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г. Встрани от вниманието на изследователите остават 
стенописите от втория живописен слой, който е покри-
вал стените и свода на наоса. Те са споменати в редица 
публикации като дело на т. н. „Пименово ателие”, но не 
са разгледани и анализирани специално5. 
Днес тези стенописите от втория слой в наоса на 
църквата на Драгалевския манастир не могат да бъдат 
видяни в храма. Те са свалени от стените в периода 
1992-1999 г. от екип в състав Л. Делчев, В. Митков и 
Н. Йорданова по време на реставрацията на живописта 
в църквата6. По-големи и по-малки фрагменти от тях са 
били пренесени на нова основа и днес се съхраняват в 
манастира. 
Въз основа на запазените фрагменти, на описанията и 
фотографиите в публикациите на М. Ковачев7 и Е. Фло-
рева8, както и на графична документация от 1997-1999 
г., съхранявана в Националния институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН)9, ще се опитаме докол-
кото е възможно да реконструираме иконографската 
програма на тези стенописи и да ги поставим в по-кон-
кретен художествен контекст.
Обобщавайки наличната ни информация, можем да 
очертаем следната програма на стенописите от втория 
слой в наоса. Сравнително пълна представа имаме за 
състава и разположението на стенописите в олтара на 
църквата, т.е. за онези които са се намирали зад ол-
тарната преграда. На източната стена, над конхата на 
апсидата е било разположено Възнесение Христово. 

СТЕНОПИСИТЕ ОТ ДРАГАЛЕВСКИЯ И КУРИЛОВСКИЯ 
МАНАСТИР ОТ КРАЯ НА ХVІ ВЕК И ТЕХНИЯТ 
ХУДОЖЕСТВЕН КОНТЕКСТ
Бисерка Пенкова

Стенописите от втория слой в наоса на църквата на Драгалевския манастир са свалени от стените и 
пренесени на нова основа. На базата на запазените фрагменти и документацията на реставраторите се 
прави реконструкция на тяхното първоначално разположение и иконографска програма. Реставрацията на 
стенописите в наоса и олтара на църквата на Куриловския манастир от 1596 г. през последните няколко 
години позволи да се сравнят двата паметника и да се покаже, че принадлежат на един и същ зографски екип. 
Към тях се добавят и два иконописни паметника, произведения на същите зографи – житийната икона на св. 
Йоан Кръстител от 1595 г., днес в Москва, и Кремиковският поменик.
Ключови думи: Драгалевски манастир, Куриловски манастир, Кремиковски триптих поменик, житийна икона, 
св. Йоан Кръстител

Драгалевският манастир „Св. Богородица Витошка” 
е най-почитаният манастир в Софийско. Основан от 
цар Йоан Александър като ставропигиален, както ста-
ва ясно от хрисовула на цар Йоан Шишман, който по-
твърждава неговите привилегии. При завладяването на 
региона от турците през 1382 г. манастирът е разорен. 
През 1476 г. софийският болярин Радослав Мавър го 
възстановява, обновява църквата и поръчва изписване-
то й. През ХV-ХVІІ в. манастирът е активно книжовно 
средище и има водещо място сред манастирите от т. н. 
Софийска Света гора.
Не може да се каже, че манастирът и неговите стари-
ни са непознати на науката1, но много малко е писано 
за втория живописен слой в наоса на манастирската 
църква. Първата и засега единствена обширна моно-
графия за манастира принадлежи на Михаил Ковачев2. 
Тя е ценна както с богатата информация за манастира и 
неговите старини, така и с описанието на стенописите 
към тогавашния момент. М. Ковачев се изказва твърде 
отрицателно за стенописите от втория слой3. Според 
него те нямат голяма стойност, за което говори и лошо-
то им състояние – те се ронят, толкова много са потъм-
нели, че се различават само отделни сцени и образи. 
Малката монография на Елена Флорева, която излиза 
от печат близо три десетилетия по-късно, не добавя 
нищо принципно ново4. Множеството публикации, 
които се появяват след това, са посветени основно на 
стенописите в наоса и притвора, създадени през 1476 

Драгалевски манастир, св. Евпсихий, пр. Исай, неизвестен светец и св. Трифон, фото И. Ванев
Dragalevtsi Monastery, st. Eupsihios, prophet Isaiah,, unknown saint and st. Tryphon, photo I. Vanev
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Запазени са два фрагмента от групите на апостолите, 
предвождани от ангели, които сочат нагоре, и Богоро-
дица в средата. Левият ангел държи разгънат свитък 
с нечетлив текст. На своите обичайни места от двете 
страни на апсидата са били поместени фигурите на 
Архангел Гавриил и Богородица от Благовещението. 
Под Гавриил е бил разположен образът на архидякон 
Стефан (ст‚ё стефань).
В конхата на апсидата е била изобразена Богородица 
Ширшая небес10, под нея в апсидата – Причастието 
на апостолите, и най-долу – Поклонение на жертвата. 
От Причастието на апостолите днес са останали са-
мо три фрагмента. Композицията е представена в т. н. 
„литургичен” тип, в който Христос се явява два пъти, 
застанал зад два отделни олтара, причестявайки апос-
толите съответно с хляба Η ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ и виното Η 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Изобразеният най-вляво Юда е бърнат 
с гръб към апостолите и изплюва причастието, ико-
нографски детайл често срещан в поствизантийските 
паметници11. 
В източния край на северната стена е било разполо-
жено Видението на св. Петър Александрийски12, а в 
протезисната ниша – Пиета13. Както разбираме от до-
кументацията на реставраторите от 1997 г., в източ-
ния край на южната стена, точно до малкото прозорче 
зад иконостасната преграда, е изобразен св. Яков (ст‚ё 
ёаё‚ков). Под прозореца следват медальоните със св. 
Агапий (ст‚ё агапёе) и св. Евпсихий (ст‚ё еѕёхёе). В пър-
вия регистър в тази част на олтара са били изобразени 
св. Кирил Философ (според графичната документация) 
и св. Симеон Стълпник (ст‚ё сёмеwO стльпнк).
От големите медальони, които са били разположени в 
зенита на свода, не е запазено нищо, но със сигурност 
в източния му край е било сиянието с Христос и ангели 
от Възнесението. 
Стенописите в наоса са доста фрагментарни. Както е 
обичайно за паметниците от това време, от двете стра-
ни на свода са били изобразени пророци в медальони. 
Върху неговата южна половина са били разположени 
образите на пророците: Гедеон (прркь ГедеwO), Михей 
(прркь Михеа държи свитък с текст Тако глагол Uı гzь са-
беру U се ва са...), неизвестен, неизвестен (държи свитък 
с текст Рече гzь людем), Яков (прркь Иаковь държи сви-
тък с текст Лесвица §врьждена § земле до неба), Симеон 
(прркь СимеwO държи свитък с текст Посрıде срNць твое), 
Ной (прркь Ное)14. Върху северната основа на свода спо-
ред М. Ковачев са били изобразени следните пророци: 
Йов (прркь Иовь), Авакум (прркь Авакумь държи свитък 
с текст Услишахь слухь твzое гzи и убо¢a се15), Исай (Иса¶а 
държи свитък с текст Лусасте ке кадари гинесте16), Йе-
зекиил (прркь Езекvиль държи свитък с текст Сиа врата 
затворенаz бисть), пророк Иесей (пррокь Исеа), Даниил 
(прркь Даниль държи свитък с текст Гору несекома § нею 
же §сıчı се камен), Илия (прркь Ил¶а държи свитък с 
текст Живь Бгzь жиzва буде душа мP¢) и Йеремия (прркь 
Ереми¢ държи свитък с текст и пар»енос ен гастри).
Под фриза с пророците са следвали сцените от Хрис-
тологичния цикъл. Запазени са (някои цялостно, други 
– фрагментарно) следните сцени: Рождество Христово 
(фрагмент), Сретение (срıтение хвzо), Кръщение (крьще-
ние хвzо), Възкресението на Лазар – върху южната сте-
на, и Разпятие, Оплакване (...ние), Жените мироносици 
на Гроба Господен и Слизане в ада – върху северната. 

Драгалевски манастир, Причастие на апостолите, 
фрагмент, фото И. Ванев
Dragalevtsi Monastery, Communion of the Apostles, fragment, 
photo I. Vanev

Драгалевски манастир, графична схема на стенописите в 
апсидата, по И. Панова-Миткова
Dragalevtsi Monastery, Graphic drawing of the frescoes in the 
apse, after I. Panova-Mitkova 

Драгалевски манастир, Възнесение Христово, фрагмент, 
фото Иван Ванев
Dragalevtsi Monastery, Ascension, fragment, photo I. Vanev
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Преображение Христово (преображение хво) заема свое-
то традиционно място в най-горната зона на западна-
та стена, под дъгата на свода. В правоъгълни полета 
са изобразени химнографите св. Йоан Дамаскин (стн 
н‚wдамаскvOO) и св. Козма Маюмски (стн косма..). Надпи-
сът върху свитъка на св. Йоан Дамаскин е нечетлив. 
Над вратата е било разположено Успение Богородич-
но (успение бzцı), а от северната му страна – Вечерята в 
Емаус (иже ва егмаусе прıломение хлıба). 
Под сцените от Христологичния цикъл върху южната и 
северната стена следват три реда светци. Най-горният 
е бил зает от фигури на епископи, под тях са били изо-
бразени медальони с мъченици и в най-долния регис-
тър – светци мъченици в цял ръст. 
От южната стена е запазен един по-голям фрагмент с 
фигури на архийереи, който според М. Ковачев се е на-
мирал „в средата на южната стена”17, са представени 
св. Игнатий (ст‚ё Игнатие), св. Евтимий (ст‚ё Еф»имие), 
св. Дометиан (ст‚ё Доментиан), св. Мелетий (ст‚ё Ме-
лентие), св. Леонтий (ст‚ё ЛеwOтие) и св. Поликарп (ст‚ё 
Поликарпь). От фриза с епископите върху северната 
стена са запазени три големи фрагмента с образите 
на св. Григорий (Григорие), св. Власий (ст‚ё власие), св. 
Спиридон (ст‚ё спиридонь), св. Атанасий (ст‚ё а»анасие), 
св. Дионисий (ст‚ё дионисие), св. Йоан Милостиви (ст‚ё 
ё‚wмилостив), неизвестен (ст‚ё...). В източния край на 
стената в олтара са били изобразени епископите св. 
Климент (ст‚ё климентие), св. Амброзий (ст‚ё анвросие) 
и св. Елефтерий (ст‚ё елефтерёе). Трудно е да се преце-
ни точно колко са били фигурите на епископите върху 
северната и южната стена, но, съдейки по графичната 
документация, запазените фрагменти и описанието на 
М. Ковачев, можем да предположим, че са били по 10 
или 12 върху всяка стена.
Под регистъра с епископите следва фриз с мъченици 
в кръгли медальони. Върху южната стена в наоса са 
били образите на св. Орест (ст‚ё орестёе), св. Мардарий 

Драгалевски манастир, Вечерята в Емаус, фото И. Ванев
Dragalevtsi Monastery, Supper at Emmaus, photo I. Vanev

Драгалевски манастир, фрагмент от южната стена, фото 
И. Ванев
Dragalevtsi Monastery, fragment of the southern wall, photo I. Vanev
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Куриловски манастир, южна половина на свода, детайл, 
фото Н. Харалампиев
Kurilo Monastery, the southern half of the vault, photo N. Haralampiev

Куриловски манастир, свод, фото Н. Харалампиев
Kurilo Monastery, vault, photo N. Haralampievт
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(ст‚ё мардарёе), св. Евгений (ст‚ё евгенёе), св. Авксентий 
(ст‚ё аΏентёе), св. Евстратий (ст‚ё естрати.)18, т. нар. пето-
зарни мъченици, чествани на 13. ХІІ. За мъчениците в 
медальоните върху северната стена знаем само от пуб-
ликацията на М. Ковачев19, според когото там са били 
представени св. Мина (ст‚ё мина)20, св. Виктор (ст‚ё вёк-
тор)21, св. Викентий (ст‚ё вёкентёе)22, св. Яков Персиец 
(ст‚ё ёаковперсёнь)23, св. Сергий (ст‚ё сергёе)24, св. Вакх 
(ст‚ё вакха) и др. 
Най-долу върху южната стена са били изобразени свет-
ците в цял ръст. От тях са запазени само няколко обра-
за, и то фрагментарно: под медальоните със св. Орест, 
св. Мардарий и св. Евгений са фигурите на лечителите 
св. Козма (ст‚ё косма) и св. Дамян (ст‚ё дамнань), след-
ва св. Трифон (ст‚ё трифонь) и още един млад мъченик. 
Върху северната стена най-вероятно са били изписани 
светците войни, от които днес ни е познат само един 
лик (св. Теодор?25). Върху западната стена, северно от 
вратата са били разположени фигурите на св. Констан-
тин и св. Елена. Не знаем какво е било изобразено от 
другата ѝ страна, но можем да предположим, че това е 
бил Архангел Михаил.
От пръв поглед става ясно, че така представените фраг-
менти от главната църква на Драгалевския манастир 
намират най-голяма стилова и иконографска близост 
със стенописите в църквата на Куриловския манастир 
„Св. Йоан Рилски”. В различни публикации стенопи-
сите от двете църкви често се споменават като пара-
лели, но липсва сравнителен анализ, причина за което 
бе лошото им състояние до скоро. Благодарение на ак-
тивната работа на два екипа реставратори в наоса на 

Куриловски манастир, Небесна литургия, апсида, фото Н. 
Харалампиев
Kurilo Monastery, Heavenly Liturgy, apse, photo N. Haralampiev

Куриловски манастир, св. Йоан Рилски, олтар, фото Н. 
Харалампиев
Kurilo Monastery, St. John of Rila, altar, photo N. Haralampiev
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Куриловската църква през последните години, под къс-
ните стенописите бяха разкрити изцяло тези от края на 
ХVІ в.26 Фреските в олтара все още не са почистени и 
укрепени, но програмата им се чете добре27. 
Въпреки че Куриловският манастир и неговите сте-
нописи влизат в научно обръщение още през 1902 г. 
с публикацията на Кънчов28, и до днес най-обширната 
публикация принадлежи на В. Пандурски, излязла от 
печат преди повече от четири десетилетия29. Работата 
на реставраторите позволява да се допълнят и уточ-
нят наблюденията на В. Пандурски30. Напълно ново 
поле за изследване представлява разкритата живопис 
в олтарното пространство. В конхата е изобразена Бо-
городица от типа Ширшая небес, фланкирана от два 
архангела. В апсидата са разположени два регистъра. 

В горния се срещаме с едно необичайно решение – в 
по-голямата част е изобразена композицията Небесна 
литургия (служба б‚жё¢), а Причастието на апостолите 
(прёчıще|нёе апос|толомь) заема малка част в южния му 
край. Двете композиции са решени по един и същи на-
чин – Христос свещеник, изобразен два пъти, дава при-
частие съответно на апостолите и на ангели дякони. 
Апостолите са разделени в две компактни групи от по 
петима, като причастието приемат най-вероятно пър-
воапостолите Петър и Павел. Ангелите са представе-
ни в по три двойки, като най-лявата двойка е обърната 
на север. Двете крайни двойки ангели дякони държат 
кодекси и кадилници, следващите – свещи. След тях 
две двойки ангели носят епитрахили, което подсказва 
свещенически сан, а приемащите причастието са епис-
копи, тъй като носят омофор. Повече подробности ще 
станат ясни след окончателното почистване на стено-
писите, но и сега може да се каже, че такова иконог-
рафско решение на Небесната литургия не е познато от 
поствизантийските паметници. 
На своето обичайно място – от двете страни на про-
зорчето в най-долния регистър в апсидата, се намира 
Поклонението на жертвата. Изобразени са по четирима 
архийереи от двете страни на св. Трапеза: от юг – св. 
Йоан Златоуст, неизвестен, св. Спиридон (стё спёрёDн) 
и св. Григорий Чудотворец (стё грёгор¶е чуDо), а от север 
– св. Василий Велики (?), св. Никола (стё николае), св. 
Атанасий (стё а»анасёе) и св. Кирил (стё кvрёль) (Алек-
сандрийски). Прави впечатление, че не всички държат 
разгънати свитъци, а св. Спиридон вместо плетената 
шапчица има на главата тиара с кръстове като тази на 
св. Кирил Александрийски.
В горната част на дебелината на арката пред апсидата 
са разположени четирима дякони – от юг св. Лаврен-
тий (стё лаврентёе) и св. Роман (стё роман), а от север св. 
Стефан (стё стефан) и св. Антаала? (стё ан»аала). Дяко-
ните са облечени в червени и сини стихари с аплика-
ции около врата и бордюри по ръба, украсени с перли, 
придържат с дясната ръка орара, а в покритата лява 
ръка – евангелие или потир. В първия регистър върху 
северната стена на арката, под образите на дяконите, е 
изобразен св. Силвестър (стё сёлвестрёе). 
Точно срещу него върху южната стена на арката е 
разположена фигурата в цял ръст на св. Йоан Рил-
ски (стё ёовань рёльскё). Той е в обичайното вели-
косхимническо облекло – кафеникаво расо, черна 
мантия с кукул, кафяв аналав. Върху кукула над чело-
то е изобразен седмоконечен кръст с Христовата сиг-
натура ¶‚с х‚с от двете страни. В дясната си ръка све-
тецът държи пред гърдите т.н. патриаршески кръст, 
образуван чрез добавянето към т.н. латински кръст 
на още едно, по-късо напречно рамо. Живописният 
слой е доста повреден и затова не могат да се разли-
чат добре чертите на лика, но се вижда, че светецът 
е с посивяла среднодълга заострена брада. От по-
ранните изображения на св. Йоан Рилски само тези 
в Земенската църква и в църквата „Св. Теодор” при 
Бобошево го представят с кукул на главата. В лявата 
си ръка светецът държи разгънат свитък със следния 
текст: τῆχῆςο | τοκὲλ͂η | ον̄ςὄμ| ν̓αχἑ. Превод: 
„Изгради стените на твоята килия, монаше...!”. Тек-
стът се препоръчва за свитък на св. Сава Освещени и 
в Първи и във Втори йерусалимски ръкопис31. 

Куриловски манастир, Преображение Христово, фото И. Ванев
Kurilo Monastery, Transfiguration, photo I. Vanev

Куриловски манастир, Предателството на Юда, фото И. 
Ванев
Kurilo Monastery, The Betrayal of Judas, photo I. Vanev
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Върху дъгата на арката на апсидата е изобразена Лест-
вицата на Яков (летсвёца ёаковл¢). На челото на арката 
е разположено кръгло двуцветно сияние с Богородица с 
Младенеца пред гърдите, в средата на стълба, по която 
се изкачват ангели. В основата на стълбата от юг е пред-
ставен старозаветният Яков, който спи (Бит. 28: 12). Пет 
ангела се качват от северния край, а четири слизат по 
южната дъга на стълбата. А над Яков е предадено еди-
ноборството му с ангела (Бит 32: 22-32). Тук старозавет-
ните сюжети са съчетани в една композиция, подчинена 
на Богородичната префигурация. Старозаветната лест-
вицата нерядко се среща върху сводове и арки в постви-
зантийските църкви, поради съответствието на компози-
ционната схема с архитектурните форми, обаче по-рядко 
се среща в съчетание с Борбата на Яков с ангела. 
Стенописите в свода на църквата на Куриловския мана-
стир също бяха разкрити наскоро от реставраторите. На 
пръв поглед те следват установената практика, според 
която по дължината на свода са разположени големи ме-
дальони с образите на Христос и пророци върху скло-
новете на свода. В източния край на свода, точно над 
олтара е изобразено сияние от три концентрични кръга 
с благославящия с две ръце Христос, носено от четири 
летящи ангела. Очевидно това е част от композицията 
Възнесение, която много често се разполага именно на 
това място, като другата й част – Богородица с ангели и 
апостолите, заема или склоновете на свода, или люнета 
на източната стена. Само че тук тази част липсва.
Медальоните в наоса образуват самостоятелна компо-
зиция – в средата е най-големият с Христос Вседър-
жител (¶‚с х‚с васеzдьржё€тела) и по-малките са от изток – 
Христос Емануил (¶‚с х‚с ема ёль) и от запад – Христос 
Ангел на Великия съвет (¶‚с х‚с велёкаго ..гела). Два ан-
гела иззад сиянието сочат към Христос Ангел, а сия-
нието на Христос Емануил съответно е обградено от 
херувими. Христос Вседържител е поместен в многоц-
ветно кръгло сияние, а символите на евангелистите – в 
по-малки зад него.
По дължината на свода са разположени два фриза с до-
поясни изображения на пророци. Te са по десет върху 
всяка страна, като двамата в източния край се падат зад 
иконостасната преграда в олтара. Върху южния склон 
на свода са представени от изток на запад: пророк 
Йезекиил (прркь езекvль) и пророк Яков (прркь ёаковь) 
– в олтарната част, и в наоса: пророк Йеремия (прркь 
ерем¶а), пророк Йона (прркь иона), пророк Авакум (прркь 
авакумь), пророк Самуил (прркь само¶л), пророк Софо-
ния (прркь софониа), пророк Илия (прркь...), неидентифи-
циран пророк (прркь...) и пророк Захария (прркь захар¶а). 
Върху северния склон от запад на изток са изобразени: 
пророк Малахия (прркь малахёа), пророк Захария (прркь 
захар¶а), пророк Давид (прркь давид), пророк Соломон 
(прркь сомMоPн), пророк Михей (прркь михеа), пророк Геде-
он (прркь гедеон), пророк Елисей (прркь елёсеё), пророк 
Исай (прркь ёса¶а) – в наоса, и в олтара: пророк Мойсей 
(прркь моёсё) и пророк Арон (прркь арон).
Следват сцените от Христологичния цикъл, по шест 
върху всяка страна. Той започва върху южната стена с 
Рождество Христово (...даство х‚во) (в олтара) и продъл-
жава със Сретение (сретенёе х‚во), Кръщение (крьщенёе 
х‚во), Възкресението на Лазар (васкрьенёе лазаров‘о) и Пре-
ображение (преображенёи х‚во). Евангелският разказ се 
развива върху западната стена с две сцени, разположе-

ни под дъгата на свода – Умиването на нозете (ом¶венёе) 
и Тайната вечеря (таёна вечера). А върху северната стена 
са разположени сцените със страстите, смъртта и въз-
кресението на Христос – Залавянето (...х‚во), Съдът на 
Анна и Кайяфа и Пилат в една композиция (хс прёведен 
бёсть ка пёлать), Разпятие (распетёе х‚во), Полагане в гро-
ба (гробное рёдане), Жените мироносици на Гроба Госпо-
ден и Слизане в ада (васкьрсенёе х‚во). Върху западната 
стена са поместени още три сцени – Успение Богоро-
дично на обичайното си място над вратата и две срав-
нително редки сцени – Вечерята в Емаус (прıломение 
хлıба)32 и Избиването на младенците (ёже ва вётлеемь 
ёзбёенё бсть | блDаеньцётё сущё « ¶‚д « х‚а | радё)33.
Както в църквата на Драгалевския манастир, и тук под 
сцените върху южната и северната стена е разположен 
фриз с образите на епископи в цял ръст – тринадесет 
върху южната и четиринадесет върху северната. Върху 
южната част от свода, в олтара са представени двама, 
но тази част от стенописите не е почистена, и в наоса 
са изобразени св. Иаков (ст‚ё ¢ковь), св. Ипатий, (ст‚ё 
ёпатёе), св. Ефтихие (ст‚ё ефтёхёе), св. Никифор (ст‚ё 
нёкифорь), св. Епифаний (ст‚ё епёфанёе), св. Георги (ст‚ё 
георгёе), св. Василий (ст‚ё васёлёе), св. Антипа (ст‚ё антё-
па), св. Никита (ст‚ё нёкvта), св. Теодор (ст‚ё »еодорь), св. 
Тимотей (ст‚ё тёмP»её). 
Върху южния склон на свода, между регистъра със сце-
ни и този с фигурите на епископи първоначално е има-
ло малък прозорец, който по-късно е бил зазидан. Но 
стенописите са съобразени с него, като в оставащите 
полета от двата регистъра са поместени допоясни изо-
бражения – на пророк Йоил (прркь ¶оёль, който държи 
свитък с текст hἲ|ερυρ|ἢφὂτ|hερ|χετε) 
над прозореца и на св. Герасим (Йордански) (ст‚ё герасё-
мь) със затворен свитък в дясната ръка, а лявата обър-
ната с дланта към зрителя. Св. Герасим е единственият 
монах, изобразен в наоса на църквата.
Върху северната част от свода в наоса виждаме обра-
зите на св. Антим (стё ан»ём), св. Илсире? (стё илс¶ре), 
св. Дионисий (ст‚ё дёон¶сёе), св. Иеротей (стё ёеро»её), 
св. Вергие (Вергилий Залцбургски?) (ст‚ё вергёе), св. 
Никанор (ст‚ё нёканурь), св. Софроний (ст‚ё сфронёе), 
св. Йоан Милостиви (ст‚ё ё‚w мёлостё...), св. Григорий 
(стё гр¶горё), св. Климент (стё клёментёе), св. Амвросий 
(ст‚ёё анврозёе), св. Мелетий (ст‚ё мелентие), а в олтара 
тези на св. Леонтий (ст‚ё ...), св. Тарасий (стё тарасёе) и 
на неизвестен епископ (ст‚ё ...).
По девет образа на мъченици са поместени в медальо-
ни, образувани от изящен растителен орнамент, подо-
бен на ластар, който минава под фриза с епископите и 
над плитките аркирани ниши върху южната и северната 
стена. Медальоните върху южната стена са доста раз-
рушени, поради избиването на два прозореца през ХХ 
в. Повече или по-малко запазени са пет лика. Най-из-
точният е на св. Хрисант (стё хрёсан£), следващият най-
вероятно е бил на св. Дария, с която се честват (19.ІІІ) 
и изобразяват заедно. Третият медальон е напълно уни-
щожен, но в четвъртия е изобразен св. Яков Персиец 
(стё ёаков) с характерната за него шапка. Следва обра-
зът на св. Никола Нови (стё никола нови), най-старото 
известно изображение на софийския мъченик34. След-
ващият е разрушен наполовина и не може да бъде иден-
тифициран. Следват още два образа, от които са остана-
ли само краищата на нимбовете. Запазен е последният 
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– св. Кирик (стё кvрикь), което значи, че този до него е 
бил на неговата майка св. Юлита. Медальоните върху 
северната стена са запазени изцяло, макар че образите 
са доста повредени. В първите три са представени пер-
сийските мъченици Ананий (ананёя), Азарий (азарёа) и 
Мисаил (мёсаёль). Следват св. Мина (мёна), нечетлив, 
св. Викентий (вёкентёе), неизвестен (...рёе), неизвестен 
(...тёе), неизвестен. Очевидно тук са изобразени светци-
те Мина, Виктор и Викентий, чествани на 11.ХІ. 
В най-ниския регистър на стенописите върху стените 
на наоса са изобразени светците в цял ръст. За съжа-
ление, избитите прозорци на южната стена са унищо-
жили повечето от тях, останали са само образите на св. 
Прокопий (стё прокопёе) в източния край, неизвестен 
мъченик между аркираните ниши и в западния край – 
св. Варвара (с‚т. варьара). Жените светици продължават 
върху западната стена с образите на св. Петка (с‚та пет-
ка) и св. Екатерина (с‚та катерёна). Св. Екатерина е в по-
луфигура, разположена над аркирана ниша с образа на 
св. Никола (ст‚ё нёколае). Вляво на вратата е Архангел 
Михаил (мёхаёль арханггель) като войн с извадена сабя. 
Вдясно на вратата са изобразени равноапостолните св. 
Константин (ст‚ё костантён) и св. Елена (с‚та елена) от 

двете страни на голям кръст. До тях е св. Пантелеймон 
(ст‚ё пантелеёмон), държащ голяма кутия с лекове и ин-
струмент в лявата ръка. Стенописите върху тази част 
на северната стена са сравнително запазени, освен мъ-
ченикът в източния край. В западния край на стената е 
изобразен св. Трифон (ст‚ё трёфонь). В западната ниша 
са представени светците войни св. Теодор Тирон (ст‚ё 
»еоDрь тёрOо), св. Теодор Стратилат (ст‚ё »еоDрь стратёла£) 
и св. Нестор (ст‚ё несторь), а до него между нишите е 
изобразен св. Димитър (ст‚ё дёмётрёе).
От подробния ктиторски надпис, който е бил над вра-
тата на западната стена на наоса35 (унищожен при раз-
ширението на вратата), черпим важна информация за 
Куриловската църква – тя е посветена на св. Йоан Рил-
ски, била е построена през 1593 г. и изписана за два 
месеца през 1596 г. След като стенописите в наоса бяха 
реставрирани, днес можем да кажем, че те са дело на 
двама зографи, които се различават не само като стило-
ви особености, но и като почерци в надписите и даже 
като технология, която е причина за някои специфични 
разрушения. Единият е изпълнил живописта в центал-
ната част на свода – големите медальони и фризовете 
с пророците. Той е по-скоро монументалист, работи с 
широки петна и едра форма, но в някаква степен не-
брежно. В регистрите с епископите и сцените е рабо-
тил редом с втория зограф. Той пък е изписал основно 
долните регистри и западната стена. Неговият маниер 

Триптих поменик, Кремиковски манастир, фото И. Ванев
Triptych beadroll, Kremikovtsi Monastery, photo I. Vanev

Житийна икона на св. Йоан Кръстител, Държавен 
исторически музей Москва
Hagiographical icon of Saint John the Baptist, State Historical 
Museum in Moscow
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в Москва (ГИМ инв. № 4601) и триптиха поменик за 
Кремиковския манастир. 
Триптихът поменик е отдавна известен на науката чрез 
публикацията на К. Паскалева37. И днес той се пази 
в Кремиковския манастир, за който е бил поръчан по 

може да се определи като иконописен. Той е по-добри-
ят художник, най-вероятно е бил водещият в екипа и е 
изпълнил житийната икона само година преди стено-
писите в Курило.
Стенописите в Куриловската църква без съмнение са 
много интересен и важен паметник на живописта от 
края на ХVІ в. и заслужават самостоятелно изследване, 
което ще стане възможно едва след като бъдат напълно 
разкрити и реставрирани. Тук ни интересува връзката 
им с фрагментите от втория живописен слой в наоса на 
църквата на Драгалевския манастир. Поради фрагмен-
тарния характер на последните, сравнението между 
двата паметника не може да бъде проведено докрай, но 
все пак наблюденията, които могат да бъдат направени, 
са много показателни.
И двете манастирски църкви са малки еднокорабни 
засводени постройки, с една апсида и проскомидийна 
ниша. Размерите им са много близки, което позволява 
да сравним програмите на стенописта в двете църкви. 
Очевидно е, че те са почти идентични, но съдейки по 
запазените фрагменти, стенописната програма в Драга-
левската църква е била по-опростена. Както изглежда, 
тук са отсъствали растителните орнаментални мотиви, 
които оживяват куриловските фрески.
В Драгалевската църква пророците от свода са разпо-
ложени в кръгли медальони, същите като тези, в които 
са изобразени мъчениците. Почти идентичен е изборът 
на мъчениците в медальони в двете църкви, който се 
характеризира с групирането им по памети. 
Това, което прави впечатление, е фризът с прави фигури 
на епископи върху северната и южната стена под фри-
за с пророците. От запазените в Куриловската църква 
23 архийереи имената на 8 се срещат и сред запазените 
16 епископи от Драгалевската. Освен това е очевидно 
сходството в използваните типажи, одежди и пози в 
двата паметника. Разполагането на епископи в наоса е 
необичайно за класическата програма на византийски-
те църкви. Според известните ни паметници епископи-
те се появяват в горните регистри първо именно в църк-
вата на Куриловския манастир (1596), следва вторият 
слой стенописи на Драгалевския манастир, църквата в 
Добърско (1614), Сеславският манастир (1616), църква-
та „Св. Георги” във Велико Търново (1616), манастирът 
„Св. Атанасий” в Журче, Демирхисарско (1617)36.
От сцените в Куриловската църква са останали само 
тринадесет, някои в доста фрагментарен вид. Сравне-
нието им с тези в Драгалевската църква показва, че и 
тук двамата зографи са работили заедно, в повечето 
случаи са възпроизведени едни и същи иконографски 
схеми, но без пряко повторение. Това особено добре се 
вижда в сцените Вечерята в Емаус, Възкресението на 
Лазар, Сретение, Успение Богородично. Но в същото 
време има и съществени разлики, например в Причас-
тието на апостолите или Небесната литургия.
Без да провеждаме докрай сравнителния анализ, мо-
жем да сме сигурни, че стенописите в църквите на 
Куриловския и Драгалевския манастир са дело на 
един и същ екип от двама зографи и са изпълнени по 
едно и също време. 
Преди да изпише Куриловската църква обаче, през 
1595 г., зографът, който посочихме като водещ, рисува 
житийната икона на св. Йоан Кръстител, която днес се 
намира в сбирката на Държавния исторически музей 

Богородица от Благовещение, Драгалевски манастир, 
триптих поменик, фото И. Ванев
Virgin from the Annunciation, Dragalevtsi Monastery, triptych 
beadroll, photo I. Vanev

Фрагменти от житийна икона на св. Йоан Кръстител, 
триптих поменик, Куриловски манастир, Драгалевски 
манастир
Fragments from the hagiographical icon of Saint John the 
Baptist, Triptych beadroll, Kurilo Monastery, Dragalevtsi 
Monastery
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триптиха К. Паскалева посочва, че „пълното покритие 
на композиционните прийоми, изграждането на обема, 
трактовката на материите, използуваният типаж, архи-
тектурните форми, колоритът и др. елементи в иконата 
и Кремиковския триптих сочат безспорно един автор”43. 
Това общо, но точно наблюдение важи и за връзката на 
иконата със стенописите от Курило и Драгалевци. По-
ради спецификата на житийния цикъл, не можем да 
сравним иконографски схеми и композиционни прин-
ципи, но можем да се вгледаме в детайлите.
При атрибуцията на средновековните стенописи 
ключово значение имат незначителните, даже марги-
налните елементи, които не се забелязват на пръв по-
глед. Ако за основните композиции и отделни образи 
зо графите зависят, от една страна, от желанията на 
поръчителите, от друга, в тях те отразяват актуални 
иконографски и стилови новости, то във второсте-
пенните части често те повтарят усвоени елементи, в 
комбинация с други или самостоятелно. Те могат да 
бъдат индикатор за присъствието на даден зограф в 
един колектив с други зографи. 
Примерите за такива характерни детайли в четири-
те разглеждани паметника са много, но ще споме-
нем някои. В представянето на архитектурната среда 
зографът използва един вид сграда, която се повтаря 
в огледални форми или в съчетание с други архите-
ктурни форми. Природната среда е изобразена чрез 
шкарпирани скали в розови, резедави, охрови тонове с 
леки вълнообразни линии, завърщващи формата. При 
образите особено силно се усеща иконописното раз-
работване на карнацията в ликовете и драпировката 
на дрехите, особено в завихрения край на химатия на 
Христос. Много характерен е и детайлът с особеното 
поставяне на малкия пръст над съседния при изобра-
зяването на ръцете. Бели радиални бликове под очите 
или върху челото се срещат както върху иконописни-
те, така и в стенописните паметници. 
Надписите, придружаващи сцените и образите, техни-
ят език и палеография, източниците им – все сложни 
въпроси с несигурни отговори, също са част от про-
фесионалната характеристика на един зограф. Въпреки 
че не могат да бъдат сигурни аргументи за произхода 
на зографа писач или за неговото образование и среда 

времето на игумен Антоний. Това става ясно от над-
писа в арката на централното поле на триптиха: „сё¢ 
ст‚а проскомёд¶а ст‚го мученёка геwргёе пёса се прёе гумен 
антонёе”38. Триптихът се състои от централна част с ар-
ковидно вдълбано поле за самия поменик и две крила, 
които го затварят39. Върху външната страна на крилата 
е изобразено Благовещение (благовеще|нёе бц‚ı), а вър-
ху вътрешните: св. Василий Велики (стёвасёлёе велёL) – 
върху лявото, и върху дясното крило св. Григорий Бого-
слов (ст‚ё грёг¡’орёе б‚гослB). От пръв поглед е ясно, че тези 
образи са много близки до стенописите в Куриловския 
и Драгалевския манастир. Фигурата на Богородица от 
Благовещението от триптиха е идентична със същата 
фигура от фрагмента от Драгалевския манастир. И фи-
гурите на двамата велики отци са много сходни с мно-
жеството изображения на епископи от двете манастир-
ски църкви, без да откриваме преки съвпадения, което 
се дължи на разликите в третирането на живописната 
форма в иконописта и стенописта. 
Споменатият ктиторски надпис е изпълнен с декора-
тивното писмо тип „вяз”, в което буквите се съчетават 
по големина, така че да се получи подобие на орна-
ментален фриз. Той е характерен за ръкописите, но в 
иконописта се среща много рядко. Затова е още по-по-
казателен примерът на използване на същото писмо в 
ктиторския надпис на иконата от Москва, но от различ-
ни ръце. В двата надписа като ктитор е упоменат игу-
менът Антоний. Така с голяма сигурност триптихът се 
датира от същото време като иконата40.
Житийната икона на св. Йоан Кръстител е публикувана 
няколко пъти в руски издания, споменавана е и в бъл-
гарски публикации, но не е анализирана специално41. 
Като иконография тя заслужава отделно изследване, но 
тук ще се ограничим само върху връзките й с разглеж-
даните паметници42. В централното поле е изобразен св. 
Йоан Кръстител Ангел на пустинята, държащ свитък с 
обичайния текст по Мт. 3:2. Под свитъка е изписана от-
рязаната му глава в дълбоко бюдо. Дванадесетте житий-
ни сцени са разположени върху широката рамка фризо-
во, без разделителни рамки. Разказът започва в горния 
ляв ъгъл с Благовещението на Захария, продължава 
по часовниковата стрелка и завършва с намирането на 
главата на св. Йоан Кръстител. В своята публикация на 

Фрагменти от Великата лавра на Атон, житийна икона на св. Йоан Кръстител, триптих поменик, Куриловски 
манастир, Драгалевски манастир
Fragments from the Great Lavra, Hagiographical icon of Saint John the Baptist, Triptych beadroll, Kurilo Monastery, Dragalevtsi 
Monastery
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кръга Слимница – Добърско – Сеславци и др. Но, как-
то видяхме, стенописите в Куриловската църква, макар 
и не изцяло, в голямата си част са разчистени и рестав-
рирани. И именно с тях и свързаните с тях стенописи 
в Драгалевската църква и иконописните произведения 
връзката е добре проследима. Засега не може да се ка-
же къде е формиран този екип, но със сигурност може 
да се проследи развитието на водещия художник в по-
късни паметници като църквите в Зерват, Слимничкия 
манастир, Добърско и Сеславския манастир.

Настоящият текст е резултат от изследванията, 
проведени в рамките на проект „Пътищата на бал-
канските зографи и поствизантийското художест-
вено наследство в България”, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания” (ДФНИ К02/8 от 12.12.2014).
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на формиране, те са важна част от всяко атрибуцион-
но изследване. В статията си в настоящия брой Цветан 
Василев обръща внимание на редица общи особености 
в надписите на няколко стенописни паметника от края 
на ХVІ и началото на ХVІІ в., сред които и стенописи-
те на Куриловския и Драгалевския манастир. Ще раз-
ширим кръга от паметници с някои наблюдения върху 
надписите върху житийната икона, които са кирилски, 
и Кремиковския триптих поменик. Освен в изписване-
то на буквите ý и ч, лигатури, надредни знаци и други, 
описани от автора, върху иконата срещаме и нетипич-
ната абревиатура за името Йоан ё‚w, която се появява 
и в Драгалевския манастир, и в църквата в Зерват44 и 
още няколко паметника от този кръг45. Използването 
на тази очевидно повлияна от говоримия език форма 
на съкращение се среща изключително в изброените 
паметници (въпреки усилията ни, не открихме други 
примери от това време), наистина заедно с обичайната 
¶zw, е свидетелство за принадлежността на майсторите, 
работили във всички тези паметници, към една профе-
сионална общност. Почеркът на кирилските надписи 
на триптиха е същият като на иконата и другите два 
стенописни паметника от разглежданата група. С по-
черка на ктиторския надпис, но на гръцки, е изписан 
текстът върху разтворения кодекс в ръката на св. Васи-
лий Велики от триптиха: 
οτης͂ ́ τήβ
εςτῆν̀ αςηλα
κρα
ςες  
Четене: Ὅτη σοῦ | ἐστην | τὸ κράτος | κ(αὶ) σοῦ ἐσ|την ἡ 
Β|ασηλήα46. Текстът с елементи на адаптация е от нача-
лото на Свещенически възглас в края на първия анти-
фон от Василиевата и Златоустовата литургия: Ὅηι ζὸν 
ηὸ κπάηορ καὶ ζοῦ ἐζηιν ἡ Βαζιλεία καὶ ἡ δύναμιρ καὶ ἡ 
δόξα, ηοῦ Παηπὸρ καὶ ηοῦ Υἱοῦ καὶ ηοῦ ἁγίος Πνεύμαηορ 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰρ ηοὺρ αἰῶναρ ηῶν αἰώνων47. Превод: 
„Защото Твоя е властта, Твое е царството и силата и 
славата, на Отца и Сина и Светаго Духа, сега и винаги 
и во веки веков”48. Изводът от тези наблюдения е, че 
иконописецът владее гръцки език, но също така има и 
свой специфичен почерк в кирилските надписи, една 
типична за епохата амбивалентност.
Публикацията си за Кремиковския триптих поменик 
К. Паскалева завършва с извода за „съществуването на 
талантлив майстор, чиито останали творби трябва да 
се търсят”49. Вече можем да сме сигурни, че въпросни-
ят зограф, заедно със свой помощник или съратник, е 
изпълнил и стенописите в Куриловския (1596) и в Дра-
галевския манастир. Съдейки по най-ранната датирана 
творба – житийната икона от 1595 г., можем да кажем, 
че този зограф е много добър иконописец, с овладян 
маниер на работа, който трудно може да бъде възпри-
ет като характерен за начинаещ или млад майстор, но 
засега не можем да кажем къде се е обучавал този зо-
граф. Търсейки корените на първия зограф, работил в 
Слимничкия манастир (1606/7), В. Поповска-Коробар 
се колебае между стенописите в костурската църква 
„Св. Никола Каравидас” (1593) и тези в Куриловския 
манастир (1596), и оставя отговора за времето, след ка-
то тези паметници бъдат реставрирани50. Костурските 
фрески все още са в окаяно състояние, но въпреки това 
на място не се забелязват сходства с паметниците от 
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