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УВОД 

ПЧЕЛИНСКИТЕ СТЕНОПИСИ И ПЪРВИТЕ ИМ 

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

В уводната част на дисертационния труд на първо място се спо- 

менава едно важно събитие, случило се през 1985 г. в Банско от 26 до 

28 септември – Националния симпозиум „Бански художествен цен- 

тър”. На този научен форум за първи път се обръща сериозно внима- 

ние на стенописите в църквата „Успение Богородично” при Рилския 

метох „Пчелина”. Изкуствоведката Лидия Влахова изнася доклад, пос- 

ветен на тамошната живопис. В него тя не само изтъква майсторско- 

то им изпълнение, но и че стенописите са дело на зографа от Банска- 

та школа Димитър Т. Молеров (1780-1853). С това Л. Влахова подк- 

репя теорията на проф. Асен Василиев (1900-1981), че зографията на 

тази църква е извършил Димитър, а не Христо Димитров (1745/50-

1819), основателят на Самоковската образописна школа, както твър- 

ди проф. Никола Мавродинов (1904-1958). Този доклад в общи линии 

се припокрива със статията й за Пчелинските стенописи, публикува- 

на в сп. „Изкуство” (кн. 10 от 1879 г.). 

 

1. Предмет, обхват и структура на 

дисертационното съчинение 

В тази точка се посочва, че дисертационното съчинение има за 

предмет да анализира богословските и художествено-естетически осо- 

бености на стенописите в Пчелинската църква „Успение Богородич- 

но”. Наравно с това, за да бъде по-пълно изследването, се посочва, че 

ще се изследват и биографиите на ктиторите на разглежданата църк- 

ва – Добробосанския митр. Серафим (1705-1800) и йером. Севасти- 

ан Рилски (1763-1833). Подробното разглеждане на живота и църков- 

но-социалното служение на този архиерей спомага за уточняване на 

времето на построяване на Пчелинската църква, а именно – през вто- 

рата половина на 80-те г. на XVIII в. Посочва се също и обхвата на ди- 

сертацията – от началото на XVIII до средата на XIX в.; накратко се 

споменава и тематичната насоченост и съдържание на трите основ- 

ни глави: първа – с историческа насоченост, втора – с богословска и 

трета – с изкуствоведска. 
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2. Състояние и актуалност на изследваната тема 

В научното пространство присъстват само три статии, които са 

посветени на стенописите в Пчелинската църква: 

 Шаренков, Атанас, Марина Кънчева. Технология и техника на 

стенописите в черквата на метоха „Пчелино” край Рилския ма- 

настир. Сп. „Консервация и реставрация”, кн. 2, 1978, с. 59-

65; 

 Влахова, Лидия. Стенописите от църквата „Успение Богоро- 

дично” при метоха „Пчелина”, Рилски манастир. Етапен па- 

метник на монументалната живопис от епохата на Българс- 

кото възраждане. Сп. „Изкуство”, бр. 10, 1979, с. 32-37; 

 Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том 

2, 1987, с. 83-85 (автор на тази публикация е Л. Влахова и се 

припокрива с посочената й статия в сп. „Изкуство”). 

 

В тези публикации се обръща внимание главно на художестве- 

но-естетическите особености на стенописите, без да се прави обстоен 

богословско-екзегетически анализ. 

Актуалността на дисертационната тема се обуславя от факта не 

само, че е писано твърде малко за тамошните стенописи, но и че те ин- 

дикират появата на нов етап в развитието на българската църковна жи- 

вопис, с други думи – началото на нейната „еволюция” от среднове- 

ковна към възрожденска. Ето защо е нужно да се изследва задълбоче- 

но иконографската програма на тази възрожденска църква. Изследва- 

нето на богословското съдържание на стенописите й попълват позна- 

нията относно развитието на изобразителната култура на българския 

народ по време на Възраждането (XVIII-XIX в.). 

 

3. Цел, задачи и очаквани резултати 

В края на увода се посочват целта, задачите и очакваните резул- 

тати от изследването на стенописите в Пчелинската църква. 

Целта на дисертационното съчинение е да се изследва комплек- 

сно историческото минало на църквата, богословското съдържание на 

нейните стенописи, както и художествено-естетическите й особенос- 

ти. 
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Задачите са разпределени по съответните глави: в първа глава за- 

дачата е да се изследва историческото минало на църквата, т. е. вре- 

мето на нейното издигане, както и биографията на двамата ктитори – 

митр. Серафим и йером. Севастиан; във втора глава – да се направи 

богословски анализ на иконографската програма; в последната трета 

глава – да се направи изкуствоведски анализ на стенописите. 

Очакваните резултати са обусловени от поставените задачи: да 

бъде изяснена историята на църквата и биографията на ктиторите; да 

бъде разкрито богословското съдържание на иконографската програ- 

ма и да бъде изяснена художествената им стилистика. 

 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПЧЕЛИНСКАТА ЦЪРКВА И 

НЕЙНИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

1. Въведителни думи 

Във въведителната част на първа глава се отбелязва значението 

на националното Възраждане за културния подем на българския на- 

род. Подчертава се и изключителната роля на манастирите в страна- 

та, особено на Рилската св. обител, и на Св. Гора – Атон за опазване 

на историческото минало и религиозна принадлежност на българина; 

също за пробуждането на патриотичните пориви за освобождение на 

Родината от империята-завоевател и от господството на гръцкото ду- 

ховенство (нар. „фанариотско иго”). В страната Рилската св. обител 

оказва чувствително влияние през вековете за съхраняването на бъл- 

гарския дух по време на политическото и духовното робство. 

 

2. Местоположение и архитектурни особености 

Рилският метох „Пчелина” е разположен на около 4 км югоза- 

падно от манастирското ядро, непосредствено до поклонническия път, 

от северозапад. Църквата с жилищната постройка към нея се нами- 

рат навътре в планината на около 500 м от чифлика. 

Пчелинската църква „Успение Богородично” е с опростена архи- 

тектура, но въпреки това от вътре се създава впечатление за известна 
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монументалност. Църквата е малка и едноапсидна с открит нартекс. 

Изградена е от ломен камък. На южната стена са разположени три про- 

зореца – един в олтара, а останалите в наоса. В олтара има и два мал- 

ки процепа, подобни на бойници – единият се намира в проскомидий- 

ната ниша, а другият на апсидата. 

Според архит. Николай Тулешков метохът „Пчелина” спада към 

т. нар. „втора степен” метоси, които играели ролята на чифлици. Те имат 

силно развита стопанска част и обикновено обслужват манастирско- 

то ядро, към което принадлежат. В повечето случаи към този вид ме- 

тоси не се е предвиждало градеж на църкви. И все пак, ако е имало 

наличие на такива, както е случаят с разглежданата църква, то те са 

били рядкост. Издигането на Пчелинската църква „Успение Богоро- 

дично” е станало след построяването на чифлика. 

 

3. Исторически сведения за възникването на църквата 

Оскъдни са данните за възникването на църквата, поради което 

и с точност не може да се установи годината на нейното построяване. 

Според Иван Енчев – Видю тя е построена с помощта на монасите от 

чифлика, занимаващи се с пчеларство. Оттам идва и наименование- 

то на метоха – „Пчелина”. Няколко приписки също свидетелстват, че 

църквата е издигната преди 1790 г. За доказателство служи и упоме- 

ната година върху царските икони от иконостаса на църквата – 1789 г. 

За годината на зографисването й се знае, благодарение на ктиторския 

надпис: стенописите са завършени на 9 март 1834 г. По време на из- 

граждането на църквата е построена и жилищната сграда, пригодена 

за неповече от трима монаси. 

 

4. Ктиторите на Пчелинската църква 

В тази точка са разгледани подробно биографиите на ктиторите 

на Пчелинската църква. Повече внимание е обърнато на митр. Сера- 

фим. В хода на проучването на биографичните данни за него се уточ- 

ни, че той е хиротонисан за архиерей не от печкия (сръбския) патр. 

Кирил II, както повечето български историци твърдят [напр. Ив. Дуй- 

чев, Ек. Бояджиева, Ян. Янев и др.], а от цариградския патр. Кирил 

V през януари месец на 1757 г. в Рилския манастир. 
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В подточка 4.1. и последвалите към нея подточки се проследя- 

ват основните моменти от пастирското и църковно-социално служе- 

ние на владиката. Той умира в дълбока старост през 1800 г. на около 

95-годишна възраст (годината на раждането и смъртта са приблизител- 

ни). Гробът му не е известен – погребан е или в Рилския манастир, от- 

страни на съборната църква, или около Пчелинската църква. 

Биографичен очерк на Добробосански митр. Серафим са написа- 

ли Ек. Бояджиева, Ян. Янев и сръбският историк Недељко Радосавље- 

виђ. От тях единствено Ян. Янев не съобщава нови сведения за този 

владика. Той подчертава, като привежда думите на Румяна Радкова, 

че Серафим е не само първият българин хиротонисан за архиерей по 

време на турското робство, но и че е първият рилски монах, издигнат 

в епископски сан. Очеркът на Ек. Бояджиева има безспорен принос в 

българската историография. Тя установява неговото рождено място – 

Банско, както и родът му – Кундеви. В някои посочени от нея факти 

за него обаче, тя допуска известни неточности, които се дължат на не- 

правилното интерпретиране на изворовата литература. Н. Радосавље- 

виђ дава информация за църковно-социалното служение на митр. Се- 

рафим в Сърбия. 

В дисертацията е направен опит да се разгледа възможно най-пъл- 

но биографията на Добробосанския митр. Серафим, както следва: 

 Посочват са авторите, изследвали биографията на митр. Сера- 

фим [Ек. Бояджиева, Ян. Янев и Н. Радосављевиђ]; критично 

са отбелязани положителните и слабите места в техните тру- 

дове. 

 Разгледан е въпросът: кой патриарх е хиротонисал митр. Се- 

рафим; спира се внимание на основния извор – Рилския лето- 

пис на йером. Йеротей Рилски (1718/20-?), в който се упоме- 

нава въпросната епископска хиротония, а именно: че е дошъл 

патр. Кирил (не се уточнява кой се има предвид – печкия, т. е. 

сръбския, или цариградския) в Рилската св. обител през 1757 

г. и е възвел в епископски сан Серафим. В същия извор се спо- 

менава, че този патриарх се е потурчил: „… и той патриарх 

после потурчися.” [Ев. Спространов и Й. Иванов]. След на- 

правената историческа справка с други извори, отнасящи се до 
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печкия патр. Кирил II, се установи, че през 1757 г. той все още 

не е бил станал патриарх, дори не е бил и епископ. През тази 

година той е изпълнявал длъжността протосингел на Цариград- 

ската патриаршия. По това време цариградски патриарх е бил 

Кирил V. Думата „потурчися” кара българските учени да твър- 

дят, че Кирил II е приел исляма – това се споменава в Дечан- 

ския споменик [Ив. Снегаров], но всъщност става дума за печ- 

кия патр. Гавриил IV, който се преименува на Мехмед ефен- 

ди. Това подсказва, че изворът, в който се упоменава хирото- 

нията на митр. Серафим, не е интерпретиран правилно. Твър- 

де вероятно е под думата „потурчися” да се е имало предвид, 

че този патриарх е задигнал или откраднал нещо. Често пъти 

този глагол се е употребявал с такава умисъл, а не само прие- 

мането на исляма по насилствен или доброволен начин. Ян. 

Янев отбелязва, че Кирил V, след като извършил хиротония- 

та, задигнал от хазната на Рилския манастир известна сума. 

 Разгледано е служението на Серафим като Щипски епископ 

(1758-1766). 

 Отделено е внимание и на дейността му като митрополит на 

Босненската епархия (1766-1768). Въпросът за това, дали той 

е взел участие за ликвидирането на Печката патриаршия през 

1766 г., както смятат сръбските историографи [Св. Давидовиħ, 

П. Пузовиħ и др., в това число и български изследователи, ка- 

то напр. Хр. Темелски] е критично разгледан. Според Проше- 

нието, което изпращат някои сръбски митрополита – осем на 

брой, до цариградския патр. Самуил и Високата порта, в кое- 

то настояват да премине Печката патриаршия под юрисдик- 

цията на Цариградската патриаршия, сръбските църковни ис- 

торици твърдят, че и митр. Серафим е изказал своята подкре- 

па за това. Обаче неговият подпис не фигурира в Прошение- 

то, а само на четирима от тях – те са заявили с подписа си, че 

имат съгласието на останалите, сред които бил и митр. Сера- 

фим. Но, според авторската позиция, той е бил въвлечен в ин- 

трига. Приемайки сръбските изследователи за вярно, че е съ- 

участник, го смятат за грък. Налице е и още едно мнение, че 
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той е сърбин. Според изворите митр. Серафим е „… болгарин 

родом из Разлога” [Б. Цонев и Й. Иванов]. 

 Разгледано е също и служението на Серафим като Самоков- 

ско-Дупнишки митрополит. Някои историци подлагат на съм- 

нение дейността му като духовен водач на тази епархия [Хр. 

Темелски], а други са убедени, че е бил митрополит на тази 

Катедра [Ек. Бояджиева, Й. Иванов и Ян. Янев]. В дисертаци- 

онното съчинение се подкрепя първото твърдение. Този пост 

може би заема от 1770 до 1772 г. до идването на митр. Фило- 

тей, който според някои е грък [Ек. Бояджиева], а според дру- 

ги е българин [Хр. Темелски]. Ако първото се приеме за вяр- 

но, то се обяснява факта защо Серафим остава в тази епархия, 

макар и формално, още 19 години, т. е. до 1797 г. – помагал 

е на Филотей в неговата пастирска и църковно-социална дей- 

ност. Според гръцки извори за митр. Филотей, той е назначен 

за митрополит през 1978 г., което показва, че митр. Серафим 

не напуска Самоковско-Дупнишката катедра през 1972 г. [Д. 

Даскалов], следователно е заемал този пост от 1770 до 1778 г. 

 В биографичния очерк за Добробосанския митр. Серафим се 

отбелязва, че той предприема пътуване до Влашко и Молдо- 

ва (Румъния), за да събира финансови средства за възстановя- 

ването на Рилския манастир след неговото опожаряване през 

1778 г. Допуска се хипотезата, че вероятно заминава и за да 

подпомогне финансово намерението си да построи свой храм 

в чест на св. Богородица – църквата „Успение Богородично” 

при метоха „Пчелина”. Престоят му извън пределите на Ро- 

дината е бил около една година. След завръщането си се ус- 

тановява в Рилския манастир, където се отдава на преподава- 

телска и книжовна дейност. Премества се в новопостроената 

Пчелинска църква през 1789 г. и остава там до смъртта си, коя- 

то настъпва през 1800 г. [Ек. Бояджиева] 

В т. 4.2. е направен опит да се изследва по-пълно биографията и 

на другия ктитор – йером. Севастиан Рилски, който е пряк ученик на 

Добробосанския митр. Серафим. Благодарение на Севастиан е зогра- 

фисана Пчелинската църква, но недочаква окончателното завършва- 
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не на стнописите през 1834 г., защото умира една година по-рано. 

Кратки биографични очерци за него са писали архим. Климент 

Рилец (1890-1985) и Ян. Янев. Йером. Неофит Рилски (1793-1881) съ- 

що се спира на него в своя труд „Описание болгарскаго священаго мо- 

настиря Рилскаго” (С., 1879, с. 43-46), както и учените Ив. Дуйчев и 

Й. Иванов. 

Архим. Кл. Рилец уточнява рождената година на йером. Севас- 

тиан – около 1763 г. Роден е в Кюстендил и получава началното си об- 

разование в местното гръцко училище. В изложението на неговата био- 

графия са разгледани по-важните моменти от жизнения път и пастир- 

ско-социалната дейност на Севастиан, както следва: 

 Около 20-годишен, т. е. към края на 70-те или нач. на 80-те г. 

на XVIII в., Севастиан отива в Рилския манастир, където ско- 

ро става послушник. За негов духовен наставник манастирско- 

то братство избира митр. Серафим. В дисертацията се изтък- 

ва хипотезата, че най-вероятно Серафим е ръкоположил йе- 

ром. Севастиан първо в йеродяконски сан, а след това и в йе- 

ромонашески. 

 Около 26-годишен започват монашеските подвизи на Севас- 

тиан Рилски, заселва се близо до Йоановата постница. 

 Йером. Севастиан се премества в Пчелинската постница през 

1822 г., след като на 16 януари с. г. лавина затрупва килията 

му [Ев. Спространов и Кл. Рилец]. През периода на своето пре- 

биваване в Пчелинската постница се отдава на пост и молит- 

ва. Йером. Н. Рилски отбелязва, че е имал дарбата на прозор- 

ливостта, заради което се стичал при него множество народ от 

цялата страна, а и извън нея. Те идвали не само, за да получат 

персонално правилен житейски съвет, необходим за тяхното 

духовно възрастване в християнските добродетели, но също 

и да чуят неговите назидателни проповеди. Изключителното 

му ораторско умение е забелязано и от тогавашния кюстендил- 

ски митр. Авксентий, който пожелал да го привлече в епар- 

хията си, за да просвещава в истините на вярата повереното му 

паство, тъй като срещал трудности – не владеел добре българ- 

ския език, а и осъзнавал, че нямал дар слово. Йером. Севасти- 
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ан отказва да приеме поканата, превърнала се впоследствие в 

яростна заплаха – ако не се подчини, то владиката се заканил 

да не допуска никакви рилски монаси да събират милостиня 

в епархията му, а също и неговите пасоми да посещават оби- 

телта по какъвто и да бил повод. Севастиан не заминава, а ос- 

тава в постницата си до смъртта си [Кл. Рилец и Неофит Рил- 

ски]. Към края на живота си предприема задачата да зографи- 

са църквата при Пчелинския метох. За осъществяването на то- 

ва е ангажиран Димитър Молеров. Йером. Севастиан Рилски 

умира на 5 юли 1833 г. [Ев. Спространов] И него не се знае 

къде е погребан – в манастира или в метоха. 

 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ИДЕЙНО-БОГОСЛОВСКИ ОСОБЕНОСТИ НА 

ПЧЕЛИНСКИТЕ СТЕНОПИСИ 

 

Втора глава е изцяло посветена на разкриването на богослови- 

ето на стенописите в Пчелинската църква, т. е. на тяхното „духовно 

съдържание”. Православната иконография насочва ума на християни- 

на към истините на вярата не чрез красиво изваяните форми или ин- 

тересните живописни търсения, а преди всичко с богословието, кое- 

то съдържа даден образ, сцена или композиция. В това число и ком- 

позиционната им подредба в съответните части на православния храм 

– олтар, наос и нартекс, също спомага за вникване в духовните реалии 

на учението на Църквата, респективно на Богочовека Иисус Христос. 

Ето защо за Църквата св. изображения са неотменна част от нейното 

учение – и те способстват за духовното ограмотяване на вярващите, 

както Свещ. Писание на Стария и Новия Завет. Иконата – подчерта- 

ват св. отци [Йоан Дамаскин и Теодор Студит] в своите апологетич- 

ни трудове в защита на св. икони – е богословие в образи [Ив. Рашков]. 

 

1. Въведителни думи 

Във въведителната част на тази глава се поставя въпроса за ав- 

торството на композицията „Страшният съд” в нартекса на църквата 
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при метоха „Пчелина” и се посочва мнението на Ив. Дуйчев, че тя е 

дело на Захарий Зограф (1810-1853). Втора глава е най-обширна, тъй 

като се явява център на дисертационното съчинение. 

 

2. Иконографска програма на 

стенописите в Пчелинската църква 

В тази точка и последвалите към нея подточки се прави подро- 

бен опис на иконографската програма на Пчелинската църква, както 

следва: 

 2.1. – Първият регистър се състои от две групи: на светци-пре- 

подобни и на светци воини. Те са допоясни изображения в ес- 

тествена големина. Към регистъра от светците-воини е помес- 

тен образът на св. мъч. Георги Софийски, което се дължи на 

нарасналите патриотични пориви по време на Възраждането. 

Към този регистър са включени и образите на ктиторите на 

църквата – митр. Серафим и йером. Севастиан. 

Светци-преподобни: 

Св. Симеон Сръбски; 

Св. Ефрем Сириец; 

Св. Атанасий Атонски; 

Св. Арсений Велики; 

Св. Теодосий [Велики]; 

Св. Сава Освещени; 

Св. Евтимий Велики; 

Св. Антоний Велики; 

Св. Пахомий Велики; 

Св. Йоан Рилски. 

Светци-воини: 

Св. Георги Победоносец; 

Св. Димитър Солунски; 

Св. Теодор Стратилат; 

Св. Теодор Тирон; 

Св. Никита; 

Св. Евстатий Плакид; 

Св. Мина; 
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Св. Меркурий; 

Св. Прокопий; 

Св. Севастиан. 

В страниците на двата прозореца в наоса са изобразе- 

ни следните светци: 

Св. безсребреници Козма и Дамян; 

Св. безсребреници Кир и Йоан; 

Св. безсребреници Панталеймон и Ермолай; 

Св. Симеон и Даниил Стълпници; 

Св. Лука и Алипий Стълпници. 

 2.1.1. – Тук са описани и разчетени текстовете в свитъците на 

светците-преподобни. Единствено св. Сава Сръбски е без сви- 

тък. След описанието на текстовете са описани и образите на 

светците, поместени в олтарното пространство. Строгото хо- 

ризонтално членение на двата пояса – първият на светци, а вто- 

рият на сцени и композиции, както е в наоса, в олтара е нару- 

шено поради архитектурната му специфика и задължителни- 

те образи и сцени, които се изобразяват в това пространство, 

напр. в апсидата. В олтара са изобразени в цял ръст следните 

светци: 

Св. Кирил Александрийски и св. Атанасий Велики; 

Св. Евтимий Търновски; 

Св. Григорий Богослов и св. Василий Велики; 

Св. Йоан Златоуст и св. Николай Чудотворец; 

Св. Теофилакт Български и св. Иаков брат Господен; 

Св. Спиридон и св. Сава Сръбски. 

На страниците на прозореца в олтара се виждат образи- 

те на следните светци-дякони: 

Св. Прохор и св. Никанор; 

Св. Стефан и св. Филип. 

 2.1.2. – В тази подточка са посочени и разчетени текстовете 

в свитъците на св. литургисти: Григорий Богослов, Василий 

Велики и Йоан Златоуст, както и на св. Николай Чудотворец, 

поместени в долната част на апсидата. 

 2.2. – В тази подточка е описан подробно вторият регистър 
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на стенописите, състоящ се от сцени и композиции. Те са гру- 

пирани тематично: 

Сцени от живота на Иисус Христос; 

Сцени от живота на св. Богородица; 

Сцени от живота на св. Йоан Кръстител; 

Старозаветни сцени; 

Новозаветни сцени; 

Сцени от общата история на Църквата. 

 2.3. – Тук се обръща внимание на художествено-естетически- 

те особености на композицията „Страшният съд”, сравнени със 

стенописите във вътрешността на Пчелинската църква с цел 

да се подчертае, че живописта в нартекса не е дело на зогра- 

фа Димитър Молеров. Наред с това се прави и кратко описа- 

ние на разположението на образите в тази композиция. 

 2.3.1. – В тази подточка са описани и разчетени всички тек- 

стове на композицията „Страшният съд” – в книгата на Иисус 

Христос Праведен съдия и в тези на св. апостоли. 

 

3. Анализ на богословското съдържание на стенописите 

В тази точка се прави задълбочен богословски анализ на иконо- 

графската композиция „Св. Богородица Царица небесна със староза- 

ветни предобразни символи”. С останалите сцени и композиции това 

не се прави, тъй като това не е поставено за цел в дисертационното съ- 

чинение, т. е. да се изследва появата и развитието на всяка една от тях. 

Има задоволителни изследвания за отделните иконографии (по-важ- 

ните са приведени в научния апарат на дисертацията). Подобен ана- 

лиз би „разводнила” основната изследвана тема. Разбира се, където е 

необходимо някои сцени са разгледани повече, особено когато някоя 

идейно кореспондира и разкрива богословското съдържание на дру- 

га (напр. старозаветната сцена „Тримата младенци в огнената пещ” има 

отношение с композицията „Св. Богородица Царица небесна”). 

 3.1. – В тази подточка и последвалите към нея други такива 

се прави анализ на стенописите в олтарното пространство. 

 3.1.1. – Тук се обръща внимание на иконографския тип „Св. Бо- 

городица Платитера”, която според иконографския канон на 
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Църквата се помества по правило в конхата на олтарната ап- 

сида. Макар такова изображение да отсъства в Пчелинската 

църква, тази иконография е разгледана накратко. Вместо нея 

е изобразен Иисус Христос в иконографския тип „Велик ар- 

хиерей”. 

 3.1.2. – Отстрани на апсидата, откъм южната стена, е по-мес- 

тено великолепно изображение – композицията „Св. Богоро- 

дица Царица небесна със старозаветни предобразни символи”. 

Тази иконография е уникална не само по художествено изпъл- 

нение, но и защото е единствената по нашите земи, изпълне- 

на на стенопис. Композицията внушава за пищност и мону- 

менталност. Божията Майка е заобиколена от общо 20-ет на 

брой старозаветни символи, предобразяващи според учени- 

ето на Църквата нейното достойнство като Майка на въплъ- 

тилия се предвечен Бог Слово – Иисус Христос (Второто ли- 

це на Пресвета Троица); и най-вече – идейно насочващи към 

догматическата истина за приснодевството й. Преди да бъдат 

разгледани старозаветните предобразни символи се обръща 

внимание на догматическото учение на Църквата за личност- 

та на св. Богородица, както и за нейната изключителна мисия 

в Божия домостроителен план за спасението на човека. За та- 

зи цел са приведени редица тълкувания на св. отци на Цър- 

квата, както и съчинения на авторитетни православни богос- 

лови библеисти, догматисти и литургисти, предимно на наши 

[Б. Пиперов, Бл. Чифлянов, Ив. Марковски, Н. Шиваров, Сл. 

Вълчанов, Т. Коев и др.] и руски [П. Евдокимов, С. Булгаков 

и др.]. Духовното съдържание на 20-те старозаветни симво- 

ла са разтълкувани съгласно учението на Православната цър- 

ква. Композицията „Св. Богородица Царица небесна” е обра- 

зен еквивалент на Богородичния акатист. В това произведение 

личността на св. Богородица е възпята чрез упоменаването на 

тези старозаветни символи, които са изведени от определени 

събития от Свещ. Писание на Стария Завет, а също и от даде- 

ни пророчества с месиански характер, т. е. такива, които ка- 

саят раждането по плът на Бог Слово – Иисус Христос, чуде- 
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са и съновидения, като напр. сънят на патр. Иаков за Небесна- 

та лествица. В повечето пророчества за идването на Спасите- 

ля Христос Църквата съзира и безспорно указание за образа 

на Неговата Майка – св. Богородица. Така напр. чудото, кое- 

то прор. Моисей извършва с една скала в пустинята – „Мои- 

сей извежда вода от скалата в пустинята”, освен че в алего- 

рически аспект насочва вниманието към истинската вода, коя- 

то дава „вечен живот”, т. е. става дума за Божието слово [Ив. 

Рашков], но също и за приснодевството на Божията Майка. 

Към тази точка се споменава и за една подобна композиция, 

поместена на един от куполите в южната галерия в нартекса 

на централната църква на Рилския манастир „Рождество Бо- 

городично”. Този стенопис е дело на зографа Димитър Зог- 

раф (1796-1860). Но тази композиция не е толкова пищна как- 

то в Пчелинската църква. Димитър Зограф е поместил само об- 

разите на 12-ет пророци, държащи в ръцете си съответния пред- 

образен символ и текст с изреченото от тях пророчество, кое- 

то идейно кореспондира със съответния символ [Ем. Иванов]. 

В тази композиция се виждат образите на следните пророци 

и символи: 

Св. прор. Захария със седмосвещник; 

Св. прор. Даниил с камък; 

Св. прор. Авакум с гора; 

Св. прор. Гедеон с руно; 

Св. прор. Исаия с кадилница; 

Св. прор. Мойсей с неизгарящата къпина; 

Св. прор. Давид с кивот; 

Св. прор. Соломон с трон; 

Св. прор. Иаков с небесната лествица; 

Св. прор. Иезекиил с небесната врата; 

Св. прор. Иеремия без символ. 

 3.1.2.1. – Тук се правят обобщения и изводи относно компо- 

зицията „Св. Богородица Царица небесна”. 

 3.1.3. – Следваща сцена, която е разгледана, е „Тримата мла- 

денци в огнената пещ”. Както се спомена вече, това чудодей- 
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но старозаветно събитие има две значения. В алегорически ас- 

пект това събитие се е възприемало като доказателство за Бо- 

жията закрила над християните [Ив. Рашков], а в мистичен, 

предобразен аспект, според св. отци, приснодевството на св. 

Богородица [Л. Мавродинова и П. Евдокимов]. Тази сцена до- 

пълва идейното съдържание на композицията „Св. Богороди- 

ца Царица небесна със старозаветни предобразни символи”. 

В следващите подточки са разгледани накратко и другите сце- 

ни, поместени в олтара. 

 3.1.4. – Старозаветна Св. Троица. 

 3.1.5. – Благовещение Богородично. 

 3.1.6. – Благовещение Захариево. 

 3.1.7. – Иисус Христос в св. потир. Това изображение е рядко 

за Възрожденската епоха. Обикновено в проскомидийната ни- 

ша се изобразява композицията „Христос в гроба плътски”. 

 3.1.8. – Видението на св. Петър Александрийски. 

 3.1.9. – Тайната вечеря и Снятие Христово. 

 3.2. – В тази подточка се разглежда композиционното разпре- 

деление и подбор на сцените. Смесването на Господските и 

Богородични сцени с цикъла от Празниците – явление, кое- 

то се забелязва във възрожденските църкви, е с оглед на иде- 

ята да се спази последователността на тяхното честване в го- 

дината, а не спазване на историческата последователност, съг- 

ласно евангелския текст и историята на Църквата, напр. сце- 

ните „Издигане на Честния Кръст Господен” и „Покров Бо- 

городичен”. В последвалите подточки се спира внимание на 

трите цикъла: Господски, Богородичен и Празничен. 

 3.2.1. – Господски празници: 

Въздвижение на Честния Кръст Господен; 

Преображение Господне; 

Рождество Христово; 

Кръщение Христово; 

Сретение Христово; 

Цветоносие (Вход Господен в Йерусалим); 

Възнесение Христово; 
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Петдесетница. 

 3.2.2. – Богородични празници: 

Рождество Богородично; 

Успение Богородично; 

Въведение Богородично; 

Благовещение Богородично, намираща се в олтара. 

 3.2.3. – Празничен цикъл: 

Покров Богородичен; 

Обрезание Христово; 

Възкресение Лазарово; 

Възкресение Христово; 

Пленение адово (Слизане в ада); 

Показание Христово (Неверието на Тома); 

Жените мироносици; 

Рождество на св. Йоан Кръстител. 

 3.2.4. – Наравно с тези три цикъла, които съставляват втори- 

ят регистър на иконографската програма на Пчелинската цър- 

ква, на южната стена в непосредствена близост до иконоста- 

са е изобразена композицията „Новозаветна Св. Троица”. 

 3.3. – В тази подточка е направен кратък анализ на богослов- 

ското съдържание на композицията „Страшният съд”. 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ДИМИТЪР МОЛЕРОВ И ХУДОЖЕСТВЕНО ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ 

ОСОБЕНОСТИ НА ПЧЕЛИНСКИТЕ СТЕНОПИСИ 

 

1. Въведителни думи 

Във въведителната част на последната трета глава е отделено мяс- 

то върху съвременното състояние на стенописите на тази църква, т. 

е. накратко се проследяват начинанията за тяхното опазване (приве- 

дени са документи от архива на Рилския манастир). Тук отново се пос- 

тавя въпросът за авторството на Пчелинските стенописи и по-конкрет- 

но за погрешната хипотеза на Н. Мавродинов, че принадлежат на твор- 

чеството на зографа Христо Димитров. 
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2. Българският зограф по време на Възраждането 

В тази точка накратко се обръща вниманието на българските зо- 

графи по време на Възраждането. В тази връзка са и следващите под- 

точки. 

 2.1. Тук се посочва „Стематографията” (1741 г.) на йером. Хрис- 

тофор Жефарович (?-1753), заедно с препоръките, които пи- 

ше в нея, адресирани към зографите, ползващи този труд. То- 

зи и „История славяноболгарская” (1762 г.) на преп. Паисий 

Хилендарски (1722-1773) служили като своеобразни ерминии 

на възрожденските зографи. 

 2.2. Накратко се разглежда и ролята на Атон за сформиране- 

то на творческия усет на българския зограф. 

 

3. По-важни изследвания за Банската школа 

Тук се спира внимание върху по-важните изследвания за Банс- 

ката школа от нач. на XX в. до наши дни. Подчертава се, че в днешно 

време един от най-добрите специалисти на зографите Молерови е проф. 

Ел. Генова от Института за изследване на изкуствата при БАН. Тя от- 

крива непознати творби-икони на Тома Вишанов (1750-?) в църквата 

„Св. арх. Гавриил” в с. Budakalász, близо до Будапеща, Унгария. Ней- 

ното откритие е потвърдено от доц. Martha Nad от Университета „Ла- 

йош Кошут” в Debrecen, Унгария, която присъединява към неговото 

творчество и няколко икони от Православния музей в Kecskemūt и от 

православния параклис в Nyíregyháza. В резултат на това откритие, през 

2008 г. е проведена конференция в Будапеща, а през 2010 г. в София 

в криптата на ПКХП „Св. Александър Невски” е представена излож- 

ба с репродукции на тези новооткрити икони (май-септ. 2010 г.). 

 

4. Зографското майсторство на Димитър Молеров 

В тази точка се проследява накратко сформирането на художес- 

твено-естетическия почерк на Димитър Молеров. Защитава се тезата, 

че той все пак е усвоил естетическия пиетет на своя баща Тома, но не 

продължава неговия художествен изказ по обясними причини. Знае 

се, че творбите от ранния етап на Тома са отхвърлени от рилското брат- 

ство, защото не са издържани в духа на византийската иконографска 
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традиция. Анализирайки творчеството на Димитър, се стига до убеж- 

дението, че той допълнително се е школувал в някое от атонските ате- 

лиета и то най-вероятно при зографа Захарий Монах. До това заклю- 

чение се стига поради сходството както по отношение на живописта 

им, така и при изграждането на формите. За разлика от Захарий, Ди- 

митър обаче е с по-светла палитра като цяло в живописните си реше- 

ния. 

*  *  * 

Накратко се разглежда и въпросът за сформирането на художес- 

твения мироглед на Тома Вишанов. Според преданието на младини се 

учил на художествения занаят в Беч (Виена), поради което Н. Мавро- 

динов предполага, че се повлиял и от творбите на небезизвестните нем- 

ски живописци от времето на Ренесанса – Matthias Grünewald (1470-

1528) и Lucas Cranach der Ältere (1472-1553). 

*  *  * 

Венчилката на иконостаса от Пчелинската църква „Успение Бо- 

городично” според стиловия анализ безспорно е дело на Димитър Мо- 

леров, макар иконостасните икони да са изписани от други двама зо- 

графи, които без съмнение са представители на атонската школа. Цар- 

ският ред икони, нар. „Златни икони”, намиращи се в Рилския манас- 

тир, както и апостолският ред, са на Захарий Монах, а пророческият – 

на неизвестен зограф. Те са изписани през 1789 г., а венчилката – при 

стенописването на църквата, т. е. през 1834 г. От това се заключава, че 

в Пчелинската църква са работили четирима зографи: 

 Захарий Монах – св. двери, царските икони и апостолския ред; 

 Димитър Молеров – стенописите в олтара и наоса, както и вен- 

чилката на иконостаса; 

 двама неизвестни зографи: единият – композицията „Страш- 

ният съд”, а другият – апостолския ред. 

В тази точка са приведени и две двустранни хоругви на Дими- 

тър Молеров, съхранявани също в Рилския манастир: 

 на едната са изобразени „Кръщение и Възкресение Христово”; 

 на другата – „Рождество Богородично” е „Успение на св. Йо- 

ан Рилски Чудотворец”. 

*  *  * 
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Тук се предлага и една авторска хипотеза, че може Димитър да 

се решава да поеме зографисването на църквата „Успение Богородич- 

но” благодарение на йером. Неофит Рилски (той е бил ученик на йе- 

ром. Йеротей, брат на Добробосанския митр. Серафим). Освен това, за- 

едно с Димитър Молеров се е учил на иконопис при Тома Вишанов. 

През 30-те и нач. на 40-те г. на XIX в. о. Неофит е ръководил зограф- 

ските дейности в Рилския манастир и в някои от прилежащите към не- 

го църкви и параклиси [Бл. Върбаков]. 

В заключение на тази точка се разисква въпросът за погрешна- 

та хипотеза на Н. Мавродинов. Според авторското мнение това се дъл- 

жи и на дадената от него погрешна атрибуция на стенописите в двата 

странични параклиса на централната църква на Рилския манастир – 

„Успение на св. Йоан Рилски” и „Св. Николай”, изписани през 40-те 

г. на XIX в. Той твърди, че принадлежат на творчеството на Димитър 

и Симеон Молерови, което е оборено от изкуствоведите Л. Влахова 

и Ел. Генова. Ето защо той погрешно отнася и стенописите в Пчелин- 

ската църква на Христо Димитров. Художествената стилистика на фрес- 

ките между тази църква и посочените параклиси е повече от очевид- 

на, което забелязва и Н. Мавродинов. Обаче, ако той бе датирал пра- 

вилно авторството на стенописите в двата параклиса, вероятно не би 

направил спомената грешка, както и ако бе разчел годината на изпис- 

ване на Пчелинската църква, упомената на ктиторския надпис – 1834 

г. Христо Димитров умира през 1819 г., а стенописите в църквата са 

изписани около 35 години по-късно. 

Възможно е и друго нещо да е подвело Н. Мавродинов, а имен- 

но, че Христо Димитров се е учил в Атон на образопис от Захарий Мо- 

нах. Вярно е, че в иконите на тези зографи се забелязва известно сход- 

ство в живописния изказ, но не чак толкова както между Димитър Мо- 

леров и Захарий Монах. Христо Димитров, дори и през втория си твор- 

чески период, остава по-контрастен и по-декоративен в живописния 

си изказ, а Димитър тъкмо обратното. 

Хипотезата на изкуствоведката Ел. Попова, че може би зад мис- 

териозната личност на Захарий Монах стои зографът Христо Димит- 

ров се приема за пресилена, въпреки че и самата тя не я защитава на 

напълно. 
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5. Художествено-естетически особености на стенописите 

Последната точка на трета глава е посветена на художествено-ес- 

тетическите особености на Пчелинските стенописи. Повече внимание 

е обърнато на ктиторските портрети на Добробосанския митр. Сера- 

фим и йером. Севастиан Рилски, тъй като в тях се забелязват отчетли- 

во новите естетически тенденции при изобразяването на ктитор изоб- 

що през Възраждането, започнали още през XVII в. [Бл. Иванова и Б. 

Рангелова]. Особено силно впечатлява образът на йером. Севастиан. По 

всичко изглежда, че Димитър е търсил да постигне максимална прили- 

ка с портретирания. Този образ, както и на митр. Серафим, стои пове- 

че „портретно”, отколкото „конвенционално”, т. е. не спазва опреде- 

лен иконографски модел. В тези образи проличава големия творчес- 

ки талант на Димитър Молеров. Той е не просто „копист”, а истински 

художник живописец. 

*  *  * 

Тъй като Пчелинската църква е посветена на св. Богородица, Ди- 

митър Молеров решава да включи в иконографската програма на то- 

зи храм композицията „Св. Богородица Царица Небесна със староза- 

ветни предобразни символи”. В пророческия ред на иконостаса са вклю- 

чени онези образи на пророци, които в своите провидения разкриват 

личността и достойнството на Божията Майка. Димитър се е съобра- 

зил с това като изписва композицията „Св. Богородица Царица небес- 

на”. 

Както се отбеляза вече, иконите от пророческия ред са дело на друг 

иконописец, но към този ред е прибавена и една икона с образа на св. 

Евтимий Велики. Димитър е извадил от иконостаса една от иконите на 

този ред и е поместил своя. Логично е да се предположи, че нейното 

разположение е било непосредствено до южната стена до регистъра 

със светците-преподобни. Така той приобщава част от тематиката на 

иконографската програма с иконостаса, макар образа на св. Евтимий 

да седи някак „пришит” към тези на св. пророци. Образът на св. Ев- 

тимий безспорно е дело на Димитър – той е твърде сходен като типаж, 

живопис и форма със стенописното изображение на същия светец от 

иконографската програма на Пчелинската църква. Текстовете в свитъ- 

ците им е един и същ, дори и начертанието на буквите. 
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Димитър Молеров решава да посвети цял регистър с образи на 

светци-преподобни главно поради причината, че този храм не е пред- 

назначен за посещение от миряни, а за усамотяване на подвижници, 

далеч от земната суета. 

Накрая на трета глава отново се изтъква, че стенописите в цър- 

квата „Успение Богородично” при Рилския метох „Пчелина” заемат 

важно място в изобразителната култура на Българския ренесанс и че 

бе необходимо да се изследват задълбочено, за да се попълнят позна- 

нията относно развитието на възрожденската църковна живопис [Ас. 

Василиев и Л. Влахова]. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключението на дисертационното съчинение са посочени при- 

носите, изброени според тематичната насоченост на съответните три 

глави. От тези приноси са извадени следните два основни извода: 

 

Първи, че стенописите в Пчелинската църква бележат действи- 

телно нов етап в развитието на църковното изкуство по време на Въз- 

раждането. В тях се забелязват настъпващите промени както в худо- 

жествения изказ, бил той живописен или пластически, така и в под- 

бора на образите, сцените и композициите в иконографския реперто- 

ар на възрожденските църкви. 

 

Втори, че Димитър Молеров е не само талантлив зограф, умело 

съчетал в себе си творческия пиетет на баща си и мистиката на атон- 

ската иконопис, но и че има добри познания в областта на богословие- 

то, което го прави не само виртуозен рисувач, но и убедителен интер- 

претатор на свещ. събития. 
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ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Възможно най-пълно изясняване на биографиите на ктитори- 

те на Пчелинската църква „Успение Богородично” Добробосан- 

ски митр. Серафим и йером. Севастиан Рилски. В тази връзка 

е уточнено, че Серафим е хиротонисан за епископ не от печ- 

кия патр. Кирил II, а от цариградския патр. Кирил V през м. 

януари на 1757 г. в Рилския манастир. Уточнен е също и пери- 

ода на изграждане на Пчелинската църква – през втората поло- 

вина на 80-те г. на XVIII в. 

 

2. Направен е обстоен богословски анализ на композицията „Св. 

Богородица Царица небесна със старозаветни предобразни сим- 

воли” и на някои от сцените в олтара, кореспондиращи пряко 

с нейното идейно съдържание. Изяснен е въпросът за после- 

дователността на сцените и са обнародвани в научно обръще- 

ние всички надписи от стенописите, в това число и цялата ико- 

нографска програма на разглежданата църква. 

 

3. Направен е художествено-естетически анализ на стенописите. 

Датирано е авторството на венчилката от иконостаса и е обна- 

родвана нова икона, принадлежаща на творчеството на Дими- 

тър Молеров. 
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