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Настоящият брой е посветен на опазването на културното наследство и е своеобразен 
отговор на рисковата ситуация, в която то се намира на територията на България. 
Без да бъде обект на национална стратегия и надежден закон, то започна да се 
третира като средство за постигане на цели, нямащи общо със същността му. Вече 
систематично паметниците са подложени на намеси, които необратимо увреждат 
автентичния им вид. На фона на традиционната липса на финансови средства за 
опазване на културните ценности, в поредица недвижими паметници започнаха 
да се влагат несметни суми. Това доведе до още по-деструктивни резултати – 
изграждането на хипотетични, фалшифициращи историята реконструкции, които 
нито са предшествани от необходимите проучвания, нито предоставят възможност 
за следващи.
В рамките на един брой на списание не биха могли да бъдат засегнати всички 
проблеми; не винаги е възможно те да се степенуват по значение и аткуалност. 
Затова целта бе да се представят разнообразни теми, дори и с дискусионни 
заключения, но обединени от адекватния подход към материята. Някои автори 
анализират базисни, пределно широко поставени въпроси (Ю. Стоянов), други 
разглеждат специфични аспекти (И. Богданова, Вл. Димитров, И. Досева), а трети 
се концентрират върху историята на проучване и опазване на отделни паметници 
(Ст. Станев, Е. Малджиева, Ив. Халев, Ив. Ванев) или върху някои реставраторски 
методи (Ст. Белишки). Статиите в настоящия брой отразяват възгледа, че културното 
наследство самò по себе си е ценност, а опазването му е сложен процес, изискващ 
професионална етика и обединените усилия на специалисти от различни области. 
Такава е позицията и на авторите, и на личностите, на които е посветен вторият дял 
– рубриките Юбилей, In Memoriam, Рецензия, Н. Петкова и Е. Бакалова и съответно 
Е. Мусакова, Вл. Сарабянов, М. Сантова. Ангажирани с културното наследство, те 
са водени от убеждението, че изследването на реликвите от миналото е основата 
за опазването им, а опазването трябва да е гарант за бъдещи проучвания. Повечето 
автори, институционално или самостоятелно, са участници във Форум „Културно 
наследство” – отворен кръг съмишленици, представители на различни професи-
онални и обществени организации, висши учебни заведения, научни институти, 
сред които е Институтът за изследване на изкуствата. Форумът бе създаден през 2015 
г. като опит на българската експертна общност да се противопостави на негативните 
процеси в опазването на културното наследство в България.

Ива Досева
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От НАЦИОНАлНИ ГерОИ към светЦИ ИлИ зА 
жИвОПИстА в ЦърквАтА в селО ДрАГОДАН
владимир Димитров

В статията се прави описание на запазените в храма „Св. св. Кирил и Методий“ в село Драгодан стенописи и 
икони от зографите Михалко Голев и Димитър Сирлещов. Проследява се промяната на текстовете, използвани 
от зографите и отражението върху късновъзрожденските стенописи. Акцентира се върху образа на хан Аспа-
рух, който е изобразен като християнски владетел.
Ключови думи: Възраждане, Михалко Голев, Димитър Сирлещов, зографи, герои, светци.

българското национално възраждане възниква и се 
развива неравномерно. то се формира под въздействи-
ето на различни фактори и обхваща широки обществе-
ни кръгове, като процесът протича по различен начин 
в града и селото, и сред българите в емиграция, той е 
бавен и усложнен, поради политически, икономически 
и културни взаимодействия. българското възраждане 
се доближава повече до Просвещението и реформаци-
ята. според сполучливото определение на Илия тодев 
„то би могло да се нарече и Просвещение във формата 
на реформация”1. книжовниците, просветните, рели-
гиозните и революционните дейци от XVIII-XIX в., 
които допринасят с делото си за духовното израстване 
на българите, които популяризират историята, родния 
език, грамотността, са възприемани от населението 
като народни будители.
сред будителите на националното самосъзнание 
следва да се причислят и зографите, особено като се 
има предвид каква голяма част от българското насе-
ление продължава да бъде неграмотно, въпреки ак-
тивната просветна дейност. Отварят се множество 
училища, в които според изследването на Иванка 
Гергова 16 зографи работят като учители2. благодаре-
ние на тях, в църковната живопис неочаквано се по-
явяват герои от националната история и митология. 
Основният източник, който се използва от зографите, 
са иконографските наръчници – ерминиите3, но все 
по-често се използва и придобиващата все по-голямо 
разпространение светска литература. такъв е случаят 
със зографите от фамилия минови, които най-веро-
ятно под влиянието на семейство Гологанови, с които 
имат родствени връзки, използват историята на спи-
ридон Палаузов като източник за създаване на нови 
иконографски модели4. През хVІІІ и хІх в. сред 
населението, а и сред зографите е широко разпрос-
транена дамаскинарска литература. Познаване на да-
маскините забелязваме в стенописите на неизвестния 
зограф, работил в манастира в село Игуменец5, и в 
стенописите на храма в село лешко, изпълнен от зог-
рафите Димитър сирлещов и михалко Голев6. в ма-
настирите и по-големите населени места думата при 
определяне на програмата в храма имат и ктиторите, 
но в по-малките населени места тази отговорност е 
поверявана на зографа.
През хІх в. по нашите земи се пробужда интерес към 
всичко българско. „вместо характерното за западна 
европа връщане към античния естетически и хума-
нистичен идеал, българското (и въобще балканското) 

възраждане изпитва голяма необходимост от възста-
новяване на собствената историческа памет”7.
в църковната живопис постепенно навлизат някои нови 
теми и светци, които имат за цел да възкресят спомена 
за някогашното величие на българската държава.
в част от българските земи, където възраждането про-
дължава до началото на хх в., късновъзрожденските 
зографи работят в една усложнена не само от осман-
ската власт, а и от чуждестранни пропаганди и рели-
гиозни мисии, обстановка. този факт повишава тях-
ната отговорност, като ги превръща, от една страна, 
в пазители на културната и религиозна идентичност 
на останалите в империята българи и, от друга, в под-
дръжници на националното самочувствие на свобод-

Михалко Голев и Димитър Сирлещов. Цар Аспарух, храм 
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Драгодан
Mihalko Golev and Dimitar Sirleshtov. Tsar Asparuh, SS Cyril 
and Methodiusius Church, Dragodan Village
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ните българи. тяхната роля според Асен василиев е 
„да се подтиква и разпалва националното чувство, да 
се подсили и крепи вярата и мощта на българщината”8. 
в настоящата статия не се спираме върху работата на 
зографите, а върху съзнателното усилие българската 
общност най-вече на останалите в рамките на Осман-
ската империя територии да се консолидира около 
своите „изконни” ценности.
Появата на исторически сцени и на нови светци е колко-
то необичайна, толкова и резонна, като се има предвид 
историческата ситуация в Югозападна българия в годи-
ните между берлинския конгрес и балканските войни. 
тези нови теми и светци са „спонтанен израз на про-
будената национална гордост”9. Югозападният край, 
дал не една жертва в църковните и национално-осво-
бодителните борби, остава в пределите на Османската 
империя, а част от граничните райони дават временен 
подслон и работа на зографи, които след стабилизиране 
на икономическото състояние в Османската държава се 
връщат в нея и продължават своята работа по украсата 
на църковни сгради.
важна роля за поддържането на националния дух и за 
развитието на националната идея имат националните 
институти. след закриването на Охридската архиепис-
копия българите остават без своя църква, което про-
дължава до създаването на българската екзархия през 
1870 г., но хроничният недостиг на средства, малкото 
и недобре подготвени кадри и постоянните проблеми, 
създавани от османската власт и вселенската патри-
аршия, затрудняват развитието на екзархията и тя не 
е в състояние пълноценно да изпълнява своята мисия. 
Принос за развитието на националната идея дават и ро-
долюбиви българи. според Антъни смит нацията може 
да бъде дефинирана като „наименувано население, кое-
то споделя обща историческа територия, общи митове 
и исторически спомени, масова публична култура”10.
През националното възраждане представители на бъл-
гарската интелигенция се стремят към „възраждане” 
на българските исторически спомени и създаването на 
национална митология, която да подсили националната 
гордост, „да ги легитимира, както пред другите, така и 
в съзнанието на своите членове”. както отбелязва Надя 
Данова, „в процеса на формирането на националната 
идентичност особено важна роля се пада на национал-
ния разказ, който трябва да легитимира общността пред 
самата нея и пред другите”11. Постепенно се конструи-
ра национална история, в която много силно присъства 
митичният елемент.
възраждането на националната история на българите 
започва с родоначалника на националната историопис 
хилендарския монах Паисий. в „История славянобъл-
гарска” Паисий очертава редица значими събития и лич-
ности в българската история – от произхода на българите 
от мосх, внук на Ной, през основаването на българската 
държава до турското робство. в неговата история, както 
пише Николай Аретов, „ключовите фигури на кирил и 
методий първоначално се разглеждат като Покръсти-
тели и едва по-късно като Просветители”. специално 
внимание се отделя на българските владетели – на Пок-
ръстителя борис, на завоевателя симеон, на последния 
български цар Йоан Шишман, загинал след упоритата 
съпротива. като опора на идентичността служи и обра-
зът на „светия преподобен наш отец Йоан рилски”12. Не 

е пропуснат и образът на отрицателния герой, какъвто 
тук се явява цар Петър, като символ на малодушието. 
Паисий смята, че средновековната история на българия 
е периодът, с който трябва да се гордеем.
Поредната крачка към утвърждаване на българската на-
ционална митология правят историите на неизвестен зо-
графски монах „История в кратце о болгарословенском 
народе” и „История во кратце о болгарском народе сло-
венском” на йеросхимонах спиридон. той също започва 
историята от библейско време, отделя специално вни-
мание на покръстването. кирил присъства като учител 
и кръстител. в текста на йеросхимонах спиридон при-
съства и преданието за монаха методий, който убеждава 
княза да приеме християнството.
за дълъг период от време историята на Йован раич 
„История на всички славянски народи” играе ролята на 
основен източник за познания по българска история13.
развитието и формирането на националната митология 
се продължава от софроний врачански, д-р Петър бе-
рон, Неофит рилски. книжовникът христаки Павло-
вич е един от първите, осъществил издание по българ-
ска история през 1835 г. той помества кратка история 
на българите в „Гръцко-български разговорник”. През 
1844 г. излиза от печат Царственика на христаки Па-
влович. текстът е изготвен на базата на историята на 
Паисий с добавки от текста на йеросхимонах спири-
дон. Отделено е специално място на дейността и про-
изхода на св. св. кирил и методий на базата на текста 
на васил Априлов.
Неофит бозвели и емануил васкидович издават през 
1835 г. „славянобългарско детоводство”, където бъл-
гарската история присъства в уроците по граматика, 
математика и география14. своят принос в развитието 
на националната ни идентичност дава и Анастас кипи-
ловски. той отпечатва и допълва историята на руския 
историк Иван кайданов, превежда, като добавя обясни-
телни бележки, и книгата на Юрий венелин „Древни и 
сегашни българи”.
едни от най-четените автори през хІх в. са васил Ап-
рилов и константин фотинов – техните книги могат да 
бъдат открити по всички краища на българските земи. 
в своите трудове и двамата отделят специално място на 
княз борис Покръстител и на акта на приемане на хрис-
тиянството. Обръща се специално внимание на създа-
ването на славянобългарската писменост и култура от 
св. св. кирил и методий. васил Априлов подробно се 
занимава и с техния произход. И двамата отделят спе-
циално внимание на последния български средновеко-
вен владетел цар Йоан Шишман.
И други образовани българи дават своя важен принос за 
утвърждаването на българския национален модел. сред 
тях са Иван богоров, поръчал отпечатването на лико-
вете на царете Йоан Асен и Йоан Шишман, Иван До-
бровски, който издава списание „мирозрение”, Гаврил 
кръстевич, който в своята „История българска” (1869) 
пръв пише за произхда на българите, Георги раковски, 
любен каравелов също дейно работят за утвърждава-
не на българската идентичност. Първият академично 
образован историк е спиридон Палаузов, отделил най-
много място на управлението на княз борис І и цар си-
меон и специално внимание на покръстването на бъл-
гарите и на митологичния разказ за ролята на методий 
като покръстител. 
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липсата на достатъчно информация за движението на 
зографите, за местата където са получавали своето об-
разование и се е формирал техният национален миро-
глед, както и за използваните от тях модели, затруднява 
идентификацията на използваните от тях текстове.Де-
централизацията на образователната система „покрива 
единствено хоризонтала на социалното пространство и 
съответно е принципно различна от класическата пира-
мида”15. зависимостта на учителите от местната общи-
на, която определя дали ще финансира или не училище-
то, мобилността на учителското съсловие, в което всеки 
се придвижва със „своя индивидуален „пакет” учебна 
книжнина”16, дава възможност на поръчителите да чер-
пят от различни литературни извори познанията си по 
българска история.
българските светци, които включват в репертоара си 
зографи като Никола Образописов, са ни добре позна-
ти, но към края на хІх в. все по-често се сблъскваме с 
редица особености в подбора на светци в творбите на 
многобройните зографи. Наблюдават се новости и да-
же своеволия при някои от тях. Понякога добавят нови 
светци, непознати по-рано в нашата живопис, като св. 
Александър Невски; друг път изобразяват нови сцени, 
като изваждането на очите на княз владимир раса-
те; подменят имената на светци, както е при св. васа 
солунска, която през 1885 г. е изписана като св. васа 
софийска; заличават гръцките имена на светците и им 
слагат произволно нови имена, както е в храма в с. бо-
городица, Петричко.
Има обаче и други зографи, които дават спонтанен из-
раз на разпаленото си национално чувство, включвайки 
еднократно в своя репертоар, които дори не са свърза-

ни с историята на християнството, но тяхната роля във 
формиращата се нова национална митология е толкова 
важна, че зографите си позволяват да разчупят тради-
цията и да ги включат в стенописната украса.
тук ще се спрем само на един от многото примери, на 
които попаднахме съвсем наскоро. украсеният със сте-
нописи енорийски храм „св. св. кирил и методий” в с. 
Драгодан, община кочериново, софийска епархия, не е 
бил обект на цялостно изследване17. стенописите дати-
рат от 1885 г. и са дело на зографите от банско михалко 
Голев и Димитър сирлещов. 
село Драгодан е разположено по течението на река 
копривен, непосредствено преди вливането ѝ в река 
струма. храмът, посветен на светите равноапостолни 
братя български просветители кирил и методий, е по-
строен през 1885 г. сведения за строителя на храма 
няма. От възпоменателния надпис стават ясни само 
имената на жителите на селото, които са дали сред-
ства за строежа.
живописната украса е изпълнена непосредствено след 
завършването строежа на храма. творчеството на двама-
та бански зографи до днес не е било обект на специално 
изследване, каквото те безспорно заслужават, макар че 
техните имена се споменават в отделни публикации18,. 
в процеса на многобройните си проучвания в района на 
Югозападна българия попаднах на няколко паметника, 
изпълнени от майсторите, работили в Драгодан. това са 
църквите в селата бистрица, лешко, марулево, логодаш, 
Палат, бобошево и част от храма „въведение богородич-
но” в благоевград19. Иконографската програма и стилът 
на работа на зографите в храма „св. св. кирил и мето-
дий” е подобен на другите известни ми техни ансамбли.

Михалко Голев и Димитър Сирлещов. Наказанията на 
грешниците, храм „Св. св. Кирил и Методий“, с. Драгодан
Mihalko Golev and Dimitar Sirleshtov. The Damned in Hell. SS 
Cyril and Methodius Church, Dragodan Village

Михалко Голев и Димитър Сирлещов. Цар Борис, храм „Св. 
св. Кирил и Методий“, с. Драгодан
Mihalko Golev and Dimitar Sirleshtov. Тsar Boris, SS Cyril and 
Methodius Church, Dragodan Village
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храмът „св. св. кирил и методий” в с. Драгодан е 
трикорабна псевдобазилика със силно изявена апсида. 
Централният кораб има елиптичен дървен таван, върху 
който зографите са разположили традиционни за въз-
рожденския храм изображения – в олтарното простран-
ство е медальонът с Новозаветна троица, в централната 
част – христос вседържител, неговият образ е обгра-
ден от апостолите, всеки под отделна арка, фланкирана 
от характерните за зографите „барокови” колони. Не-
посредствено след образа на спасителя в малък меда-
льон е разположен образът на св. Йоан кръстител със 
свитък и държащ отрязаната си глава. в най-западния 
дял на тавана, където е разположено и женското отде-
ление (емпорий), е поместен образът на св. Петка. Ос-
таналото пространство от свода, както и плоските тава-
ни на двата странични кораба, парапетът на емпория, 
свързващите греди, арките и самите колони са покрити 
с различни геометрични фигури и цветя. редуването 
на ярки цветове е запазена марка на двамата зографи. 
Именно това цветово разнообразие дава основание на 
Асен василиев да възкликне: „шарениите” на колорита 
са доведени до крайност, но този примитивизъм завла-
дява и се налага, подсилен и от графичност, смесена с 
живопис”20.
Днес стенописната украса е в окаяно състояние, част от 
нея е безвъзвратно изгубена, част от фреските са покри-
ти с плътен слой соли, което затруднява идентифицира-
нето на сцените и персонажите. Поради тези причини 
не си поставям за цел да дам пълно и детайлно описа-
ние на сцените, а само на тези, които са ясно четими.

По-голяма част от олтарната украса е унищожена. На 
северната стена са разположени изображения на бесед-
ващия с книжниците христос в горния регистър и ви-
дението на Петър Александрийски – в долния. в уми-
вателната ниша е разположена сцената умиване нозете 
на апостолите. На южната стена в олтара е поместено 
Предателството на Иуда, частично са видими и обра-
зите на четирима светци: трима войни и един монах, 
но няма и следа от имената им. в стенописната украса 
на този храм банските зографи са спестили така попу-
лярния през хІх в. евангелски цикъл, който е заменен 
с по-малко предпочитания цикъл на страстите христо-

Михалко Голев и Димитър Сирлещов. Гербът на 
княжество България, храм „Св. св. Кирил и Методий“, с. 
Драгодан
Mihalko Golev and Dimitar Sirleshtov. Еmblem of the 
Principality of Bulgaria, SS Cyril and Methodiusius Church, 
Dragodan Village

Михалко Голев и Димитър Сирлещов. икони на Христос Вседържител и 
Богородица с младенеца, храм „Св. св. Кирил и Методий“, с. Драгодан
Mihalko Golev and Dimitar Sirleshtov. Icons of the Christ Pantocrator and the Mother 
of God, SS Cyril and Methodiusius Church, Dragodan Village

Царски двери, храм „Св. св. Кирил и 
Методий“, с. Драгодан
The royal doors, SS Cyril and 
Methodius Church, Dragodan Village
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ви. Първата сцена от този цикъл е Предателството на 
Иуда, продължава в наоса със сцените съдът на Анна и 
каяфа, Отричането на св. Петър, съдът на Пилат, след-
ва фрагмент от разпятие христово, сваляне от кръста 
и до самия емпорий Полагане в Гроба.
От втория регистър в малко по-добро състояние са ком-
позициите въздвижение на честният кръст, сретение 
Господне и жертва Авраамова. Именно в тези компози-
ции, разположени над южния вход, е вмъкнат медальо-
нът с имената на първите подписали се със своите печати 
за строежа на храма, както и възпоменателният надпис.
в прозорците на южната стена са изобразени светци-
те теодор тирон и теодор стартилат; св. Арсениий и 
св. сава; св. козма и св. Дамян. в пространството под 
емпория са разположени сцени, илюстриращи земните 
грехове, различават се „лъжец” и „сребролюбец”. Изо-
браженията продължават на западната стена с „пияни-
ца”, „прелюбодеец”, „лакомство”, „хулни думи”, „гор-
дост”, „завист”, това са само част от изображенията, 
чиито надписи се четат, останалите са частично или 
изцяло разрушени.
в първия регистър на северната стена под сводестия та-
ван е поместен цикъл изображения, свързани с възкре-
сението на спасителя. Първото е силно повредено и не 
може да бъде разчетено. следват слизането на христос 
в Ада, възкресение христово, Ангелът на Гроба Госпо-
ден, жените мироносици на гроба Господен, св. Петър, 
св. Йоан и св. богородица пред празния гроб, явяването 
на христос на мария магдалина и вечерята в емаус. 
в пространството под емпория и стълбите към него е 
разположен образът на св. Онуфрий. 
във втория регистър на северната стена в простран-
ството между прозорците зографите разполагат ком-
позициите Архангел махаил взима душата на богатия, 
Притчата за разумните и неразумните девици (мат. 
25:1-13) и Притчата за словото божие (лук. 8:4-18). в 
дълбочината на прозорците са изобразени шестима све-
тци войни, между прозореца и иконостаса е изобразен 
още един.
На западната стена на храма в женското отделение е 
представена внушителна композиция на Избиване на 
витлеемските младенци. Над капителите на колоните 
между арките са разположени образите на евангелисти-
те и техните символи.
в пространството под старозаветната сцена и над вра-
тата са поместени двата възпоменателни надписа. в 
първия, разположен в елипсовиден медальон, са изпи-
сани имената на жителите на село Драгодан, с чиито 
средства е издигнат храма през 1885 г.: чиме Начов, 
мх. уваков, Нк. миладнов, хр. капамаци и ване те-
нев. след името на последния има запетая, но липсват 
други имена. възможно е да не е имало други дарители 
или зографите да са пропуснал да ги впишат. От надпи-
са, разположен непосредствено над входа, научаваме, 
че храмът е посветен на св. св. кирил и методий и че 
е издигнат с помощта на всички жители на село Дра-
годан. специално внимание е отделено на изографис-
ването – посечена е годината 1887, и на зографите от 
македония, разлог, село банско михалко Ю (михалко 
Иванов Голев) и Димитър (сирлещов) и калфа коста-
дин м (марунчев). 
От кратките сведения, с които разполагаме за тези зог-
рафи, знаем, че михалко Иванов Голев е роден и живял 

в банско през хІх в. учил е при Димитър молеров и 
велян Огнев, а самият той е учител на Димитър сирле-
щов. в запазените от неговия ученик сметководни теф-
тери могат да се видят както негови скици на библейски 
теми и светци, така и наименования на използваните от 
зографа багрила. вторият зограф, работил в Драгодан, 
е Димитър сирлещов. за него знаем, че е роден през 
1838 г. в банско, че е ученик на симеон молеров и на 
михалко Голев. работи като строител и резбар. умира в 
банско през 1913 г. михалко и Димитър често работят 
в екип, а през 90-те години на хІх в. към тях се при-
съединява и един от последните представители на въз-
рожденските зографи костадин марунчев (1866-1832). 
той също е от банско, няма сведения да е работил са-
мостоятелно, в последните години от живота си работи 
предимно като декоратор21.
в годините, когато е построен и украсен храмът в Дра-
годан, е изпълнен и неговият иконостас. темплонът е 
почти изцяло рисуван, резбовани са единствено све-
тите двери и венчилката. украсата е предимно от рас-
тителни мотиви (цветя). светите двери са резбовани, 
като в медальони са разположени старозаветните царе 
Давид и соломон, а под тях в други два несиметрични 
медальона е разположена композицията благовещение. 
резбата е плитка, сравнително груба и е покрита под 
избледнял златен варак. в царският ред са разположени 
икони с образите на св. Георги, св. богородица, Иисус 
христос, св. Йоан кръстител, св. Димитър22. макар че 
иконите не са подписани, сравнението със стенописите 
ни показва, че са изпълнени от една ръка. в иконите 
от празничния ред са включени светци и празници: св. 
Никола, Арх. михаил, въведение богородично, Пре-
ображение Господне, възкресение христово, Новоза-
ветна троица, рождество христово, благовещение, св. 
константин и елена и др.
Две от подиконните табла са заети от избражения на 
двуглав орел, който е герб както на Цариградската пат-
риаршия, така и на руската империя, а други две са с 
герба на княжество българия. таблите са разграниче-
ни от сложни профилирани пиластри, инспирирани от 
формите на дървената битова архитектура. съставени 
са от множество барокови орнаменти, оцветени с ох-
ра, тъмносиньо, оранжево и бледожълто. върху поди-
конните пана в южния дял на иконостаса зографите 
изобразяват покръстителя на българите св. княз бо-
рис-михаил, изписан като Цар Борис. Образът на сред-
новековния монарх е с всички атрибути на християнски 
владетел, но без нимб, какъвто се полага на светец и на 
християнски владетел. Ако за образа на св. княз борис 
І е нормално да присъства в украсата на един храм, то 
образът, разположен върху северния дял на иконостаса, 
е напълно неочакван. Изображението, което поне засега 
остава уникално в нашата живопис, е на първия бъл-
гарски владетел хан Аспарух, надписът, съпровождащ 
изображението, гласи цар Аспарух.
въпросите за съотношението между текста и изображе-
нието в църковното изкуство и каква литература са чели 
зографите са разгледани от редица учени. без да позна-
ваме добре живота и пътя на зографите михалко Голев 
и Димитър сирлещов, трудно можем да идентифици-
раме конкретния текст, който води до това отклонение 
от нормата в украсата на храма. Подробно разгледани-
ят от Иванка Гергова въпрос за това, какво са чели и 
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писали възрожденските зографи, не ни дава конкретен 
отговор – авторите на образа на хан Аспарух не се по-
явяват в списъците на спомоществователи на книги и 
списания през възраждането. Авторката на изследва-
нето констатира, че „най-слабо застъпени в списъците 
на спомоществователите са банските майстори”23. в 
познатите визуални модели, които биха могли да бъ-
дат обект на подражание от банските зографи, образът 
на хана отсъства. мисля, че е очевидно, че зографите 
не са използвали ерминии или църковна литература, в 
която владетелят езичник не може да присъства. в мно-
гобройната светска историческа литература личността 
на Аспарух присъства като създател на българската 
държава, но няма как да се определи конкретният ли-
тературен източник, а и едва ли само един определен 
текст може да бъда използван в конкретния случай. От 
цитираната по-горе статия на Ив. Гергова става ясно, 
че интересът към българската история е особено силен 
сред зографите и се отразява на творчеството им24.
зографите от деветнадесетото столетие са образовани 
и културни личности, много от тях са монаси, свещени-
ци, деца на свещеници и/или учители – все престижни 
професии, свързани с духовното и културно израстване 
на българския народ. зографите от епохата на възраж-
дането са част от онзи елит, който и до днес наричаме 
възрожденци и народни будители, към тях обикновени-
ят човек е изпитвал особен респект.
включването на българската църква в историческия 
процес на създаване на българското национално само-
съзнание и идентичност мотивира българските зографи 
да имат смелостта да нарушат хилядолетните иконог-
рафски канони на православната живопис. това става 
възможно, от една страна, защото в тази епоха голям 
брой от зографите са светски лица, а от друга страна 
– защото самото създаване на независима българска 
църква чрез отделяне от Цариградската патриаршия съ-
що е нарушение на църковните правила (дълго време 
константинополската патриаршия третира българската 
екзархия като схизматична). създаването на независи-
ма българска православна църква стои като един ос-
новополагащ прецедент, който (вероятно неосъзнато) 
оправдава нарушението на иконографските правила в 
служене на голямата цел, на която служи и новата бъл-
гарска църква – съграждането и укрепването на българ-
ската национална идентичност.
в епохата на българското възраждане българската 
църква успява да прояви гъвкавост спрямо историче-
ската ситуация и да изиграе ключова роля в процесите 
на формиране на българската нация и модерна държав-
ност. успява да се включи в историческия процес, бла-
годарение на способността за „преобразуване на затво-
рения традиционен живот в модерно съществуване”25. 
тази историческа роля църковната институция изигра-
ва благодарение на допускането да бъдат нарушавани 
правила, допускането на промяна в иначе извънредно 
консервативния църковен ред.
едва ли само социалните промени след Освобождение-
то, промяната в книжния пазар, необходимостта да се 
поддържа националния дух както у останалите в гра-
ниците на Османската империя българи, така и у тези в 
княжеството, води до тези романтични нововъведения в 
иконографския канон. Нарасналото самочувствие както 
на зографите, така и на местните общности, новите мно-

гобройни исторически текстове, свободното говорене и 
още по-свободното разбиране на това, което се говори, 
води до естествено включване на нови исторически ге-
рои в църковните стенописи. Църквата не е била способ-
на, ако въобще е имала желание, да контролира темите, 
сюжетите и светците в новоизградените и украсени хра-
мове. т.е. непрекъснатите промени в живота на българи-
на от хІх в., новите текстове, до които има достъп, водят 
и до една естествена промяна в иконографията.
фотографии: авторът
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SUMMarIeS

ОПАЗВАНЕТО НА САКРАЛНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ЛЕВАНТА МЕЖДУ ТЕОЛОГИЯТА, 
СОЦИОЛОГИЯТА И НОВИТЕ 
ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
Юри Стоянов

специфичният характер и особености 
на сакралното културно наследство и не-
говите обекти неизбежно са били и ос-
тават предмет, както и на по-теоретични 
теологични и религиоведски подходи и 
дискурси, така и на по-емирични антро-
пологически и социологически изследва-
ния. „Приписването“ и манипулирането 
на религиозни измерения на серията от 
военно-политически конфликти след края 
на студената война доведе и до целена-
соченото унищожаване на емблематични 
паметници на сакралното културно на-
следство, най-често като последствие от 
политика на систематична атака срещу 
етно-конфесионална идентичност (или 
идентичности), исторически свързана/и с 
разрушените паметници.
масовото и целенасочено унищожаване 
на обекти на културното наследство като 
цяло по време на военно-политическите 
конфликти на 90-те доведе и до приемане-
то на втория протокол към хагската кон-
венция от 1954 г. за защита на културните 
ценности в случай на въоръжен конфликт 
през 1999 г. Приемането и продължаващо-
то ратифициране на втория протокол на 
съответните национални нива се превър-
на в процес, съпроводен и с иницииране-
то на редица национални, регионални и 
глобални проекти, експертни инициативи 
и форуми за търсене на нови подходи, ме-
тодологии и правни инструменти за разре-
шаването на многобройните възникващи 
критични ситуации с опазването на кул-
турните паметници, не само при въоръ-
жен конфликт, но и в контекста на некон-
тролиран масов туризъм и деструктивни 
псевдо-рестравраторски практики. Някои 
от тези международни проекти и експерт-
ни инциативи са предимно в областта на 
защитата на сакралното културно наслед-
ство и настоящата статия предлага анализ 
на техния интердисциплинарен характер и 
стремеж към интегрирането на модели и 
методи от няколко дисциплини в работни-
те им документи, декларации и резолюции 
и техните окончателни варианти.

OrIgINals aNd rEflECtIONs: 
MEdIEval, rENaIssaNCE aNd Ba-
rOquE arTwOrkS uSED aS DOCu-
mENTS IN rECONSTruCTION Of ar-
CHItECtural sItEs IN BulgarIa
Iva Dosseva

The article treats the incorrect in terms of meth-
odology use of artworks as a ‘credible source’ 
for reconstructing architectural sites in ruins.

Medieval representations from Veliko 
Tyrnovo treated in scientific publications 
form the first group. enough arguments 
have been adduced pertaining to their 
specificity of typologizing images fol-
lowing particular iconographic patterns. 
Hence the second group is accentuated, 
containing drawings and engravings by 
West-european artists of the sixteenth and 
the seventeenth centuries with regard to 
Philippopolis (Plovdiv), Kyustendil and 
Sozopol. Significant discrepancies are 
witnessed showing that these artworks 
wouldn’t also evince strict topographic 
descriptions. Furthermore, western art-
ists have inevitably reproduced any sit-
uation premising on their experience got 
from their own environments, perception, 
knowledge, etc., i.e. foreign cultural stere-
otypes underlie these works.
an artwork is in itself a reflection depend-
ing on historical, cultural, and individual 
factors. Using such a category of pictorial 
material in gathering information about 
the respective sites, might lead to replac-
ing direct by indirect evidence and an en-
suing series of interrelated assumptions. 
against a backdrop of the recent massive 
construction and reconstruction works car-
ried out on Bulgaria’s heritage sites, indi-
vidual instances are dealt with of ignoring 
the original artefacts, which results anew 
in creating fakes thus irreversibly damag-
ing the authenticity of cultural values.

CHurCH Of st JOHN 
alIturgЕtOs, NEssEBar: 
HIstOry Of Its Early 
ExPlOraTION 
Stanislav Stanev

a project of the same title on the preservation 
and conservation of the medieval Church of 
St John aliturgеtos, Nessebar implemented 
currently by a team of the Bulgarian Na-
tional Committee of the International Coun-
cil on Monuments and Sites, briefly BNC of 
ICoMoS, underlies this article. The study, 
seeking to find, systematise and present the 
available mostly in the publications until 
the mid-twentieth century textual, graphical 
and photographic information, comprises 
above all the explorations of arch. alexander 
rashenov; Peter Mutafchiev; Max zimmer-
man; G. Balş and Nicolae Ghika-Budeşti; 
of the unknown until the 1960s arch. Petr P. 
Pokryshkin; the Škorpil brothers, Karel and 
Hermenegild; Konstantin Jireček and Felix 
Kanitz.
Prior to Felix Kanitz’s visit in 1872, the 
church was explored by the Frenchmen Xavi-
er Hommaire de Hell and Jules Laurеnes, 
who visited the town in 1846. Two drawings 
from nature by Laurеnes were published in 
1859, in an album of lithographs, put out as 
v. 2 of Hommaire de Hell’s accounts of his 

travels in Turkey and Persia. alongside these 
two prints, reproduced in 1912 by roma-
nians Balş and Ghika-Budeşti, Laurеnes also 
made a sketch (croquis) of the church plan 
with an explanatory text. Published in 1860 
at the end of v. 4, the last one of the travel 
notes, these were placed next to the sketch 
and notes pertaining to another church in 
Messembria, that of Christ Pantocrator, in-
correctly given as Saint-Michel archange. 
The fact that the plans and the notes hap-
pen to be the earliest records of these two 
churches, affords ground for reproducing 
them in this article.

NEw fINdINgs aBOut tHE 
BuIldINg tECHNIquEs Of 
tHE CHurCH Of st JOHN 
alIturgЕtOs, NEssEBar
Elena Maldjieva, Ivan Halev

In the course of the restoration work launched 
in 2015 on the roofing, part of the authentic 
roof structure was discovered in the north-
east corner of the building: a mound of earth 
thickly strewn with sherds of medieval pot-
tery. Deep down in the mound, amphorae 
were unearthed, arranged upside down upon 
evening courses of brickwork. No such find 
is known to the authors on medieval sites 
within the contemporary Bulgarian lands. 
Descriptions of similar building techniques 
occur in publications on the ochrid Church 
of St Sophia of the tenth or the eleventh cen-
tury. Using pottery to reduce the weight of 
the structures has been described as a widely 
spread building method in Byzantium by its 
earliest explorers. Constructive use of am-
phorae occurs in roman buildings between 
the fourth and the tenth centuries in ribbing 
small vaults and domes cast of slaked lime 
or plaster. Using pottery in construction of 
churches across europe dates back to the 
tenth through the fourteenth century and 
beyond either as a method to improve the 
acoustics and/or reduce the weight of mas-
sive roof truses. The find from Nessebar has 
an apparent structural function to take the 
weight off the mould, meant to shape the 
slopes of the pitched roof.  

PrEsErvatION Of tHE rOMaN 
TOmB IN SIlISTra
Ivan Vanev 

This study traces the history of the con-
servation of the roman tomb in Silistra, 
unearthed in 1942. The earliest conserva-
tion works were led by experts from the 
National Museum, Sofia. a number of 
either unpublished or less known records 
attesting to the interventions and covering 
the trends in the preservation of the mural 
paintings at the tomb over the last seven 
decades are presented. The grave prob-
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lems facing the protection of such monu-
ments in this country are due to the flaws 
in the system of protection of Bulgaria’s 
heritage sites for want of a sustainable 
strategy. In such a discouraging context, 
entrusting the management of the tomb to 
Silistra Municipality in 2011 could prove 
to be a step in the right direction. From 
that moment onwards, local authorities in 
their own right, enlisting professional or-
ganizations and experts to help, have been 
able to initiate and coordinate all forth-
coming initiatives related to the protection 
of this exceptional monument. 

VISIBlE-INDuCED 
lumINESCENCE Of EgYPTIaN 
BluE: NOtEs ON IMagINg 
Of tHE EffECt ON wall 
PaINTINgS IN SITu aND IN 
muSEumS
Stefan Belishki

egyptian blue is one of the oldest syn-
thetic pigments. It has a particular property 
– when excited in the visible spectrum to 
emit strong infra red radiation. The effect is 
called visible-induced luminescence (VIL). 
The luminescence of the pigment is so 
strong, that allows imaging of very small, 
sometimes almost invisible quantities in the 
paint. This non-invasive method for identi-
fication of the pigment is used in investiga-
tion and conservation of cultural properties. 
The publications on the subject to date are 
focused mainly on objects in museum col-
lections. The article explores some practi-
cal aspects of the imaging of the VIL on 
wall paintings, both in-situ and in collec-
tion or storage. Two case studies are pre-
sented: the wall paintings in the late antique 
tomb in the town of Silistra – examination 
in situ, and a wall painting fragment from 

the so-called “red Church” near the town 
of Perushtitsa – examination in conserva-
tion studio. Different equipment was used 
as alternative to the one in the publications 
to date. The results of the examination in 
the two case studies are compared. The use 
of different equipment and conditions of 
imaging are explained and evaluated. The 
results demonstrate that alternative equip-
ment can be used successfully in VIL of 
egyptian blue. The technique can facilitate 
the examination and documentation of the 
pigment in conservation of wall paintings 
and archaeological objects. The method is 
used for the first time in Bulgaria.

frOM NatIONal HErOEs tO 
saINts Or Of tHE PaINtINgs 
IN tHE dragOdaN vIllagE 
CHurCH 
Vladimir Dimitrov

This article adds yet another monument 
to the hitherto known churches painted 
in 1885 by Michalko Golev and Dimiter 
Sirleshtov from Bansko, i.e. the Church of 
SS Cyril and Methodius in the village of 
Dragodan. The article provides a compre-
hensive description of the mural paintings 
and the icons at the church. Close atten-
tion is devoted to such historic figures as 
St Prince Boris-Michael and mostly, to 
Khan asparukh, the founder of the State 
of Bulgaria, whose representation is set on 
a panel below the icons on the iconosta-
sis. The historical sources of the Period of 
the National revival used by the painters 
are overviewed. The modifications in the 
texts as well as their bearing on the chang-
es in the iconographical programme of the 
monuments of the Late National revival 
Period are traced, which have led to the 
canonization of such national heroes as 

Bulgaria’s first sovereign, asparukh Khan 
of Bulgaria.

PrEsErvatION Of fuNds, 
CONTaININg wrITTEN 
Cultural HErItagE
Ivayla Bogdanova

Written cultural heritage is being preserved 
mainly in the funds of libraries and muse-
ums. Depending to the scientific or cultural 
area of interest, archival and literary mov-
able cultural properties are being attributed 
to it. These are manuscripts, incunabula, rare 
and valuable books, archival documents, pe-
riodical editions in the periods 1844-1878 
and 1878-1944, rare and valuable editions 
in different languages dating from 100 years 
ago, photographs, postal cards, graphics, 
prints, lithographs, printed maps, posters, 
watercolor and pastel painting. Deteriora-
tion of these monuments is due to the pro-
cesses of natural aging and physic-chemical 
destruction of the paper on which they are 
written, printed or painted, but also due to 
the way of preservation and usage.
In order to protect and preserve the written 
cultural heritage it is necessary to constantly 
conduct comprehensive set of activities, 
including periodic inspection in order to 
establish the status of the monument or col-
lection; carrying out conservation and resto-
ration processes; creating optimal conditions 
for preservation and conducting processes of 
reformatting of the information to another 
medium in accordance to the requirements 
imposed by laws, regulations, standards. In 
reality, however, researches has shown that 
in general the majority of requirements are 
not being followed or are unknown to those 
who are in direct contact with the monu-
ments of the written cultural heritage while 
performing their specific activities.
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