2, авторът показ-

2 Вж. Овчаров , Н. Рисунките-графи-

ва завидна ерудиция в анализа и успореди-
ците. Тази глава има преди всичко значение 
за историци, археолози, изкуствоведи и др 
Правдиво изглежда твърдението на Н. Ов
чаров, че изображенията в Григориевата 
галерия са отражения-сенки от събития (на
пр. изобарженията на тежковъоръжени ри-
цари, клоуни и шутове). чиято основа се ди-
ри в редица исторически документи. Изво-
дът в тази глава е стегнат и категоричен 
рисунките в „Св. София" са правени главно 
по време на управлението на последните 
охридски владетели — Андрей Гропа и 
Карло Топиа. 

Тъкмо затова не е чудно, че втората 
глава „Надписите-графити от църквата 
„Св. София" и историята на града през XIV 
в.", обемаща десетки надписи, започва с 
анализа на 9 рисунки на подписа на Андрея 
Гропа. Тези „упражнения" за изписването 
на сложни монограми, както и имитациите 
на подписа на цар Урош (1356—1371), чие-
то правилно прочитане не буди съмнение. 
насочват Н. Овчаров към една хипотеза, 
която ми се струва правдоподобна. Според 
тази хипотеза Григориевата галерия към 
края на XIV в. е била не само действуващ 
скрипторий, а може би по някакъв начин е 
била свързана с владетелската канцелария. 
Калиграфските позовавания при лигиране-
то на владетелските подписи, съпоставени 
с книжните образци от епохата, както и на-
мереният изписан по стените канцеларски 
формуляр-концепт за модел на иисмо до 
архиепископ са сериозни доказателства. 
По-несигурен случай представя надпис № 
142, за който Н. Овчаров допуска две въз-
можности — графитът да е паметник, свър-
зан с великия челник Манко, познат от ис
торически документи и епиграфски памет-
ници, или пък може да се отнесе към небез-
известния от историята и фолклора крал 
Марко. Без да се изказвам много уверено, 
отбелязвам, че сложният калиграфски под-
пис по-успешно може да ее свърже с челни-
ка Манко. Относно разчитането кралгвнуь 
вм. К|»л«!Н|сь, основано на твърдението, че 
в сръбския език през XIV в. фамилните 
имена и думи от типа на горепосочената в 
повечето случаи завършват на к, а не на Y, 
отпращам към изеледването за правописа 

ти от Имарет джамия в Пловдив като из-
вор за историята на Средизсмноморието 
през XV в. С , 1987; Овчаров, Н. Корабо-
плаването по българското черноморско 
крайбрежие (XIV—XIX в.). По данни от 
рисунките-графити в несебърските църкви. 
С , 1992. 
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на сръбохърватските грамоти и писма от 
Yji XIII в.,5 където има изобилии приме
ни за взаимозамсни на к и h. 

Прави отрадно впечатление, че ав-
торът рядко е категоричен и краен в прочи-
та на доста от трудно разгадаемите знаци, 
винаги допуска няколко възможности и то-
ва се дължи единствено на лошото епиг-
1>афско съетояние на голяма част от графи-
тите. Така например за надпис № 150, кой
то Н. Овчаров свързва с дохождането и 
дейноетта в Охрид на архиепископ Нико
лай (втората половина на XIV в.), се пред-
лагат два варианта: 1. + ... oxj>HA»f (н)^е(н) 
доге никель ^HsnHCKiTi(b) н SVHNH К(Ь)СЛА£ 
да. н 8«х(ь) HKWNA при χ . . . 2. + ... ох^ндоу 
(H)fff(n) Л«ге NHKWAx \ухнепнаа-п(ь) н 
8YHHHg(b) СЛА? Λ λ Н В«Х<ь) HKWH\ П()Н X . . . 
След най-общ езиков анализ, където спра
ведливо се обръща внимание на формата 
доге (аорист Зл. ед. ч.)4, авторы превежда: 
1. Като йерей на Охрид дойде Никола архие
пископ и поправи навсякъде и всички икони 
при храма (храмовете)...; 2. Като йерей на 
Охрид дойде Никола архиепископ и като по
прави веднага и всички икони при храма 
(храмовете)... Не бих искал да се спирам 
на и без това загадъчния откъм несъгласу-
ваност местен падеж в израза ксех(к) ιικινΗλ 
в повредения финал на надписа (възможно 
е да е имало изчезнало от врсмето надред-
но х над ΗκοΝλ, впрочем възможен е прочит 
и все̂ с(ь) < ВЬС'ЕХЪ нконъ — род. пад. мн. ч., 
следва съюз λ — г, при Χ^ΜΛΈ, Х^МКХЬ?), НО 
това още повече засилва неяснотата), а по-
скоро да обърна внимание на едно неточно 
съждение. Мъчно мога да повярвам, че 
един архиепископ, т. е. лице с висш свеще-
нослужителски сан, може да бъде наречен 
едновременно и йерей, сиреч свещеник. 
Според мен надписът е започвал с някакво 
наречие с окончание -t; (в старосръбски > 
е — вж. рисунката на надписа на с. 38 в при
ложение™ Образы), образувано от прилага-
телно от типа ΑΟΒ(>Έ, зъл-в, кллз^, и така 
благопожелателното начало, според мен, 
би гласяло ... е оэдндлу if дтеге NHKWAÄ 
х^непнекзуп... като ψ<κκ 'защото' е подчи
нителен съюз за причина, срв. приписката в 
евангелието на Радин Нагоричанин (ок. 

Ивип, П., В. JepKOBHh. Правопис 
Йирилских повела и писама XII—XIII века. 
Нови сад, 1981, с. 60. За палатализацията 
вж. Увод в изучаването на южнославянски-
те езици. С , 1986, 228. 

За îj< >г вж.: ИвиЬ, П., В. JepKo-
виЬ. Цит. съч., 54—59. 

1317—1318, Москва. Държавна руска биб
лиотека, сбирка на В. Григорович, № 1693 
III) вь А*, прости Ρλ МЬНСТОАЛ .Kft, мн <^АЪМ* 
VTHVHK кынгьмь. н Дрьгьново^ мтерь Kjie ми 
нспредо КОНЬЦЕ ΚΝΗΓΛΜ. н ПОПЬАНЮ Ογτ-κχΛ,» i*f« 
ми пв-ъменн wrmpMue ...5 Извънредно интере
сен e фрагментът от надпис № 185, от кой
то е запазено само началото Ьлме WxfHA»· 
. .\q. . .к. За жалост недовършен, откъелекът 
генетически се родее съе стиховете 
μακάρισμοι (срв. Мат. 5:3— 12), добре по-
знати от старобългарската и византийска 
химнична поезия, и е още едно доказа-
телство за литературната дейност в охрид-
ските скриптории. Привсдените от автора 
примери и на висока ораторска проза и 
химнични образци от X—XIV в. смислово 
са адекватни. Любопитство будят и двата 
абецедара, издраскани твърде неумело, с 
обратно изписване (отзад напред), интерес-
ни както с огледалните изображения на ни
кои знаци (като при λ например), така и с 
обръщането по оста на други на 180° (на
пример д). Тези азбуки между другото из-
тъкват и чисто психограматологически мо
мента. При добре известния надпис на Рая 
Мутулович от църквата „Св. Георги" в 
Старо Нагоричино (в гл. 3 „Открит ли е 
гробът на цар Михаил Шишман в Старо 
Нагоричино"), който гласи ΠΟΥΗ ра,вь к~жн 

P\ii Μ8Τ8Λ0ΒΗΚ крвь льглторь, не е било необ
ходимо да се добавя ь, за да се получи 
длъжноетта алагатор. В случая има начал-
на апокопа, срв. в Савината книга гшонт>, 
гр. ήγεμών Мат. 27:21, малтнзн-

д 
ми < ίματχσμός в Земенската църква, nofovj·-
ΜΗ6<ίποδρόμιον в хрониката на Йоан Ма-
лала6 срв. и имената Лефтер, Манол, която 
апокопа е настанала вероятно оше на гръц-
ка почва. Крачка напред е и прочита на 
надгробния надпис, нанесен все на южната 
стена на същата църква, който в изданието 
на Й. Иванов7 на места представлява без-
смислен набор от странни знаци. 

За съжаление отново вероятно най-ин-
тересният надпис от същата тази църква, 

3 Мошин, Вл. Палеографски албум 
на ]ужнословенското кирилско писмо. Ско-
nje, 1966, № 73, с. 77, срв. CTOjaHOBnh, Jb. 
Стари ерпски записи и натписи. Кн.. 1. 
Београд, 1902, с. 16, № 35. 

6 Истрин, В. М. Хроника Иоанна 
Малалы в славянском переводе. М., 1994, 
с. 201. 

7 Иванов , Й. Български старини из 
Македония. Изд. 2. С , 1931, с. 134, № 4в. 
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свързан от Й. Иванов с хипотетичния гроб 
на пар Михаил III Шишман (1323—1330), е 
в много лошо епиграфско състояние. На-
блюдснията на Н. Овчаров обаче, както и 
приложената рисунка, са особено полезни, 
защото доказват несъстоятелността на до-
пълненията и „прочита" на надгшса, напра-
вен от акад. Ив. Гошев през 40-те години. 
Така епиграфският анализ на автора до-
пълва с нови сведения неточностите на Го-
шевото гьлкуване, а на хронологичното не-
съответствие, допуснато пак от Ив. Гошев, 
обърна внимание преди няколко години 
Ив. Божилов8. В крайна сметка въпросът за 
съобщението на архиепископ Данило, че 
убитият във Велбъждката битка Асеневец 
е бил погребай в църквата „Св. Георги'" в 
Старо Нагоричино, отново остава полуот-
крит. В гл. IV и V са публикувани рисунки 
и надписи от други църкви във Вардарска 
Македония — храма „Св. Димитър" в При-

8 Вж. Божилов , И. Фамилията на 
Асеневци (1186—1460). Генеалогия и просо-
пография. С , 1985, с. 127. 

леп, „Св. Пантелеймон" в Нерези, „Св. AD. 
хангел Михаил" в Лесновския манастир в 
голямата си част надписите (някои от тях 
на гръцки) са късни — след XVI в., но из-
тъкват както важни моменти за такси-
диотството и поклонничеството в югоза-
падните епархии, тъй и разкриват средищ. 
ната роля на Лесновския и Рилския манас
тир като важни духовни и книжовни цент-
рове. Преобладаващият брой от надписите 
е твърде близък до приписките, пръснати 
из ръкописната книжнина, конто съдържат 
познатите формули „година, имя рек, до-
йдох от манастира NN" или „да се знае, 
имя рек" и т. н. 

Книгата на Н.Овчаров9 прави достъп-
ни ценни свидетелства за средновековната 
култура във Вардарска Македония и е без-
яюрен успех за своя автор. 

' Може само да се съжалява, че Уни-
верситетското издателство не се е погрижи-
ло ценният епиграфски материал да бъде 
отпечатан с добре познатите вече компю-
търни старобългарски и гръцки шрифтове. 
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