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В края на 2021 г. Кирило- Методиевският 
научен център при Българската ака-
демия на науките издаде двуезичния 
 албум „Кирил и Методий. Образи. Па-
мет. Идентичност“1, който е съставен 
от светски изображения, посветени на 
славянските просветители. Представе-
ните произведения са отражение на го-
лямото обществено внимание към Со-
лунските братя от втората половина на 

1 Книгата е публикувана от Кирило-Ме-
то  диевския научен център при Българска-
та академия на науките в изпълнение на 
Нацио налната научна програма „Културно-
историческо наследство, национална памет и 
обществено развитие“, финансирана от МОН 
(РМС № 577, от 17 август 2018). The book  
was published by the Cyrillo-Methodian Re-
search Centre at the Bulgarian Academy of 
Sciences within the framework of the Cultural 
Heritage, National Memory and Social De-
ve lopment Program funded by the Bulgarian 
Ministry of Education and Science (approved 
by DCM No 577 of 17 August 2018).

XIX в. до наши дни. Те показват катего-
рично следите на това внимание, оста-
вени във всички аспекти на визуалната 
комуникация, от монументалните визу-
ални изкуства (като градски паметни-
ци и мемориални плочи) до кавалетно-
приложните образци от фалеристиката, 
нумизматиката, филателията, чийто из-
каз е в миниатюра. 

Изданието е плод на няколкогодиш-
ния труд на Веселка Желязкова и Де си -
слава Найденова. С визуалния мате-
риал, включен в албума, авторите на-
сочват своя, а и читателския поглед към 
една до момента останала встрани от 
изследователските интереси ниша, в 
която попадат светските изображения 
на славянските просветители. Така със 
събраните в албума светски изобрази-
телни паметници, създадени в израз на 
почит към делото на първоучителите, 
В. Желязкова и Д. Найденова добавят 
нови щрихи към проучванията на слож-
ната и многообразна кирило-методиев-
ска традиция. 
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Предназначен за широка публика, ал-
бумът успешно осъществява заявените 
от авторите в уводната статия две цели – 
от една страна, да въздейства като про-
вокация към любопитството на своите 
читатели, а от друга, да отвори съвсем 
ново поле в изучаването на кириломе-
тодиевската образност2. Със съставяне-
то на този корпус авторите ясно откро-
яват специалното място на Кирило-Ме-
тодиевите изображения в „културата на 
паметта“ (с. 5), както самите те я нари-
чат, в която образите в момента на свое-
то създаване са средство за формиране 
на колективната идентичност, но едно-

2 Паметниците на изкуството, които сви-
детелстват за почитта към славянските 
апостоли от Средновековието, Възраждане-
то и по-късните години, са били неведнъж 
обект на изследователските интереси на 
българските учени, било то в проучвания 
върху локалните традиции или в по-обоб -
щаващи трудове като: Б а к а л о в а, Е. 
Култ, текст, образ. Изображенията на 
св. Кирил и св. Методий в изкуството на 
православния свят. – Библиотека, 22 (2015),  
№ 3, с. 60–95; Б а л а б а н о в, К. Словен-
ските просветители Кирил и Методий во 
делата на македонските иконописци од 
ХІХ век. – В: Симпозиум 1100-годишнина 
од смртта на Кирил Солунски. Т. 1. Скопjе, 
1970, с. 43–63; Б о ж к о в, А т. Изображе-
нията на Кирил и Методий през вековете. 
София, 1989; Б о с и л к о в, Св. Гравюри от 
ХVІІІ и ХІХ век с образи на първоучителите. 
Иконографски наблюдения. – В: Междуна-
роден симпозиум 1100 години от блажената 
кончина на св. Методий. Т. 2. София, 1989, 
с. 166–200; В а с и л и е в, Ас. Образи на Ки-
рил и Методий от България. София, 1970; 
П а с к а л е в а, К. Кирил и Методий в изоб-
разителното изкуство. – В: Кирило-Мето-
диевска енциклопедия. Т. 2. София, 1995, 
с. 265–278; Ч е ш м е д ж и е в, Д. Кирил 
и Методий в българската историческа па-
мет през средните векове. София, 2001, и 
множество др.

временно и свидетелства за културната 
политика на държавата (с. 5). 

Силен респект буди големият хроно-
логически диапазон и териториален 
обхват на изобразителните материали, 
както и техният брой, който превиша-
ва 240 произведения. Те са подредени 
в стройна схема според своя вид, место-
нахождение или място на създаване и 
хронология, което ги превръща в мо-
нолитен корпус. Съдържателната стра-
на на книгата е съставена от седем час-
ти – уводна статия, студия с изчерпате-
лен исторически преглед и пет раздела 
с изобразителни паметници. Всяка от 
тези части притежава самостоятелна 
тежест и едновременно с това всички 
са свързани помежду си. Смислово те 
се надграждат и обособяват общата ки-
рило-методиевска идея, която бива пре-
чупена през различната идеологическа 
трактовка. По този начин авторите на 
албума умело успяват да представят на 
читателя нюансите в посланията. Носи-
тели на тези послания са изображения-
та, които ясно отразяват както водещите 
мотиви в интерпретациите на Кирило- 
Методиевото дело спрямо конюнктура-
та на момента, така и художествените 
процеси, наблюдавани в полето на ви-
зуалното изкуство.

Постройката на разделите с изобрази-
телни паметници също е подчинена на 
логична и ясна структура. На преден 
план са изведени образците от Бълга-
рия, те са следвани от тези в останалите 
страни, подредени по азбучен ред. Тази 
подредба успешно изпълнява своята за-
дача да представи особеното значение 
на Кирило-Методиевата традиция в кон-
струирането на българската национал-
на идентичност и едновременно с това 
откроява внушителното количество на 
българския изобразителен материал.

В уводната статия (с. 5–10) В. Желяз-
кова и Д. Найденова посочват основна-
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та си идея и цели, поставят хронологич-
на, териториална и географска рамка на 
своята работа. Те запознават читатели-
те си и с някои от основните трудно сти, 
пред които ги е изправила работата им 
по издирването и каталогизирането на 
изобразителните материали. По този 
начин авторите дават гласност и на ре-
дица немаловажни проблеми, един от 
които е работата на изследователите на 
изкуството с частни колекции3. 

Следва едноименнaта с албума сту-
дия на Десислава Найденова (с. 11–63), 
представляваща широкообхватен исто-
рически преглед върху вековната исто-
рия и значение на Кирило-Методиев-
ската идея – от IX в. до наши дни. В 
този дълъг период тя бива натоварвана 
с разнообразна символика: религиозна, 
просветна, панславистична, национа-
листическа и други, чиито нюанси не 
убягват от задълбочения историограф-
ски анализ на Д. Найденова. Студия-
та се състои от кратко въведение и пет 
обособени части. Първата от тях поста-
вя въпроса за делото на Кирил и Мето-
дий като „символ на властови претен-
ции, църковна и политическа легитим-
ност“ (с. 11). В тази част Д. Найденова, 
следвайки строга хронологична рамка, 
отвежда читателя назад към Среднове-
ковието и поставя църковния култ към 
светите братя в контекста на обществе-

3 Относно този проблем, който засяга го-
леми и по-малки частни колекции, до които 
за съжаление изследователите имат огра-
ничен или нямат достъп в албума е даден 
прекрасен пример с изгубената за науката 
колекция на инж. Асен Хаджикостов, която 
е позната на изследователите само от описа ѝ 
изготвен от Г. Симеонова. (С и м е о н о в а, Г.  
Веществени извори за култа към равно-
апостолите Кирил и Методий в Европа. – В: 
Проблеми на Кирило-Методиевската праз-
ничност. Кн. 2. София, 2007, 333–380) 

ното пространство на славянските на-
роди. Тук логично са засегнати и ня-
кои извори за живота и делото на сла-
вянските просветители – като Солунска 
легенда4, Краткото житие на Кирил 
(Успение Кирилово)5, Пространното 
житие на Климент Охридски6, Вто-
рото славянско житие на св. Наум Ох-
ридски7, Бориловия синодик8 от 1211 г. 
и други, свързани с историческата па-
мет на останалите славянски народи. 
Посредством този синтезиран преглед 
авторката проследява как отделните на-
роди се обръщат към делото на Кирил и 
Методий и го приспособяват към свои-
те цели.

 Втората част продължава с въпроса 
за ролята на Солунските братя в „кон-
струирането на националната идентич-
ност“ (с. 14) и разгръща темата за зна-
чимостта на Кирило-Методиевото дело.  
Тук Найденова прави критичен  преглед 

4 И в а н о в, Й. Северна Македония. Со-
фия, 1906, с. 63–65; А н г е л о в, Б. Из ста-
рата българска, руска и сръбска литерату-
ра. Кн. 2. София, 1967, с. 63–66; П е т к а- 
н о в а, Д. (съст. и ред.). Стара българска 
литература. Апокрифи. София, 1982. 

5 И в а н о в а, Кл. (съст. и ред.). Крат-
ко житие на Константин-Кирил (Успение 
Кирилово). – В: Стара българска литература. 
Житиеписни творби. София, 1986, с. 64–67.

6 М и л е в, Ал. Гръцките жития на Кли-
мент Охридски. София, 1966, с. 76–164;  
И л и е в, И. Житие на Климент Охридски. 
– В: ГИБИ. Т. 9. Ч. 2. Произведения на Тео-
филакт Охридски, архиепископ Български, 
отнасящи се до българската история. Со-
фия, 1994, с. 10–41. 

7 И в а н о в а, Кл. (съст. и ред.). Второ 
житие на Наум Охридски. – В: Стара бъл-
гарска литература. Житиеписни творби. Со-
фия, 1986, с. 81–83.

8 Б о ж и л о в, И., А. Т о т о м а н о в а,  
И. Б и л я р с к и. Борилов синодик. Издание 
и превод. София, 2012.
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на кирило-методиевската тема на фона 
на историческите събития, свързани 
с разпадането на големите империи и 
пери ода между двете световни войни. 

В третата част Кирило-Методиевска-
та тема е разгледана в контекста на со-
циалистическия дискурс. По този на-
чин умело се утвърждава тезата, че де-
лото на славянските просветители не 
само запазва своята позиция при посто-
янните политически промени, но едно-
временно с това и придобива общо-
европейски смисъл през последните де-
сетилетия на XX и началото на XXI в. 
с обявяването на Солунските братя за 
съпокровители на Европа. На този акт 
е посветена четвъртата част от изложе-
нието. Така Д. Найденова очертава ро-
лята на изображенията, превърнали се 
в „метафора на паметта“ (с. 34), като 
свидетелство за културната политика 
на държавите и за процеса на институ-
ционализиране на историческата памет. 

След обстойното историческо експо-
зе, което впечатлява със задълбочения 
съпоставителен анализ, следва богати-
ят изобразителен корпус. Той е плод на 
дългогодишните усилия на В. Желяз-
кова и Д. Найденова по издирването и 
каталогизирането на културните памет-
ници. Материалът е разпределен в пет 
тематични части, в подредбата на които 
авторите следват хронологическата по-
следователност, доколкото е възможно. 
Първи във времето се появяват орде-
ните, медалите, значките и плакетите, 
които заемат и първия изобразителен 
раздел (с. 65–91). Като ги извеждат в на-
чалото на албума, авторите подчертават 
тяхната специфична значимост, обусло-
вена от голямата им институционална 
натовареност и тежест. Представените 
образци тук са от България; най-ранни-
те сред тях са орден „Св. равноапосто-
ли Кирил и Методий“ от 1909 г., меда-

лите по случай юбилеи от смъртта на 
св. Методий от 1885, 1935 г. и др. След-
ват материали от Австро-Унгария, съз-
дадени във връзка с чествания на юби-
леи, като например 1050-годишнината 
на Велеград и паметния медал в чест на 
построяването на църквата „Св. Кирил 
и Методий“ в пражкия квартал Карлин. 
Следват паметници от Чехословакия, 
Словакия, Чехия, Гърция, САЩ, СССР, 
Русия и Украйна. 

Подобаващо място в албума заемат 
знамената с образи на Кирил и Методий 
(с. 93–121). Те започват със Самарското 
знаме (1876 г.)9, превърнало се в бъл-
гарска национална светиня – единстве-
ното знаме в историята на България, на-
градено с орден за храброст. Ликовете 
на Кирил и Методий са поставени вър-
ху знамето на българското научно бла-
готворително дружество „Братство“, 
създадено през 1892 г. в Букурещ, вър-
ху знамето на 11-а Сярска дивизия от 
1912 г., чийто автор е Иван Мърквичка, 
както и върху множество други знамена 
предимно на училища.

Богата колекция от изображения е обо-
собена и в образците от филателията 
(с. 123–149). Те са свързани най-вече с 
различни юбилеи10, първият  измежду 

9 Знамето е бродирано от монахините в 
Самарския манастир през 1876 г. и е даре-
но на българското опълчение през Руско-
турската война. За повече информация вж.:  
И в а н о в. Ив. Български бойни знамена и 
флагове. София, 1998, с. 55–58. 

10 Относно появата, честванията на праз-
ника и традициите, свързани с него, вж.  
С и м е о н о в а, Г. Проблеми на Кирило- 
Методиевата празничност. София, 1993;  
К о л е в а, П. Празникът на Кирил и Мето-
дий. – В: Кирило-Методиевска енциклопе-
дия. Т. 3. София, 2003, с. 269–277 (и посоче-
ната там литература).
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които е 1050-годишнината от смъртта 
на св. Методий през 1935 г., когато в 
Чехословакия са издадени три възпо-
менателни марки. Само две години по-
късно марки с ликовете на светите бра-
тя са отпечатани и в Царство България. 
Оттогава до днес в славянските страни, 
както и в Гърция и Ватикана, са изда-
дени десетки марки с ликовете на сла-
вянските апостоли. Две от най-любо-
питните изображения, включени в този 
раздел, са юбилейната марка от Мозам-
бик, с която се отбелязва 1200-годиш-
нината от рождението на св. Методий, 
както и марката от Северна Македония 
от 2013 г., върху която Солунските бра-
тя са изобразени редом с Конфуций.

Монетите и банкнотите с ликове на 
Солунските братя също не убягват от 
погледа на авторите (с. 151–159). Ма-
кар и немного на брой, възпоменател-
ните монети с ликовете на славянските 
просветители са ярко свидетелство за 
почитта към тях. Изключително впечат-
ление прави колекционерската монета 
от Северна Македония, върху лицева-
та страна на която е поместена свети-
телската група на Седмочислениците, а 
св. Кирил и св. Методий са изобразени 
върху обратната страна. Тук ще отбеле-
жа и една изящна инвестиционна моне-
та с колекционерска стойност от Чехия. 

В последния раздел са включени па-
метниците и мемориалните плочи (с. 
161–239). Повечето от тях са издигнати 
през последните десетилетия като сим-
вол на почит към епохалното дело на 
Кирил и Методий, което оставя трайни 
следи в историята на редица европей-
ски държави. В този раздел отново пър-
во са представени паметниците от Бъл-
гария, следвани от останалите страни, 
подредени по азбучен ред. Техни авто-
ри са както известни, така и по-слабо 
популярни творци. Всяка една от скулп-

турните композиции е свидетелство за 
творческия изказ, характерен за отдел-
ните автори, и едновременно с това под-
чинен на техническите похвати, свърза-
ни с обработката на различните матери-
али, а и с конкретно идеологическо пос-
лание. Техните работи се простират от 
монументалните фигурални компози-
ции, които се придържат към реализъм 
в третиране на формите, а отделните де-
тайли разказват за дейността на светите 
Кирил и Методий (каквито са творбите 
на българския скулптор Петко Москов) 
до абстрактната и лаконична символ-
ност, основана върху изчистеността на 
буквения знак, отразена в творбата на 
Красимир Трендафилов-Ботрен. 

След всичко отбелязано дотук, бих 
искала да подчертая, че представеният 
в албума корпус от изображения безус-
ловно може да се определи като при-
носен. Със своето богатство от илю-
страции изданието поставя началото 
на няколко изследователски посоки. От 
историческа перспектива образите са 
свидетелство за позицията на култа към 
Кирил и Методий и неговата употреба. 
От гледна точка на изкуствознанието 
тези непроучвани паметници на изоб-
разителното изкуство могат да послу-
жат за бъдещи изследвания, които да 
допълнят представите за художестве-
ните норми и естетическите търсения 
на автори от различни периоди и стра-
ни. От богословско гледище те пред-
ставляват светски изображения, които 
свидетелстват за почитанието на све-
тите братя. Разбира се, те са от голямо 
значение и за кирилометодиевистиката, 
доколкото представляват един „особен 
„депозитар на култура“, като носител 
на паметта“ (с. 34), присъщ на отделни-
те славянски народи. 

Не на последно място бих искала да 
обърна специално внимание и на гра-
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фичното оформление на албума. Избо-
рът на елегантно издължения, нестан-
дартен формат, който позволява про-
изведенията и детайлите по тях да са 
ясни и четливи, допринася за визуал-
ното им възприятие. В композиционно 
отношение правят силно впечатление 
изо бразителните материали, които са 

Тотка Григорова,
Кирило-Методиевски научен център –

Българска академия на науките

поднесени изключително професионал-
но, с фина естетика и изисканост, както 
и високото им качество. Така предста-
веният албум предлага със съот ветната 
задълбоченост и яснота един огромен 
обем от разнородна визуална информа-
ция, за първи път събрана в едно общо 
издание. 


