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От 90-те години на XX в. преподаването 
по иконография и църковна живопис стана 
актуално във висшите учебни заведения в 
България (например в Националната худо-
жествена академия и в Нов български уни
верситет в София, във Великотърновския 
университет и др.). Все по-често специа-
лизирани курсове се водят и в училищата 
по изкуствата, както и край храмовете с 
одобрението на църковните настоятелст-
ва. Това налагаше написването на ръко-
водство на български език, коего мето
дически да постави иконографските проб-
леми на памстниците на средновековното 
монументално изкуство, и по-специално 
на българското. Такъв труд можеше да бъ-
де рсализиран само от изеледовател с дъ-
лъг научен опит, какъвто е Лиляна Мав
родинова. След написването на „Стенната 
живопис в България до края на XIV век" 
(С, 1995), където се актуализират научните 
схващания за стиловите направления в из-
куството, логично дойде врсмето за об-
хватиото и обобщаващо иконографските 
проблеми на цикъла „12 църковни праз-
ника" изеледване. Приветстваме иниции-
раната отКирило-Методиевския научен 
центьр книга с надежда, че тя поставя на
чал ото на ръководствата по иконография 
в помощ на изеледователитс и препода-
вателите на средновековното българско 
изкуство. 

Книгата на Л. Мавродинова е плод на 
многогодишни събирателски усилия и 
многостранен изеледователски труд в об-
лаетта на иконографията. Материалът е 
представен синтезирано на 154 страници 
с бележките, разпределен в следните раз
дели: въведение в проблематиката, 15 ико-
нографски рубрики, заключение, три по-
мощни научни апарата (кратки данни за 
архитектурата на средновековните църкви 
в България, основна литература, списък 
на съкращенията) и резюме на френски 
език. Въведението (с. 3-8) включва обстоен 
преглед на литературата и поставя тер-
минологични проблеми, пряко рефлек-
тирали в неразбирането и преподаването 
на магерията - например „иконогра
фията" у някои автори е буквално възприе-
мана като практическа реализация на жи
во] [иста, т.е. като иконопис. Професионал-
ното навлизане в проблематиката е улес-
нено от иконографския акцент върху из-
следването, който не игнорира методите 
на съвременната иконология. Авторката 
разкрива символиката на изображението 
и търси генезиса на художествения образ, 
като очертава предпочитанията на ктито-
рите и майсторите към един или друг тип 
изображения във връзка с тяхното кон
кретно въздействие върху човешкитс се-
тива в храмовою пространство. Подходът 
лава възможност за свързванс на произ-
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ведението с професионално-психическата 
нагласа на зографа - срв. Житието на св. 
Панкратий Тавроменийски, в което се раз-
казва, че проповедникът получил от пър-
воапостол Петър два тома с изображения 
от Стария и Новия завет, конто по-късно 
зографът Иосиф изписал в неговия мар-
тирий. Този рядко използван от изследо-
вателите легендарен агиографски текст не 
се покрива с традиционната представа за 
анонимността на средновековното из-
куство, а свидетелства за високия социа
лен статус на художника. 

Анализът на дванадесетте големи (Гос
подски и Богородични) църковни празни-
ци (с. 9-137), конто варират в изобрази-
телния цикъл, е допълнен в труда с темата 
за „Посещението на Мария при Елиса-
вета", а празникът на Христовото Възкре-
сение е представен с двата си варианта: 
„Посещението на жените мироносици на 
гроба Господен" и „Слизането на Хрис
тос в Ада". Статиите за отделните иконо-
графски сюжети са построени на хроно
логически принцип. Поради заявената те
ма за стенната живопис авторката не 
привежда сравнения с паметниците на зла-
тарството от времето на Първото българ
ско царство, които биха били важни за из-
ясняването на влиянието в иконографията 
от византийската столица - например със 
златния енколпион от Плиска с изобра
жение на осемте Господски празници и с 
обкования със злато кристален печат от 
Преславското съкровище, върху който е 
изобразено Благовещението на Богоро
дица. Подобно място в анализа на разви-
тието на столичното изкуство в България 
през XIV в. биха имали и ръкописите, по-
ръчани от цар Иван Александър. 

Иконографският анализ в книгата е пре-
цизен и единствено лошото състояние на 
живописта в някои случаи е причина за 
незначителни пропуски, от каквито не са 
лишени иконографските изследвания и на 
други видни учени - например в полето 
над Архангела и Мария в „Благовеще

нието" на софийската църква „Св. Георги" 
би могъл да е небесният сегмент с благо-
славящия Бог, Богородица от „Разпя-
тието" в Боянската църква държи кърпата 
в дясната ръка, докато гробницата на 
Христос в сцената „Жените мироносици" 
е в шкарпирана скала, а малката сцена 
„Успение Богородично" е навярно свое
образна предварителна скица на зографа, 
изписал църквата през 1259 г. Трябва да 
се каже също, че представянето на „Въз-
несението на Христос" в югоизточната 
конха на споменатата църква „Св. Георги" 
е сигурно, тъй като запазеният фрагмент 
ще е от небесното сияние на Христос, до
като фрагментът с групата апостол и спо-
ред нас действително е от сцената „Пет-
десетница", която е била изобразена в съ-
седство. Научният апарат за архитектурата 
на българските църкви (с. 140-144) дава 
полезна ориентация за разполагането на 
иконографския цикъл в храмовото прост
ранство във връзка с конкретните литур
гически изисквания към идейната прог-
рама. 

Независимо от скромното мнение на ав
торката за собствения и труд трябва да се 
отбележи, че изследването за Големите 
църковни празници е значимо явление в 
българската медиевистика, защото проуч-
вания у нас са правени преди всичко за 
отделни иконографски сюжети и типове, 
докато цялостен хронологически преглед 
с обобщение върху материала липсваше. 
Ръководството по иконография запълва 
част от тази празнота и се надяваме, че 
Л. Мавродинова ще реализира и други 
публикации в тази насока - в момента тя 
подготвя проучване за „Страстния" и 
„Възкресния" цикъл, както и за иконо
графските цикли в илюстрираните ръко-
писи от времето на Второто българско 
царство. Това би било принос не само за 
научните среди, но и ще послужи при пре-
подаването на средновековното българско 
изкуство. 

Зарко Ждраков 
Национална художествена академия 
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