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Тотка Григорова (София, България)
„НЕМУ ДА БЪДЕ СЛАВА, ЧЕСТ И ПОЧИТ“
(Изложба в чест на 1150-годишнината от Успението на св. КонстантинКирил Философ)*
Развитието на култa към светите братя
Кирил и Методий е част от историческия
и културен контекст, в който се формира българската национална памет. Той е
увенчан с множество изображения, които илюстрират най-важните етапи в изграждането му. Те са неизброими от поя
вата им в средата на XI век до наши дни.
В средновековната поствизантийска и
ранновъзрожденска изобразителна тради
ция са рядко срещани. Но във времето на
Българското възраждане, особено след
появата на „История славянобългарска“,
образите на Солунските братя се превръщат в символ на борбата на българите за
просвета и независима църква1. От XV в.

Изложбата е създадена в рамките на нацио
налната научна програма „Културно-истори
ческо наследство, национална памет и обще
ствено развитие“, финансирана от МОН; вто
ро копие е отпечатано за нуждите на проект
BG05M2OP001-1.001-0001 по НОИР “Изграж
дане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.
1
Относно възрожденската иконография и
основните идеи, проповядвани от зографите,
вж. Б о ж к о в, А. Изображенията на Кирил и
Методий през вековете и тяхната иконограф
ска еволюция. – В: Кирило-Методиевски студии. Т. 4. София, 1987, 423–432; Б о ж к о в, А.
*
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фигурите на първоучителите са обединени заедно с учениците си св. Климент, св.
Наум, св. Ангеларий, св. Горазд и св. Сава
в група, наречена „Св. Седмочисленици“2.

Изображенията на Кирил и Методий през вековете. София, 1989, с. 184; В а с и л и е в, А.
Образи на Кирил и Методий в България. София, 1970, с. 9; В а с и л и е в, А. Български
светци в изобразителното изкуство. София,
1987; П а с к а л е в а, К. Кирил и Методий
в изобразителното изкуство. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. София, 1995, с.
270, 275; А р е т о в, Н. Национална митология
и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в
словесността от XVIII и XIX век. София, 2006,
117–118; Б а к а л о в а, E. Култ, текст, образ.
Изображенията на св. Кирил и св. Методий в
изкуството на православния свят. – Библиотека, 22, 2015, № 3, с. 76.
2
Добре известно е, че групата св. Седмочисленици се появява късно в иконографската традиция, успоредно с обособяването на
празника (XV–XVI в.). По-подробно по този
въпрос вж. Б а к а л о в а, Е. Седмочислениците в изобразителното изкуство. – В: КирилоМетодиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003,
с. 581; Б а к а л о в а, E. Култ, текст, образ...,
с. 71; Г р о з д а н о в, Цв. Наjстарата претстава на Седмочислениците. – Културен живот,
7–8, 1974, с. 33; Г р о з д а н о в, Цв. Студии

В паметниците от българските земи те са
изобразявани често в обща композиция
след 1857 г., когато се въвежда всенародното честване на делото на славянските
просветители Кирил и Методий3. След
Освобождението те са едни от най-често
изобразяваните светци, когато развитието на художествените търсения и иконописните традиции превръщат иконата и в
картина, в която рефлектират модерните
стилови течения на епохата.
Изложбата „Нему да бъде слава, и чест
и почит ...“ е посветена на два юбилея –
1150-годишнината от Успението на св.
Кирил и 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките
(БАН). Изложбата е създадена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ)
към БАН и представлява важна част от
дейността му по проучване и популяризиране на изобразителното наследство,
отразило почитта към славянските просветители св. Кирил, св. Методий и техните ученици. Включените в нея изображения са малка част от дигиталния архив
на КМНЦ с образи на Кирил и Методий.
Чрез системното събиране и документиране на изобразителни паметници КМНЦ
се стреми да актуализира, разшири и до-

за Охридскиот живопис. Скопjе, 1990, с. 194;
Г р о з д а н о в, Цв. Словенските учители во
живописот на Пречиста Кичевска и развоjот
на композициjата на Седмочислениците во
втората половина на XIX век. – В: Уметността
и културата на XIX век во Западна Македониjа. Скопjе, 2004, с. 49; Г р о з д а н о в, Цв.
Композициjта на Седмочислениците во живописот од XVII до XVIII век. – В: Портрети на
светителите од Македониjа од IX до XVIII век.
Скопjе, 2016, с. 137.
3
За празника на св. св. Кирил и Методий вж:
К о л е в а, П. Празникът на Кирил и Методий. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия.
Т. 3. София, 2003, 269–277 и посочената там
литература.

пълни съществуващите до момента изследвания и издания, посветени на кирило-методиевската изобразителна традиция, които са създадени от редица изследователи на изобразителното изкуство.
Кръгът на експонатите в дигиталния архив, който КМНЦ поддържа, ежегодно
се разширява както в хронологичен, така
и в териториален аспект. Експонираните
дигитални изображения на икони са подбрани сред материалите от няколко научни експедиции, проведени през 2018 г.
в множество отдалечени, малки селища
в България. По време на тези експедиции са заснети и документирани икони
и стенописи, намиращи се в посетените
храмове, сред прибраната за съхранение
църковна утвар и в музейни сбирки. Чрез
тези теренни проучвания в научно обращение се въвеждат голям брой нови материали за иконографията на светите братя
Кирил и Методий и светителската група
„Седмочисленици“.
За първи път изложбата беше експонирана в началото на 2019 г. като съпътстващо събитие на Международната научна
конференция, организирана от КМНЦ в
чест на 1150-годишнината от Успението
на св. Константин-Кирил Философ. Научният форум се състоя от 13 до 15 февруари 2019 г. Той бе проведен под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев. Част от постерните
изображения, осем на брой, представящи
възрожденски икони, бе изложена в музея
„Земята и хората“ по време на официалното откриване на конференцията на 13
февруари 2019 г. На 14 февруари – Успение на Константин-Кирил Философ, изложбата беше официално открита успоредно с началото на първата научна сесия
в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН).
Паната, съставящи изложбата, са 15 на
брой. Бихме могли да разделим представените на тях произведения на две групи
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въз основа на хронологията и на жанровата им принадлежност: 1. Икони с образите
на св. Кирил и св. Методий; 2. Стенописни изображения на св. Кирил и Методий,
техните ученици и св. княз Борис I. Те са
пречупени през авторския поглед на художниците, живели в две динамични епохи – края на XIX и първата половина на
XX в. Въпреки хронологическата им близост в отделните изображения се откроя
ват индивидуалното естетическо отношение на зографите и зографите художници,
както и модерните художествено-стилови
тенденции, вплетени в утвърдената вековна традиция. Те показват също така
спецификите на стенописния и кавалетния жанр в иконографията, произтичащи
не само от големите разлики в мащаба, с
който се борави, а и от технико-технологичните характеристики и техническите
особености на различните изобразителни похвати, използвани от зографите и
художниците. Във възпроизведените икони можем да се насладим на характерната за възрожденското изкуство любов към
детайла и разказвателните подробности,
придружени с пищна и изящна орнаментална украса. Сред образите се откроява
майсторската ръка на опитни зографи,
пресъздали с невероятно изящество префинените ликове на славянските просветители. Някои от тях са изписали авторския си подпис върху иконите, а други
остават за нас анонимни. Стенописните
произведения, макар и не много отдалечени във времето от иконите, категорично представят художествените тенденции
на Новото време, свързани с повишен интерес към пресъздаване на реалистично,
триизмерно пространство в изображенията, постигнато чрез методите и техническите похвати на академичното изучаване
на изобразителния обект и пространството, в което е разположен.
Най-ранната икона в експозицията, пред
ставяща светите братя Кирил и Методий,
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е от Пазарджик – създадена е през 1860 г.
от Станислав Доспевски. Добре позната
от множество научни публикации4, иконата е експонирана в наоса на църквата
„Св. Богородица“, на границата между
централния и южния кораб, разположена
на самостоятелна поставка – проскинитарий с богат обков. В долната част на изобразителното поле, по средата, е поместен
кратък текст, в който е посочена годината
на изписване – 1860 г., както и името на
зографа „Произведенie росïскаго художника Г. Станислава Доспҍвскаго въ Самоковъ 1860“. Иконата е изпълнена в темперна техника, а състоянието ѝ е отлично.
Следващата по хронология творба е от
1867 г. (обр. 1). Тя се съхранява в град
Прилеп в църквата „Благовещение Богородично“. Състоянието на иконата е доб
ро. Фотографията ѝ е предоставена на
КМНЦ от Иванчо Гълъбов5. В композиционно отношение иконата е много интересна. Изцяло в духа на християнската
иконография нейната композиция обединява изобразителните елементи заедно с
кратки надписи и текстове, разположени
като части от композицията на различни

Тук ще посочим само основни публикации
за иконата: В а с и л и е в, А. Български възрожденски майстори. София, 1965, с. 405; В ас и л и е в, А. Образи..., с. 17, 114; Б о ж к о в,
А. Изображенията..., с. 186, обр. 128; О б р ет е н о в , Ал. (ред.). Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. 1. София,
1980, 262–263; М а в р о д и н о в, Н. Изкуството на българското Възраждане. София,
1957, с. 304; Ч е ш м е д ж и е в, Д. Изображения святых Кирилла и Мефодия в искусстве
эпохи Болгарского возрождения. – Във: В начале было слово… Москва–Санкт-Петербург,
2013, с. 57.
5
След последното десетилетие на XX в. и
направения тогава ремонт иконата е изчезнала
от църквата и днес е с неизвестно местонахождение.
4

места в иконата. Типично за иконографията на XIX в. освен фигурите и пейзажните мотиви композицията включва медальони със сцени, разположени в долната част, и богата орнаментална рамка. В
левия медальон е изписана сцената „Проповед към българския народ“, в десния
„Кръщението на княз Борис I“.
В изложбата са включени две икони
на св. Кирил и Методий, принадлежащи
на сбирката от икони на Археологическия музей във Варна. Те са експонирани
в църквата „Св. Атанасий“, чийто втори
етаж се използва като хранилище за част
от иконографската сбирка на музея. Едната икона е дело на зографа Никола Василев от Шумен6. В долната част на изображението е разположен надпис, в който
е посочена годината на създаването ѝ –
1869 г. Иконата следва композиционната
схема на многоцветната виенска литография „Български просветители“ от 1864 г.,
издадена от Христо Г. Данов7 с пейзаж
на Преслав в центъра, но без медальони. Другата икона от Варненския музей е

Размери – 113/73 см, инв. № RIMVN ВМ
49, състояние – отлично, публикации: Т о д ор о в а, Р. Концептуализацията на образите на
св. св. Кирил и Методий в иконографския модел на Никола Василев от Шумен. – В: Limes
slavicus. 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, 81–82, 92.
7
Относно литографията вж. В а с и л ие в, А. Образи…, 7–8; Б о ж к о в, А. Изображенията…, с. 174; Б о с и л к о в, С. Гравюри от
XVIII и XIX век с образи на Първоучителите.
– В: Международен симпозиум 1100 години от
блажената кончина на Св. Методий. Т. 2. София, 1989, 168–169; Г е р г о в а, Ив. Графични
модели във възрожденската иконография на
славянските просветители. – Проблеми на изкуството, 1993, № 4, с. 8; Б а к а л о в а, E. Култ,
текст, образ…, с. 77.

от неизвестен автор, датирана от XIX в8.
Композицията на иконата изцяло повтаря
композиционната схема на гравюрата от
Българския буквар на Георги Бусилин, отпечатан в Москва през 1844 г.9 Различава
се от гравюрата само в дрехите на светците, които не са облечени с монашески
раса както в буквара, а са в богато орнаментирани архиерейски одежди с корони.
Следващата категорично датирана икона от експозицията е иконата „Св. Кирил
и Методий“ от църквата „Св. Георги“ в
град Белово. Авторът на иконата е неизвестен, но в долния десен ъгъл е посочена
годината на нейното създаване – 1895 г.10
От пределите на Южна България е иконата на „Св. Кирил и Методий“ от село
Наречен. Тя е разположена в дебелината
на зида на прозорец от южната стена на
наоса на църквата „Св. Неделя“11. Рисувана от неизвестен автор, иконата е и без
точна датировка; според стиловите характеристики вероятно е от края на XIX в. От
надписите се вижда, че иконата е озаглавена „Българските просветители“. Този
надпис е разположен по средата между
двете светителски фигури, отстрани до
всеки от светците е посочено името му, а

6

8
Размери – 43,5/32,5 см, инв. № RIMVN ВМ
90, състояние – добро.
9
Българският буквар е публикуван в: Я н е в,
Я. Георги Бусилин (1823–1845) и неговият бук
вар. София, 1992. Публикации за гравюрата:
В а с и л и е в, А. Образи…, обр. 8, с. 112; Г е рг о в а, Ив. Графични модели…, 4–5; П а ск а л е в а, К. Кирил и Методий…, с. 271; Ч е шм е д ж и е в, Д. Изображения святых Кирилла
и Мефодия…, с. 56; Б а к а л о в а, E. Култ,
текст, образ..., с. 76.
10
Техника – темпера върху дърво, размери –
84/64 см, състояние – отлично.
11
Техника – темпера върху дърво, размери –
61,5/40 см, инв. № 20/42 0–7 (изписан на гърба
на иконата), състояние – добро. Иконата не е
публикувана до момента.
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в основата на иконата, вляво и вдясно, са
изброени по три имена на дарителите. Тя
ни представя частичка от художествения
живот в Родопите, където отдалечеността
от големите възрожденски художествени
центрове обуславя наличието на творби,
създадени от местни зографи и зографи
идващи от всички краища на България.
В изложбата е включена и една икона
на славянските просветители от Северна България, от църквата „Рождество на
Пресвета Богородица“ в село Старо Стефаново (обр. 2). Авторът на иконата, за
съжаление, отново е неизвестен, а относно датировката може да се изкаже предположение за втората половина или дори
края на XIX в.12 Интересно и на пръв поглед нетипично е местоположението ѝ в
църквата. Тя е разположена над владишкия трон. Оказва се, че тази позиция на
иконата съвсем не е прецедент, макар и
да не е засвидетелствана до момента в
известните ми изследвания върху Кирило-Методиевите изображения. Поставени над владишкия трон, изображенията
на солунските братя се срещат и на други места в Северна България. Още по-интересен е фактът, че подобна традиция се
среща и в Странджа. В статия на А. Николов са споменати дванадесет храма, в
които икони, изобразяващи св. Кирил и
Методий, украсяват владишкия трон13.
12
Храмът в с. Старо Стефаново е построен
през 1880–1882 г., иконите от иконостаса са
рисувани през 1887 г. – вж. Н и к о л о в, А.
Икони с изображения на св. Кирил и св. Методий от Странджа (втората половина на XIX
– началото на XX в.). – Старобългарска литература, 59, 2019, 70–91. Това ми дава повод да
приема края на XIX в. за най-вероятна датировка на иконата на светите братя. Техника
– темпера върху дърво, размери – 98/53 см,
състояние – отлично.
13
Над Владишкия трон са поставени икони
в селата: с. Абланица, общ. Ловеч, с. Столът,
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Относно позицията на иконата в храмовото пространство е важно да се отбележи, че според наблюденията в същото изследване през първите десетилетия
след Освобождението владишки тронове
с образите на славянските просветители
се срещат често, особено в творчеството
на късните тревненски зографи, както и
на някои други, които вероятно са били
повлияни от тревненци14. Тази констатация представя различна посока в изследванията върху кирило-методиевската иконография и дава възможност да бъде проследен и анализиран един нов аспект, вложен в култа към св. Кирил и св. Методий,
свързан с историческия момент.
Едно от паната в изложбата представя
произведение, за което категорично може
да се твърди, че е сътворено от зограф,
принадлежащ на тревненската школа. То
е датирано отново от XIX в. На южната фасада на Мулдавския манастир „Св.
Петка“ се намират двете фигури на св.
Кирил и св. Методий (обр. 3). Те са изобразени изправени в цял ръст, фланкиращи арковидна в горната част порта, която въвежда в притвора на църквата. Над
арката е разположен свитъкът с азбуката,
който държат светците. Въпреки немалкото изследвания и публикации15 името

общ. Севлиево, с. Асеновци, общ. Левски, с.
Врабево, общ. Троян, с. Дебнево, общ. Троян, с. Бериево, общ. Севлиево, гр. Летница,
с. Калугерово, общ. Правец, с. Крушовене,
общ. Долна Митрополия, с. Долни Луковит,
общ. Искър, с. Вълчаново и с. Звездец, общ.
Малко Търново. Данните са по Н и к о л о в, А.
Икони с изображения на …, 79–81, ил. 14‒35)
14
Н и к о л о в, А. Икони с изображения на ...
с. 78.
15
Публикации: В а с и л и е в, Ас. Български възрожденски..., с. 67; Ч а в р ък о в, Г. Български манастири. София, 1978,
с. 358; О б р е т е н о в , Ал. (ред.) Енциклопедия
на изобразителните изкуства в България. Т. 2.

на зографа остава неизвестно. Състоянието на стенописа е лошо. Относно типологичните композиционни особености
на стенописа трябва да се посочи, че в
българското изобразително изкуство от
Късното възраждане в стенописни композиции от фасадите на църквите на южния
вход често се срещат изписани славянските просветители, държащи свитъка с
азбуката16.

София, 1987, 163–164; В а с и л и е в, Ас.
Образи..., с. 123, обр. 75.
16
Примери за това разположение на светците са: църквата „Св. Илия“ (1856 г.) в
с. Хвойна, където композиционната схема е
същата както в Мулдавския манастир (Ш у к ер о в, П., И. П а т е в, Д. М и х а й л о в. Земята
гледа небето. Хора и православни храмове в
средните Родопи. София, 2015, с. 233); стенописът от фасадата на Къпиновския манастир
(1856 г.) (С т е ф а н о в, Г. Възрожденски
стенописи от Еленския край. София, 1989,
обр. 2); църквата „Св. Георги“ в Лесидрен
(църквата е построена през 1859 г., като годината е посочена в каменен надпис от фасадата на църквата, разположен над апсидата, и от
А. Василиев: В а с и л и е в, Ас. Български
възрожденски..., с. 127, а стенописите са датирани десет години по-късно – в 1869 г., отново
с надпис, разположен сред стенописите, и от
А. Василиев: В а с и л и е в, А. Български възрожденски…, с. 560); църквата „Св. Равно
апостоли Кирил и Методий“ в с. Устина (стенописът е от по-късно време). В църквата „Успение Богородично“ (1866 г.) в гр. Габрово св.
Кирил и св. Методий отново са изписани на
фасадата, но не фланкиращи входа на храма, а
събрани в обща композиция над него (В а с ил и е в, А. Български възрожденски..., 118–119,
обр. 62). Така са изобразени и на западната
фасада на храма „Св. Троица“ в гр. Севлиево
(1870 г.) (В а с и л и е в, А. Български възрожденски…, с. 119), както и на северната фасада на църквата „Св. Кирил и Методий“ в гр.
Пловдив (осветена 1884 г.).

Втората група от образи, възпроизведени в изложбата, представя светите Седмочисленици заедно с българския покръстител княз Борис I. Тези образи принадлежат на общия стенописен ансамбъл от
купола на църквата „Св. Седмочисленици“ в град София, който пресъздава едноименната композиция. На всяко от паната
е разположена по една светителска фигура от стенописа в цял ръст – св. Климент
(обр. 4), св. Наум, св. Ангеларий, св. Сава,
св. Горазд и св. княз Борис І (обр. 5). Изключение правят образите на св. Кирил и
св. Методий, които са представени в обща
композиция (обр. 6). Стенописът е рисуван през първата половина на XX в. от изтъкнати български академично школувани художници, чиито творби са познати
от църковните стенописи от този период,
както и от развиващата се светска живопис и исторически картини. Те са Господин Желязков, Никола Маринов и Димитър Гюдженов. Проектът за стенописа е
бил създаден от проф. Стефан Баджов.
Времето, в което е изпълнен стенописът,
е отразено не само в стиловите и техническите характеристики, видни на пръв
поглед, но и в технологичния процес на
изпълнение на стенописа. Художниците,
работили в църквата, са били разделени
на две основни групи: проектант, създал
цялостната концепция за разпределението
на образите и сцените в купола на църквата и стенописния проект, и изпълнители,
които изработват на място в материал стенописите по проекта. След окончателното
завършване на работата по стенописния
ансамбъл в купола няма последващи реставраторски намеси. От надпис, разположен в наоса на църквата, който дава сведения за дългия процес на изписване на
цялостното художествено оформление, са
известни имената на всички художници,
работили там, както и времето, когато са
работили, и пространствата, които са из-
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писвали17. Фотографските изображения
от храма „Св. Седмочисленици“ са дело
на художника фотограф Марио Маринов.
В рамките на няколко месеца от създаването си изложбата стана достъпна за
широката публика и извън София. От 20
май до 7 юни тя гостува в гр. Бургас, в
културния център „Морско казино“. Там
кръгът на експонатите беше разширен
в хронологичен аспект. Постерите бяха
допълнени от шест оригинални икони
от съвременни автори: „Св. св. Кирил и
Методий“ и „Св. Цар Борис“ – художник
Мария Кукова; „Св. св. Кирил и Методий“ – художник Мария-Маргарита Иванова-Гетова; „Св. Наум Охридски“ и „Св.
Ангеларий“ – автори Мария-Маргарита
Иванова-Гетова и Любомир Гетов, и „Св.
Климент Охридски“ – художник Тотка
Григорова. Така наред с репродукциите
на произведенията от близкото ни минало
посетителите можаха да се запознаят и с
авторските творби на съвременни художници, които представиха своя поглед върху кирило-методиевската тема.
Изложбата в Бургас беше открита с лекция на проф. д-р Славия Бърлиева, дирек-

Текстът гласи: „В слава на светата, животворяща и неразделна Троица Отца и Сина и
Светаго Духа, с благословението на Негово
Светейшество Максим Митрополит Софийски
и Патриарх Български, при председател на църковното настоятелство иконом Николай Коцев
в 1996 г., бе напълно завършено зографисването на този храм, посветен на славянобългарските просветители светите Седмочисленици.
Зографията и орнаментите на купола са дело на
художниците: Господин Желязков, Никола Маринов и Димитър Гюдженов, които са работили
по проект на проф. Стефан Баджов. Олтарната
абсида е зографисана от Николай Ростовцев и
Александър Сорокин. В централната част на
храма стенописите са дело на художниците Димитър Бакалски, Асен Гицов и Николай Стоин,
а в притвора – на Ангел Радушев.“
17
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тор на КМНЦ, на тема „Кирило-Методиевските традиции в България и Европа“.
Културното събитие събуди изключителен обществен интерес и беше уважено
от редица високопоставени гости.
Няколко дни по-късно празникът на
славянските просветители беше тържествено отбелязан и в Посолството на Република България в Лондон. По покана от
Българския културен институт в салоните на посолството бе представено второто
копие на изложбата с образите на св. Кирил и св. Методий, св. Седмочисленици и
св. княз Борис І. На 24 май след приветствените думи на българския посланик
г-н Марин Райков изложбата беше открита с тържествено слово на проф. д-р Славия Бърлиева. Празникът беше почетен и
с официален галаконцерт.
В заключение бих искала да подчертая
още веднъж, че почитта към славянските
просветители и тяхното епохално дело не
изгубва своята жизненост вече десет века
и е ясно илюстрирана в техните свети образи. Добре известно е, че през тези векове св. Кирил, св. Методий и техните ученици са били извор на вдъхновение сред
творците, а за зрителите – повод за вълнение, гордост и преклонение. Представената изложба е част от програмата за социализация на резултатите от интердисциплинарната изследователска дейност на
КМНЦ и е една от публичните прояви на
Центъра, която цели популяризиране на
кирило-методиевската проблематика. Тя
провокира своите посетители към диалог
с времето, който започва с разказа за житейския път на св. Константин-Кирил Философ и с възторга от мисионерския му
подвиг, накарал житиеписеца да възкликне: „Нему да бъде слава, чест и почит ...“
Тотка Григорова,
Кирило-Методиевски научен център –
БАН
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