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метници. Именно това постига докторантката със своя „литератур-
но-описателен“ и същевременно аналитичен език.

В статията си „Динамика на научната гледна точка в изследването 
на Мадарския релеф“ Александър Алексиев прави историографски 
преглед на изследванията върху най-дебатираната тема в историята 
на българското изкуство от началото на научните изследвания в края 
на ХІХ век досега. Проблемът за произхода и създаването на бъл-
гарското изкуство и култура в най-ранния период е поставен като 
иманентен за научните анализи и хипотези на различните поколения 
български учени. В тази историографска рамка се включват няколко 
периода, подвластни на социални нагласи и идеологеми, които в една 
или друга степен тласкат методологията на научното дирене в една 
или друга посока. Днешният поглед изисква дистанциране от изми-
налите капани на етничността, разбирането за културно наследство 
и континуитет и укрепването на нови методологически отправни 
точки, каквото е посланието на автора.

Елена Цонева продължава изследването си за пренасянето на 
мощи на светци на Балканите през Средновековието и художествени-
ят обмен, свързан с тази практика. Част от него бе представена и в пре-
дишния сборник „Докторантски четения“. Този път темата на статията 
ѝ                           е: „Пренасяне на светите мощи: същност и елементи на ритуала“.

Йонко Стоянов – практикуващ художник с международен опит – 
също е познат автор от Докторантските четения. В тази статия той се 
занимава с взаимодействията между екология и художествена прак-
тика. Представянето на неговия дългосрочен авторски артистичен 
проект „Геоложки пулс“, започнал през 2010 г., предизвиква интерес.

Тази разнородна мозайка от статии дава идея за състоянието на 
изкуствоведските и, по-широко, на визуалните изследвания у нас. 
Темите и проблематиката на статиите бележат повратни точки в ме-
тодологията на научното изследване, на избора и интерпретацията 
на артефактите, както и разчупване на класическото разбиране за ху-
дожествения образ от модерното време. Така днешните докторанти 
откликват на предизвикателствата на образа – неговата естетическа, 
социалната и идеологическа функция – в условията на глобализация 
след модерността.

проф. д-р Ирина Генова,
доц. д-р Оксана Минаева

Предговор

Този сборник „Докторантски четения“ – пореден брой от перио-
дичното издание на програма „Изкуствознание и визуални изслед-
вания“ към департамент „Изкуствознание и история на култура-
та“ в НБУ – отново има за цел да ангажира  докторантите в научна 
дискусия, да ги подкрепи и мотивира в усвояването на различни 
изследователски полета. Цялостният проект – научен форум и из-
дание – си поставя за задача да разисква проблематични теми, част 
от които са били в една или друга степен пренебрегвани поради 
политически, идеологически и исторически обстоятелства, поради 
недостатъчно развитие на емпиричните проучвания или дефицит 
на научна информация. 

Както и преди, форумът и сборникът като негов резултат са от-
ворени към докторанти – изкуствоведи от други програми, също и 
извън България. Тази политика на включване, а не на самоизолация 
обогатява опита на младите изследователи, както и полето на дебат. 
Статията на Десислава Димова, която има опит като международен 
куратор, разглежда глобализацията на артистичната сцена и практи-
ка през 1990-те години. За Европа и за света това е времето след пада-
нето на Берлинската стена  и интегрирането на източноевропейските 
художествени явления в световния обмен. Фокусирайки вниманието 
върху „въпроса за другостта“, докторантката прави опит да анализи-
ра сложни взаимодействия с помощта на постколониалния дискурс. 

В статията си „Мозайки от нартекса на Епископската базилика 
в Лихнидос  (IV-V  в.): символика и функция“ Марина Персенги-
ева разглежда мозайката, поместена в северния дял на нартекса от 
Епископската базилика в Лихнидос (днес гр. Охрид), която е мал-
ко известна в научните публикации. Подходът, който използва ав-
торката, съчетава класическото наблюдение на историческия обект 
и опита за навлизане в сложната  интерпретация на теологичните 
апекти на християнската вяра. В днешната забързана епоха еклеси-
ологично-есхатологичният характер на Евхаристийното тайнство 
е трудно разбираем и художествените паметници, свързани с тях, 
рядко достигат до т. нар. широка публика и масов потребител на 
културни ценности. Една от задачите на изкуствоведа, специали-
зирал се в историята на християнското изкуство, е да се научи да 
превежда посланията на древността, закодирани в подобен род па-

6



8

Introduction

This issue of Doctoral Readings (a consecutive edition of the periodical 
of the program “Art Studies and Visual Research” at the department  of 
Art Studies and History of Culture in the New Bulgarian University) 
aims again at engaging the doctoral students in academic discussion, 
supporting them and motivating them in the pursue of knowledge in 
different fields of exploration. The entire project – a scholarly forum and 
a publication – poses the task to debate over problematic themes, some 
of which are being neglected in one respect or another, due to various 
reasons: political, ideological and historic circumstances, insufficient 
development of empirical investigations or a lack of scientific information.

As in its previous realizations, the forum and the resulting publica- 
tion are open to doctoral students – art historians coming from other 
programs as well as outside Bulgaria. This policy of inclusion instead of 
self-isolation enriches the experience of the young researchers alongside 
with their areas of debate.

The article by Desislava Dimova, who is an experienced international 
curator, discusses the globalization of the artistic scene and practice dur- 
ing the 1990-ies. For Europe and the world this is the time after the fall 
of Berlin wall and the integration of the East European art phenomena 
in the international exchange. By focusing on the “question of the other- 
ness” the author makes an attempt to analyze complex interrelations by 
means of postcolonial discourse.

In her article Marina Persengieva examines the mosaics placed in 
the northern sector of the narthex of the Episcopal basilica in Lychnidos 
(present-day Ochrid), which has received little attention in scholarly 
publications. The approach, used by the author, combines the classical 
observation of the historical site and the attempt to enter into complex 
interpretation of the theological aspects of the Christian faith. In the 
current hurried epoch the ecclesiological and eschatological character 
of the Eucharist is diffi- cult to assume, and the related art monuments 
rarely reach the so called “general” public and mass consumer of cultural 
values. One of the tasks of the art researcher specializing in history of 
Christian art is to learn how to translate the messages from the past 
encoded in monuments of this kind. This is exactly what the PhD 
student has achieved by means of her “literary-descriptive” yet analytical 
language.

In his article „Dynamics of the Scientific Point of View in the Studies of 
the relief at Madara” Alexander Alexiev makes a historiographical re- view 
of the research into the most debated topic in the history of Bulgarian art 
since the beginning of the scientific studies at the end of the 19th cen- tury. 
The problem of the origin and creation of Bulgarian art and culture in its 
earliest period is immanent in the scientific analyses and hypothe- ses 
of the different generations of Bulgarian scholars. This historiographical 
framework encompasses several periods subjected to social attitudes and 
ideologies, which have more or less pushed the methodology of research 
in various directions. Today’s view requires distance from the former 
traps of ethnicity, understanding  of cultural heritage and continuity, and 
strengthening of new methodologi- cal reference points, as manifested in 
the author’s message.

Elena Tzoneva continues her research on the transfer of saints’ relics 
in the Balkans during the Middle Ages and the artistic exchange connect- 
ed with this practice. Part of it was also presented in the previous edition 
of “Doctoral Readings”. This time the subject of her article is: “Transfer of 
the Holy Relics: Essence and Elements of the Ritual”.

Yonko Stoyanov, who is a practicing artist with international experi- 
ence, is also known as a contributor to previous editions of the Doctoral 
Readings. In this present article he deals with the interactions between 
ecology and artistic practice. The presentation of his long-term artistic 
project “Geological pulse”, which was initiated in 2010, is of particular 
interest.

This diverse mosaic of articles gives an idea of the state of the 
art studies and, more broadly, the visual studies in Bulgaria. The themes 
and issues of the papers are notable for marking turning points in the 
methodology of scholarly research, the selection and interpretation of 
artifacts, and, last but not least, the defying of the classical understanding 
of the artistic image by the modern times. This is the way in which the 
present-day doctoral students respond to the challenges of the image 
(its aesthetic, social and ideological function) under the conditions of 
globalization after modernity.

Prof. Irina Genova
Assoc. Prof. Oksana Minaeva
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Тема на дисертацията:
Изкуството в България през 90-те години на ХХ век. 
Между локалната идентичност и глобализацията
Докторантка на свободна подготовка в Института за изследване на изкуствата, БАН

Консултант: проф. д-р Ирина Генова

Постколониалният дискурс 
и глобализацията на изкуството 
през 90-те години на ХХ век: 
източноевропейските художествени сцени 

Десислава Димова

 

На пръв поглед постколониалният дискурс изглежда неприло-
жим за ситуацията на постсоциалистическите източноевропейски 
художествени сцени от 90-те години на ХХ век. Процесите на гло-
бализация от периода обаче въвличат постсоциалистическата среда 
в процес, който първоначално започва в контекста на постколони-
алната ситуация. Тук ще се опитам да покажа как тези два прин-
ципно несъвместими дискурса се сблъскват на територията на ло-
кално-глобалното. Начинът, по който този конфликт се разрешава 
(или не), определя специфичната роля на постсоциалистическите 
сцени в глобализиращия се свят на изкуството през 90-те години, а 
и след това.

През 90-те години един от основните въпроси, пред които е из-
правен светът на изкуството, е новата ситуация на глобализация. Па-
дането на Берлинската стена, възникването на глобални пазари, поя-
вата на интернет изправят Западния свят пред проблемите на локал-
ности, които досега са били далечни и изолирани. При формулира-
нето на тази нова проблематика на локалното, която глобализацията 
изнася на преден план – другостта, слабо познатия далечен контекст, 
сблъсъка на култури – естествено идват на помощ средствата, по-
знати от постколониалния дискурс. Локалното наследява до голяма 

Ключови думи: глобализация; художествени сцени 
в Източна Европа; постколониален дискурс; 
постсоциалистически дискурс
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степен апарата на постколониалното мислене с неговия фокус върху 
проблемите на идентичността, другостта, екзотичността.

Макар постколониалният друг да задава формата за мислене 
на локалното, то глобалното в този контекст не заема мястото на 
старата западна „универсалност“, спрямо която бившите колонии 
се самоопределят. Глобалното е качествено нова ситуация въпреки 
неговия „универсализиращ“, унифициращ характер. Особено що се 
отнася до изкуството, глобалното е видяно като нова възможност за 
огласяване и включване на локалното / постколониалното в доми-
ниращия западен дискурс. Куратори като Окyи Енвезор разглеждат 
глобалното изцяло през призмата на постколониалното: глобално-
то е ситуация, в която далечното става близко, разстоянията и заед-
но с тях различията се стопяват и етноцентричността на западните 
дискурси се разчупва както никога досега. (Enwezor, O. 2002) 

Тази връзка между новата глобална ситуация и постколониал-
ната история обаче поставя художествените сцени от бившия пост-
социалистически блок в неравностойна ситуация. Самият постко-
лониален дискурс е изграден в контекста на връзката между Пър-
вия и Третия свят. Макар и не изключително, голяма част от т.нар. 
развиващи се страни са именно бивши колонии, спечелили своята 
независимост към средата на ХХ век. Постколониалният дискурс 
е своеобразно продължение на изучаването на Третия свят, което 
чрез постмодерното навлиза в академичните, а постепенно и в ху-
дожествените среди от края на 70-те години насам, наред с полити-
ките на идентичността, които разглеждат интересите на различни 
самосъзнаващи се групи на базата на тяхната идентичност – расова, 
сексуална, културна и т.н. (Shohat, E. 1992, 99-113) 

Другостта става не просто правото да си различен и да бъдеш 
признат в своята специфична история, култура и знание, произ-
веждано по начини, различни от западния рационален модел. В 
контекста на глобализация другостта се превръща във форма на 
екзотичност, съзнателно търсена от „центъра“ в преоткриването 
на далечни места и култури, които глобализацията прави по-близ-
ки и по-достъпни отвсякога. Другостта, различието са новите раз-
менни монети във все по-разширяващите се територии на пазара. 
На територията на самия Запад нарастващият дял на населението 
от различен произход и необходимостта да се интегрират и туши-
рат напреженията от културните разлики въвежда политиката на 

мултикултурализъм, чието внимание към различието е също така 
проблематично. В икономически план мултикултурализмът е при-
ветстван като „етнически маркетинг“ – форма на капитализиране 
на етническата идентичност, която едновременно изучава и про-
извежда специфични етнически форми на консумация. В глобали-
зираните пазари културното разнообразие се вписва като ресурс. 
(Zolghadr, T. 2007) 

Критиците на различността виждат в нея омагьосан кръг, кой-
то затваря „различния“ в една вечна и непреведима другост, която 
му отказва възможността да бъде не просто разбран, но и да заеме 
централно място в произвеждащите се съвременни дискурси. Дис-
курсът на другостта отрича универсалността като общочовешки 
стремеж. (Malik, K. 2002)

Естествено е бившият Втори свят да се окаже изключен от тази 
историческа и дискурсивна обвързаност. Проблеми като „нацио-
нална идентичност“ или „автентичност“ не са нещо присъщо на 
отношенията Изток – Запад по оста на Желязната завеса. Те се 
привнасят по аналогия на дискурса на другостта, развит за Третия 
свят. Макар апаратът на постколониалното да не успява да отчете 
специфичната другост на постсоциалистическия контекст, той не е 
напълно лишен от основания тук. Игор Забел съвсем точно виж-
да паралели в позициите на „Втория“ и на „Третия“ свят в техните 
отношения с „Първия“ по линията на другостта. И в двата случая 
според него имаме налице една и съща стратегия – тази на „позво-
ляването“ на културни различия – на фона на идеята за превъзход-
ство на западните културни форми. (Zabel, I. 1997) 

Като цяло обаче постколониалният и постсоциалистическият 
дискурс взаимно се пренебрегват.

В своето влиятелно есе „Is the Post- in Postcolonial the Post- in 
Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique“ („Едно и също ли 
е „пост-“ в постколониалното и постсъветското? Към една глобал-
на постколониална критика“), 2001, Дейвид Чиони Мур повдига 
въпроса за липсата на целия източноевропейски сявт от огромна-
та карта на постколониалните изследвания. (Chioni Moore, D. 2001) 
Според Мур въпреки че постколониалното е възникнало като за-
местител на дискурса за Третия свят, то е приложимо практически 
за целия свят в специфични форми и исторически контексти – на-
пример колониализирането на Запада от Запада, като при Ирлан-
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дия, Австралия, Канада и др. Или пък колонизирането от Запада 
на Мексико, което съвсем не е било земя на независими народи, а, 
напротив, самото то – местна колониална сила, подчиняваща съсед-
ни народи. (Chioni Moore, D. 2001, 113-114) По подобен начин стои 
и въпросът за колонизаторската същност на Съветския съюз като 
продължение на Руската империя. 

Всъщност, както отбелязва Мур, тази липса е двойна – постко-
лониалният дискурс изключва бившата съветска сфера, но и из-
следванията на посткомунизма също не използват термините на 
постколониалното, които, макар и създадени за региони с толкова 
различна история, като Индия или Африка например, биха могли 
без съмнение да бъдат полезни за разширяването на полето на пост-
комунистическото. (Chioni Moore, D. 2001, 115)

Причините според Мур са двупосочни. От една страна, това е 
своеобразната инерция на западния академичен свят, свикнал да 
вижда Първия като отговорен за болестите на Третия, а Втория – 
като алтернатива и на двата. От друга страна, постсоциалистиче-
ският свят се припознава като европейски и смята себе си за ра-
дикално и „расово“ различен от останалите народи, типично из-
следвани чрез постколониалното. (Chioni Moore, D. 2001, 117) Това 
допълнително се усложнява от новата културна „колонизация“ 
от страна на Запада. Други автори виждат сред причините самия 
характер на постколониалния дискурс като продукт на западната 
академия, писан на езика на колонизаторите – английски или френ-
ски1. (Otoiu, A. 2003, 91) Да не забравяме и за взаимните влияния 

1 Тук не можем да не отбележим, че в глобални условия английският става езикът, на 
който се дискутират проблемите на глобалното и локалното, особено в контекста на 
съвременното изкуство. В известен смисъл локалните и исторически специфики на 
самия Запад са погълнати в този нов „международен“ английски. Старите локални 
специфичности на колониалните отношения постепенно се генерализират в идеята 
за един тотализиран и доминиращ Западен свят. Французи или холандци могат да 
се чувстват също толкова некомфортно на този езиков терен, колкото и източно-
европейците. Тази доминация е отразена и в цитираната тук литература, която е 
почти изцяло на английски. Всички текстове, отнасящи се до Източна Европа или 
създадени от източновропейски автори, дори когато са писани и публикувани на 
оригиналния си език, реално се включват в актуалните дискусии едва след като са 
представени на английски. Художници, куратори и изследователи могат да участ-
ват в глобалния дискурс единствено ако владеят английски, факт, който ограничава 
кариерата на не малко източноевропейски и български автори от 1990-те и който 
заслужава да бъде анализиран. В тази връзка емблематична става фразата на хър-
ватския художник Младен Стилинович – „Художник, който не говори английски, не 
е художник“ („An Artist Who Cannot Speak English Is No Artist“) (1992). 

и трансформации между колонизатора и колонизирания. Техните 
отношения са двустранни, те могат да бъдат разбирани като една 
своебразна „транзакция“ по термина на Хариш Триведи – „(…) ин-
терактивен, диалогичен, двустранен процес, а не (…) опростен ак-
тивно-пасивен; това е процес, който включва сложни преговори и 
непрекъснат обмен.“ (Trivedi, H. 1993, 15) 

Тази картина се илюстрира добре със специфичната употреба 
на постколониалното и интереса към „другия“ в историята на изку-
ството от последните 30 години. 

Още от края на 80-те множество изложби в Лондон, Париж и 
Ню Йорк се съсредоточават върху африканското изкуство със зая-
вено намерение радикално да прекосят границите между „Запада“ 
и неговия „друг“, да се разрушат отношенията мужду „центъра“ и 
„периферията“. (Coombes, A. 1993) 

Lost Magic Kingdoms and Six Paper Moons from Nahuatl („Изгубе-
ни магични царства и шест хартиени луни от Нахуатл“), Museum 
of Mankind, Лондон, 1986; Kunst uit een Andere Wereld („Изкуство от 
друг свят“), Rotterdam, 1988; Les Magiciens de la Terre („Магьосни-
ците на земята“), Pompidou, Париж, 1989; Africa Explores („Африка 
изследва“), Ню Йорк, 1991; From Two Worlds („От два свята“), White 
Chappel, Лондон, 1986, са само някои от примерите. Между тях Les 
Magiciens de la Terre („Магьосниците на земята“) се смята за повра-
тна точка на тази тенденция, съвпадаща по време с падането на 
Стената. Тя показва равен брой западни и не-западни художници, 
макар да демонстрира все още твърде етнографски интерес спрямо 
не-западната художествена продукция.

С течение на времето този интерес към далечни художестве-
ни сцени се разиширява към все нови и нови територии, къде-
то кураторите търсят все повече не „автентичната“ локална идея 
за изкуство, а „съвременно“ изкуство, онова, което може да се 
включи директно в съществуващите дискурси и изложби. Тук не 
става въпрос само за формални прилики с продукцията на За-
пад и използване на формите на инсталацията и видеото напри-
мер, а по-скоро за едно разбиране на съвременното като реакция 
на за обикалящия свят, често социална и политическа. Според 
Ханс Белтинг съвременното и глобалното са конститутивно об-
вързани – глобалното е съвременно и съвременното е глобално. 
(Belting, H. 2009) 
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Това разбиране за изкуството е наложено като тенденция от До-
кумента 10 (1997) и Документа 11 (2002). Въпреки различията на 
кураторските подходи на Катрин Давид и на Окуи Енвезор и две-
те издания на Документа имат особен фокус върху художници от 
перифериите. Фактът, че и двете почти не включват художници от 
Източна Европа, е показателен за особената сива зона на другост, 
която заемат постсоциалистическите художествени сцени.

В борбата за признаване и представителност, за включване в 
глобализиращия се свят на изкуството източноевропейските и сред 
тях българските художници се оказват в позиция на една двойна 
другост. От една страна, те не са възприемани като част от старите 
центрове, а като представители на специфични и чужди „локално-
сти“. От друга – те имат усещането, че са „недостатъчно екзотични“, 
по думите на Екатерина Дьогот, или недостатъчно „чужди и далеч-
ни“, по думите на Александър Кьосев, за да бъдат достатъчно пред-
ставени. 

В „Как да се квалифицираме за постколониалния дискурс“ ру-
ската изкуствоведка Екатерина Дьогот първа назовава проблема 
именно с термина на постколониалното. (Дьогот, Е. 2001) Дьогот 
отбелязва най-важните проблеми на (в случая) руската идентич-
ност – търсенето на различност в другите култури от страна на За-
пада, налагането на постколониалния дискурс, който не отговаря на 
ситуацията на Русия (тя се усеща по-скоро културно колонизирана 
от Запада) и различното разбиране за автентичност (ако Кока Кола 
и Версаче са част от западния културен „империализъм“, то за Ру-
сия тяхното късно навлизане е автентично културно преживяване, 
съответно руските художници не могат да предложат критика, коя-
то да изглежда адекватна в очите на Запада). 

Тук в скоби трябва да отбележим, че проблемът за недостатъч-
ната екзотичност е описан и дискутиран и в самата постколониална 
литература, тоест той не е присъщ единствено на тези полуразлич-
ни постсоциалистически култури. Той е свързан именно с глобали-
зацията. „Местният жител“ не може да остане автентичен, екзоти-
чен обект на западни изследвания. Той е вече „омърсен“ от Запада 
и неговата другост става все по-проблематична. (Chow, R. 1993, 12, 
цитирана в: Ганди, Л. 1998, 146) 

Александър Кьосев разширява проблема извън рамките на 
постколониалния дискурс в своята теория за самоколонизиращи-

те се култури, наблягайки на техния стремеж към универсалност. 
(Кьосев, А. 1995) Отношението към универсалността е всъщност 
ключов момент и при постсоциалистическото и затова теорията на 
Кьосев в случая е доста по-прецизна и полезна. 

При тези култури, казва Кьосев, модерността не се въдворява 
насилствено като при колонизираните народи, а точно обратното – 
те сами внасят чуждия ценностен модел и го налагат като норма, 
към която се стремят. „Универсалното се идентифицира с Чуждото, 
което е рационалният модерен западен свят“. (Кьосев, A. 1995) За 
тях локалното не е форма на самозащита и връщане към някаква 
идентичност. Универсалното на западната модерност е тяхната цел, 
а тяхната същност е именно липсата на същност сама по себе си. 
Затова и за тях е трудно да произведат автентична „локалност“.

Същевременно не можем да пренебрегнем факта, че и Първият, 
и Вторият, и Третият свят с техните съответни дискурси – според 
руския философ Алексей Пенцин това са постфордистки за Пър-
вия, постсоциалистически за Втория и постколониален за Третия – 
се стремят към универсалност. (Penzin, A., 2009) Техните постси-
туации са ситуации на преход, които имат глобална обвързаност и 
трудно могат да се разглеждат независимо. За да се разбере ситуаци-
ята на глобалното през 90-те години, а и в следващото десетилетие, 
би било необходимо именно едно такова пресечено четене на тези 
три елемента.

Един от проблемите при сблъсъка на постколониалното и пост-
социалистическото, бих добавила аз, е времевата отправна точка на 
постсоциалистическото и териториалността на постколониалното. 
Макар че и двете се отнасят до исторически – до „пост“феномени, да-
лечността (териториална и културна) на постколониалните култури 
ги прави по-специфично локални, отколкото близката европейска те-
ритория на постсоциалистическите. В потвърждение на това е важно 
да се отбележи, че латиноамерикански държави със социалистическо 
минало например са третирани от постколониалния, а не от постсо-
циалистическия дискурс. От друга страна, поради продължаващи 
комплексни отношения с бившите колонии (например експлоатаци-
ята на Африка от европейски фирми и плантации продължава и до 
днес), времевостта на „пост“ в постколониалното е доста разтегли-
ва, докато териториалността му (и чисто като ресурс) е безпогрешно 
разпознаваема. Не на последно място самото социалистическо (като 
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продължител на комунистическата революция) е мислено като пре-
късване на времето и въвеждане на нова а-историческа темпорал-
ност. Според Борис Гройс постсоциалистическото е именно процес 
на връщане назад към историческото време. (Groys, B. 2008, 154-155) 

Като допълнение към този аргумент можем да напомним, че до 
въвеждането на по-специфични териториални рамки като тази на 
Балканите постсоциалистическите култури трудно се идентифици-
рат териториално като източноевропейски2. Балканите предлагат и 
друго улеснение за вписването на част от постсоциалистическите 
сцени в постколониалния дискурс – по линия на Османската Им-
перия. Терминът „източноевропейски“ всъщност дълго се използва 
почти взаимозаменяемо с постсоциалистически.

Постепенното преместване на фокуса от постсоциалистиче-
ското (като една есенциално времева отправна система) върху из-
точноевропейското и последващото диференциране на източноeв-
ропейското (като вече териториална рамка), водещо до появата на 
Балканите като регион и тема от интерес за изкуството, може да се 
разглежда като своебразно нагласяване спрямо изискванията на по-
стколониалния дискурс. Или пък обратно – можем да видим доми-
нацията на постколониалния дискурс в контекста на глобализация 
като причина за създаването на проблематики като балканската. В 
случая с Балканите имаме не само по-типична колониална ситуа-
ция по отношение на Османската империя, но и по-рестриктивна 
териториална рамка, която позволява търсене на локална идентич-
ност, създадена директно в постколониален контекст. 

Немалко източноевропейски автори от 90-те пледират за отказ от 
„диктата“ на локалната идентичност. Славой Жижек например раз-
глежда Източна Европа като особен, междинен елемент, който обър-
ква кардиналната опозиция между Първия и Третия свят и въвежда 
нови възможности за критика и съпротива. Той вижда в тази ù роля 
не жертва на световните геополитически интереси, а, напротив, въз-
можност за превръщането ù в световен авангард. (Zizek, S. 2003) Този 
възглед е широко застъпен и сред художниците от периода. 

2 Темата за Балканите започва да се диференцира през втората половина на 90-те 
най-вече с локални, „балкански“ инициативи, и достига апогея си в серия голе-
ми международни изложби като „Кръв и мед/ Бъдещето е в Балканите“, Колекция 
Есел, Клостернойбург/ Виена, Австрия, с куратор Харалд Зееман (2003) и „В Де-
брите на Балканите“, Кунстхале Фридерицианум, Касел, Германия, с куратор Рене 
Блок (2003).

От днешна гледна точка е важно да не забравяме историческия 
контекст, обуславящ тези призиви през 90-те. Десет години по-къс-
но същата тази логика ще бъде използвана за политически цели и 
призивът ще звучи съвсем различно, като опит за националистично 
самозатваряне. През 2007 г. например в известната си „Мюнхенска 
реч“ Путин провъзгласява „отказа си“ да бъде подчинен на култур-
ните и политическите стандарти на Запада. (Penzin, A. 2009) За из-
куството на 90-те обаче подобни идеи притежават „авангардност“, 
която позволява развиването на нови и ефективни критически 
практики в условията на глобализация.

Нека да вземем за пример българското изкуство и въпросът за 
другостта, който символно фокусира конфликта между постколо-
ниално и постсоциалистическо. Около 1989 г. българското изкуство 
преживява общ авангарден подем на всеобразни експерименти, 
които са колкото наваксващи спрямо западни модели, толкова и 
вътрешно необходими и необременени от съпоставки. Доста бър-
зо  – с включването на някои автори в международни изложби – 
темите за различието, за липсите и недостатъците започват да до-
минират търсенията. Бихме могли да разсъждаваме доколко това е 
естествено следствие от спонтанното сравнение и чувство за недос-
татъчност спрямо новодостъпната чуждестранна сцена (чувство, 
характерно за цялата българска среда, не само художествена) или в 
каква степен е провокирано от темата за идентичността, наложена 
от самите събития, в които участват. 

Дори когато усещането за другост е спонтанно и естествено, не-
говото култивиране именно чрез понятията за идентичност и ло-
кална специфичност са първоначално чужди. През 1996-а напри-
мер годишната изложба на Центъра Сорос в София е със заглавие 
Чувствате ли се различен? (Каталог. Куратори Генади Гатев, Косьо 
Минчев, Свилен Стефанов, Хубен Черкелов). Твърде малко автори в 
нея обаче се фокусират върху проблема на идентичността и култур-
ните различия, а търсят различността по-общо – тази на художника 
в обществото например. 

Следващата Годишна изложба, през 1997, Ars ex Natio. Made in 
Bulgaria (Каталог. Куратори Яра Бубнова, Мария Василева) в Плов-
див вече поставя въпроса за идентичността като национална, ло-
кална и дава твърде красноречив отговор за нейния характер в 
съвременния глобален свят и за желанието да се избегне всякакво 



20

чаващ се от всеки западен мъж, той все пак не е твърде на място в 
този уж стандартен европейски имидж. Или по-скоро тази банална, 
нормализирана, по дефиниция прилична и джентълменска външ-
ност разкрива изненадващата си уродливост в локалния контекст. 
Същевременно нищо за самия локален контекст и неговата история 
не е разкрито – единствено чувството за странно познатото, което 
сякаш характеризира твърде половинчатата другост на художника 
от Източна Европа.

Още по-банални, без на пръв поглед особена специфичност ос-
вен монументалния си размер са трите костюма от инсталацията 
Нео-Голгота на Лъчезар Бояджиев. С ръкави, разпънати във фор-
мата на кръст и аранжирани с вратовръзки, тези иначе обикновени 
дневни бизнес костюми са избрани именно заради своето качество 
на безлична униформа на съвременния човек. Те не разказват исто-
рия, нито са избрани заради особения път, който е изминат при на-
правата им, не крият никаква специфичност и не намекват никаква 
идентичност отвъд тази на клишето, с което обичайно са свързва-
ни. Нещо повече – те сякаш препращат към познати произведения 
на западното изкуство, като Костюм на Йозеф Бойс например. Бойс 
търси неразличимостта между изкуството и живота, превръщайки 
обикновен костюм в произведение на изкуството. Същевременно 
филцовият материал, в който е изпълнен костюмът, го прави доста 
непрактичен и нетраен за носене. При Бояджиев също костюмите 
би могло да се носят, ако не беше твърде големият им размер. Те са 
подредени като композицията на Голгота – библейска референция, 
допълнително намекваща за връзка с историята на изкуството, този 
път както Западна, така и Източна. 

Ако се опрем на постколониалната терминология, костюмите на 
Лъчезар Бояджиев са „непрозрачни“ – термин, използван от писате-
ля от Мартиника Едуар Глисан в противовес на императива за про-
зрачност, така характерeн за западната мисъл. Непрозрачността е 
необходима за конструирането на „другия“, тя е правото да останеш 
неразбран, непроницаем за външен поглед. За Глисан това е форма 
на съпротива. Непрозрачността в този смисъл е антиуниверсалист-
ка категория, която утвърждава другостта, докато, парадоксално, в 
случая с българското изкуство можем да кажем, че тя е използвана 
като стратегия, която служи именно на стремежа към универсал-
ност, тя е форма на отричане на различието. (Britton, C. 1999, 19) 

самозатваряне. Националното в изкуството, ако изобщо все още 
може да се говори за него, вече не може да бъде автентично, е за-
ключението на кураторите М. Василева и Я. Бубнова. Нациналното 
символично е латинизирано – Made in Bulgaria – като щемпел на 
стока. Идентичността е сведена до произхода, но самата „стока“, в 
случая изкуство, е за глобално потребление.

За да илюстрирам тенденцията на отказ от локална идентичност 
и разликите в този смисъл между постколониалното и постсоциа-
листическото в този период, ще сравня работата на британско-ни-
герийския художник Инка Шонибаре (някои от най-известните му 
произведения датират именно от 90-те години) с две произведения 
от български автори от периода – сакото с твърде дълги ръкави от 
пърформънса Подходящият костюм, 1996, на Хубен Черкелов и 
бизнес костюмите от Нео-Голгота, 1994, на Лъчезар Бояджиев. 

Шонибаре е може би най-известен с използването на характер-
ните ярки „африкански“ тъкани, така наречения холандски прин-
тиран памук. Той ги драпира в типично английски костюми от 
Викторианската епоха или пък около манекени, копиращи фигури 
от известни (западни) картини (например от Томас Гейнзбъро). Са-
мите текстилни тъкани съчетават в себе си всички парадоксални 
характеристики на масово произвежданата локална „екзотичност“. 
Те са типично африкански, но са закупени от пазар в Лондон и про-
изведени в Манчестер. Обединеното кралство заедно с Холандия са 
всъщност най-големите производители на „автентични“ африкан-
ски тъкани, изнасяни за Африка и консумирани предимно от аф-
риканци. 

Тук са разкрити не само глобалната реалност зад понятието „ав-
тентично“, но и дълбоките връзки между колонизатор и колонизи-
ран. В костюмите на Шонибаре империята индустриално произвеж-
да „автентичността“ на Африка, но същевременно колонията, „дру-
гият“, са вплетени в самата ù тъкан (при Шонибаре и в буквален, и в 
преносен смисъл). Викторианските рокли в неговите произведения 
вече не крият, а разкриват чрез тъканта източника на богатството в 
основата на британската култура от епохата.

От своя страна костюмът на Хубен Черкелов е банален, офи-
циален черен мъжки костюм, без специфични локални белези, с из-
ключение на твърде дългите ръкави, които придават на художника 
целенасочено маймунски вид. Облечен и външно по нищо неразли-
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изискване за специфичност на локалното. Вместо да предложи ло-
кални особености, изложбата добавя към нейния универсален фор-
мат още една универсалност – тази на не-историчното, унифицира-
но от самата глобализация настояще. Излизайки извън границите 
на собствения си исторически контекст, който неизбежно обрича 
локалността на не-симултанност с центъра дори и в условия на гло-
бализация, утопичното настояще на Място / Интерес проектира 
себе си като част от фиктивното и абстрактно цяло на глобалната 
съвременност. Локалността отговаря на глобалното не с непрозрач-
ността на собствения си местен език, а с непрозрачността на самото 
глобално, което локалното превръща в утопичен топос. Глобално-
то тук е изправено срещу собствения си образ – странно-позната 
проекция през погледа на локалното, дестабилизираща прикритите 
йерархии на глобалния свят. 
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Лихнидос, днес Охрид  (ст.гр.: Λυχνιδός, Λύχνιδος; лат.: Lychnidus), 
е изграден около Лихнидското езеро от илирийски енхелейци (гр.: 
εγχελιοι) през VІІІ век пр. Хр. През 355 г. пр. Хр. Филип II Македон-
ски завладява територията източно от Преспанското езеро и раз-
ширява владението си до брега на Охридското езеро, като това е 
предпоставка в Лихнидос да се заселят гръцки колонисти. Около ІІ 
век пр. Хр. Македония влиза в пределите на Римската империя като 
нейна провинция, но Десаретия1 остава свободна комуна – libera 
gens Dassaretiae. (Dobson, R. 2000) Под римско управление градът 
се разраства и освен хълма Плаошник обхваща и хълма Дебой, като 
се превръща във важен търговски и административен център, за 
което спомага и фактът, че е главна станция от пътя Виа Егнация, 
свързващ източния бряг на Адриатическо море с Византион.

Проникването на християнството в региона започва още през 
Апостолския век и е свързано с имената на Св. Апостол Павел и 
неговите ученици. (Библия. 1988, гл. 16) Селището е значим ранно-
християнски център и епископско средище, което се потвърждава 
от откритите досега множество раннохристиянски базилики на не-
гова територия – Епископска базилика (ІV век), четириконхиална 
църква (ІV век), раннохристиянска базилика „Св. София“ (V век), 

1 Районът, в който попада Лихнидос, се нарича Десаретия, по името на негови за-
селници – племето десарети (бел. авт.).
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базилика Студечишта (V век), раннохристиянска базилика (в бли-
зост до средновековната църква „Св. Еразмо“), раннохристиянска 
църква (източно от църквата „Св. Богородица Перивлепта“). В ня-
кои от тях е запазена подова и стенна мозаечна украса. (EADEM. 
2006)

Епископската базилика е най-голямата в региона около Лих-
нидос и всъщност представлява комплекс, обхващащ няколко хрис-
тиянски сгради, строени в периода ІV-V век, които просъществуват 
няколко десетилетия, вероятно разрушени при силно земетресение 
през VІ век (ил. 1). Изворите сочат, че в храма са съхранявани свети 
мощи. (Снегаров, И. 1995; Битракова-Гизданова, В. 1975) Проучва-
ния върху храма правят В. Битракова, В. Маленко и Д. Коцо, като 
има една публикация, свързана с мозаечната украса, на М. Тутков-
ски. (Tutkovski, M. 2013; Bitrakova – Grozdanova, V. 2009) Изследва-
нето ми се базира на посещение на място (2014 г. и 2015 г.) и обстой-
но изследване на мозайката in situ.

Архитектурният план на храма е със скъсени пропорции, като 
размерите му са: дължина 25, 50 м и ширина 30 м. Градежът е сме-
сен – от дялан камък и тухли, споени от хоросан и счукани тухли. 
Дебелината на стените на наоса е 1, 20 м. Базиликата е трикорабна, 
с една апсида – полукръгла, на изток. Масивни гранитни колони, 
по пет от всяка страна, разделят трите нефа на централния кораб 
(ил. 2). В апсидното пространство има четиристъпален синтрон. 
Нартексът е триделен и обхваща трите кораба на базиликата, като в 
северната част завършва с полукръгла апсида. В югоизточната част 
по-късно е построено правоъгълно помещение с външен вход – 
баптистерий, в което са запазени мозаечните декорации. Църквата 
има атриум с мраморна колонада. 

Базиликата е била украсена с богати подови и стенни мозай-
ки, стенописи и облицовка от разноцветен мрамор. Мащабността 
на строежа, богатата украса и свързаните с нея други християнски 
сгради дават основание да се твърди, че това е епископски център, 
част от комплекс – резиденция на митрополита на Лихнидос, дати-
ран от края на ІV, началото на V век. 

Запазените днес мозайки се намират в нартекса (ил. 3). Те са из-
пълнени с разноцветни мраморни, глинени и варовикови tesserae и 
представляват символни композиции, свързани с ранното христи-
янство.

Декоративни мотиви 
Мозайките са изработени с техниката opus tessellatum и opus 

vermiculatum, използваните цветове са бял, черен, червен, зе-
лен, кафяв, зелен, син и жълт (охра), tesserae са направени от 
мрамор, варовик, шист, туфа и керамика. Размерът на tesserae 
са 1, 5-2 см.

Мозаечната декоративна украса в централната част на нартекса 
е с геометрично-декоративен характер и представлява две основни 
мозаечни пана, свързани помежду си чрез общ бордюр (ил. 4). Една-
та мозаечна композиция е образувана от преплитащи се осмоъгъл-
ници, оформени от различни по цвят шестоъгълници, образуващи 
квадрат в средата (ил. 6). Втората мозаечна композиция е изградена 
от повтарящи се геометрични елементи, образуващи декоративна 
решетка. Решетката представлява диагонално пресичащи се черни 
линии, съставящи правилни успоредници, в средата на всеки успо-
редник има повтарящ се елемент – гръцки кръст, центриран върху 
розета, която е създадена с помощта на осем полусферични дъги 
(ил. 5). В четирите страни на розетата има геометричен мотив, на-
помнящ листо, чийто връх е отправен към ъгъла на успоредника. 
Мозаечната декорация, която е изобразена пред стъпалото, отде-
лящо двете страни на нартекса, се характеризира с повтарящи се 
геометрични форми, очертаващи рибешки люспи, свързани в деко-
ративна решетка. 

Мозаечното пано в северния дял е образоописание на Светата 
Евхаристия и е с подчертан литургичен характер. Съставено е от 
две свързани композиции, в които присъстват фигурални, расти-
телно-декоративни и геометрични изображения, обединени смис-
лово в представения сюжет. Заобиколено е с геометричен бордюр. 
Използваните цветове са бял, черен, жълт (охра), зелен и червен. 
Общата площ е около 23 кв. м.

Основната композиция е с приблизителни размери 5, 90 м/4, 90 
м, като в северната част се свързва с мозайката, разположена в ап-
сидата. Мозайката е тип „Емблема“, като в центъра е разположена 
розета с преплетени 22 листа, изградени от черни и бели триъгъл-
ници (ил. 9). В средата се образува кръгъл медальон, на който има 
надпис на старогръцки: „ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗC ΤΗC ΟCΙΑC ΑΥΛΑ(O)C 
ΤΗC ΔΙΑΚΟΝ(V)ΟΥ“ (ὑπὲρ μνήμης τῆς ὁσίας Παύλας τῆς διακόνου) 
(ил. 7). Буквите са бели върху черен фон и под тях има две бръш-
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лянови листа. Преводът на епиграфския надпис е: „В ПАМЕТ НА 
БЛАЖЕНАТА ПАВЛА СЛУЖИТЕЛКАТА”2 

Около централното изображение е представена геометрич-
но-декоративна решетка, съставена от две S–образни линии, пре-
плитащи се една около друга (ил. 8). В кръглите медальони, обра-
зувани при тяхното свързване, върху бял фон са изобразени раз-
нообразни символи – кръст, точка (център), кръг, триъгълник и др. 
Мозаечното пано е заобиколено с декоративен бордюр, повтарящ 
смислово вътрешната геометрична решетка. От външната страна 
бордюрът е съставен от черен контур, следва бял контур и отново 
черен контур, като от вътрешната страна линиите се повтарят ана-
логично на външните. Между тях са разположени две преплитащи 
се S–образни линии, които са изградени от черна контурна линия, 
следва червена линия, бяла линия и завършва с черен вътрешен 
контур. Кръглият медальон, образуван от преплитането на двете 
линии, е запълнен с два бели и два сини триъгълника. 

В апсидата е представена мозаечна композиция с фигурално-де-
коративен характер, сцената има евхаристийно послание (ил. 10). 
В центъра са изобразени две кошути, застанали една срещу друга, 
като между тях има фонтан с извираща вода. Животните отпиват от 
водата, изпълнила съда. Той представлява антична ваза, използвана 
за съхранение на течности (вода или вино). Украсен е с петлистна 
палмета, като между листата по ръба на съда има шест точки. От 
вазата излизат две струи, които потичат надолу и се събират във въ-
трешната част на съда. Изображението е обобщен символ на Извор 
на живота. Зад кошутите са изобразени плодни дървета, вляво  – 
круша, вдясно – ябълка. Дърветата са разклонени, като всяко е бога-
то декорирано с листа и плодове (ил. 11). На всяко дърво има по пет 
плода, съответно ябълки и круши. В долния регистър на мозаечната 
композиция, в краката на кошутите са представени образите на лъв 
и змия. Лъвът е вляво, полегнал, с опашка, извита под лапите, лице-
то е обърнато към зрителя, като чертите са човешки. Змията е вдя-
сно, завита на един кръг, със спокойно отпусната опашка, вдигната 
глава с изваден език (ил. 12). В основата на фонтана между лъва и 
змията е изобразен постамент с черен цвят. Върху него има надпис 

2 При откриването на надписа името (O)C  не е било запазено добре като позво-
лява разчитането му като Павла или Павел. М. Тутковски го разчита като Павла 
и след реставрацията именно така е възстановено. Според мен, първоначалното 
състояние позволява името да се прочете и като Павел. (бел. авт.)

с бели tesserae, на старогръцки: „ΚΑΙΚΑ ΤΑ ΠΑΤΗCΥ(ΕΙ)C ΛΕΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝ(V)ΤΑ“. (καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα). Пре-
водът на епиграфския надпис е: „И ЛЪВ И ЗМЕЙ ЩЕ ТЪПЧЕШ” . 
Текстът е цитат от Стария Завет, Псалтир (Книга на хваленията): „... 
и лъв и змей ще тъпчеш.” (Псалом 90:13)3

Бордюрът е съставен от черен кант от вътрешната и външна-
та страна и широк геометрично-декоративен орнамент между тях. 
Орнаментът е геометричен меандър, образуван от свързани свастики, 
в полетата между тях има правоъгълни медальони, в които са пред-
ставени плодове – круша и ябълка, които се редуват последователно. 

Стилови характеристики
Стилът на мозайката е декоративно-стилизиран, с богата орна-

ментика и свобода на линиите, в някои елементи образно-експре-
сивен, формоизграждането е динамично. Колоритността е богата, 
цветовете подчертават обема и рисунъка на линиите. Представени-
те зооморфни образи и флорални мотиви са пропорционално вяр-
но обективизиращи формата, с хармонично цветово изграждане. 
Подобни изображения се срещат често в раннохристиянското мо-
заечно изкуство, като носят своя дълбок символичен смисъл, свър-
зан с богословските принципи. Такива образи присъстват в мозаеч-
ните украси от базилики в Дирахион, Хераклея Линкестис, Стоби, 
Бутринт, Равена, Сирия и Палестина. (Volbach, W. 1958) 

Зооморфните изображения са реалистични, с обемно изгражда-
не на формата, линиите са динамични и подчертават психологията 
на отделните анималистични групи. Фигурите на лъв и змия се сре-
щат в тракийски релефи, посветени на Сабазий и Загрей. Богатство-
то от показаните образи е категорично с източен привкус и антични 
традиции на формоизграждане, много близки до мозаечни компо-
зиции от Сиро-Палестинския регион, Либия, Антиохия и др.

Геометричните мотиви се срещат често в раннохристиянското 
мозаечно изкуство. Близки образи има в базиликите в Пауталия 
и Никополис ад Нестум. Подобни стилови белези се срещат в мо-
заечните пана от Израел – Скитополис и Собрата, в манастира „Св. 
Мартириус“ в Ма’ле Адумим и базиликата „Св. Стефан“ в Хорват 
Беер Шема. (Katherine Mosaics… 1999) Подобна мозаечна схема се 

3 Благодарности на д-р Вл. Маринов за корекциите при превода от старогръцки на 
двата надписа (бел. авт.)
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използва в раннохристиянските храмове в Тунис, Йордания, Изра-
ел, Албания и Гърция. Геометричният бордюр, обграждащ мозаеч-
ната композиция в апсидното пространство, се среща в стенописи-
те от Александровската тракийска куполна гробница (Китов, Г., Д. 
Агре. 2002; Русева, М. 2002), подобни мотиви има и на тракийски 
съдове с ритуално предназначение. Аналогичен мотив е изобразен 
на металната врата от раннохристиянската църква „Св. София“ в 
Константинопол (ІV век), изградена върху основите на тракийско 
светилище. (Binns, J. 2002)

В централното композиционно поле на мозайката тип „Ембле-
ма“ е представена геометрична форма – 22-листна розета, която е 
ясна препратка към античните декоративни схеми, присъства като 
централен образ в храмове, посветени на Дионис. (Фол, А. 1998) 
Среща се в различни варианти в Сирия, Палестина, Антиохия, Гър-
ция, Йордания, Либия. В раннохристиянски храмове участва в мо-
заечните композиции в базиликите в Августа Траяна, Тесалоники, 
Феликс Ромулиана, Родос.

 Съчетанието на зооморфни образи, розета, флорални мотиви 
и геометрични елементи в стилово отношение са ясен признак за 
използването в композицията на антични образи и влиянието от 
източното изкуство. Артистичността и свободата на изпълнение са 
пряк израз на светоусещането и разбирането на местното населе-
ние, запазило традициите на старата религия, но приело християн-
ството с лекота и вътрешна потребност. Детайлното проучване на 
отделните елементи мотивира извода за съществуването на местно 
мозаечно ателие или няколко ателиета в района на Лихнидос, като 
това се потвърждава от напълно еднаквия декоративен подход и от 
изпълнението, използвано при украсата на Епископската базилика 
в Лихнидос и Епископските базилики в Хераклея Линкестис и Сто-
би. (Les Mosaiques… 1978) 

Датиране
Иконографската програма, стиловата и образната характерис-

тика на изображенията обосновават датиране от началото на V век. 
Семантичен прочит на мозаечната композиция Емблема 

„Розета“ от северния дял на нартекса
Мозайката е поместена в северната част на нартекса и съдържа 

геометрично-декоративни мотиви. Богатата програма е хармонич-

на и многознакова. Съществуват няколко нива на семантично об-
щуване и съответно няколко знакови системи – послания.

Основните елементи на композицията са 22-лъчева розета, S-об-
разни линии, изграждащи геометрична решетка, кръстни форми и 
геометрични елементи. Посланието от епиграфския надпис допъл-
ва и доизгражда общата картина.

За да направим мисловното пътуване, свързано с опознаването 
и разбирането на символа на 22-лъчевата розета обозримо, са необ-
ходими исторически паралели в търсене на първообраза. Мост към 
тълкуванието може да се открие в персийското изкуство, Древен 
Египет и Месопотамия, където подобно изображение е част от кул-
та към Ахура Мазда и Митра. По-късно то присъства като центра-
лен образ в храмове, посветени на Дионис. Среща се в различни ва-
рианти в Сирия, Палестина, Антиохия, Гърция, Йордания, Либия. 
По време на Римската империя различни проекции на символа се 
разпространяват на запад и достигат до Централна Европа и Вели-
кобритания, а при управлението на Арабския халифат от Омаядите 
се използва за украса в дворците на династията. 

Отправяйки взор към Междуречието – като изначалие на 
първите цивилизации – ще открием, че първоизточник на розе-
тата е персийският символ Фар (FARR(AH). Арамейската дума 
FARR(AH) –X˅ARƎNAH буквално означава „слава“, но тя се съдър-
жа и в думата XUAR(H) – „слънце“. Среща се в зороастрийски тек-
стове, появява се в манихейски изрази, а също така е установена в 
някои арменски собствени имена с xoṙoh, xoṙox. (The Zend-Avesta. 
1880) В персийската култура има много проекции на този символ, 
като основната е свързана с източника на жизнена енергия, благо-
получие и власт. Основният мит, който разкрива характеристиките 
на Фар, е за Джамсид, отразен в Авеста – с помощта на Фар той уп-
равлява света, но когато се отклонява от праведния път Апам-На-
пат – в образа на сокол – му го отнема и го скрива във водите на 
езерото Воуроукаша. (The Zend-Avesta. 1887) В релеф от Персеполис 
този мит е отразен образно. 

Вероятно Фар е първият символ, пряко обвързан с царската 
идеология, което се потвърждава от факта, че е използван като ин-
сигнатура при управлението на Кир II Велики (559-530 г. пр. Хр.), 
на Дарий I Велики (521-486 г. пр. Хр.) и на Ксеркс I (485-465 г. пр. 
Хр.). В надписи от Пайкули се казва, че Нарсех и неговите предци 
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са получили Фар от боговете и чрез него са „господствали“ – по 
този начин той се превръща в съществено условие, необходимо 
за признаване на царска власт. Използвайки концепцията за Фар, 
Фердоуси го споменава 451 пъти в Шах-наме като главно основа-
ние на правото за господстващо управление в династиите на Дре-
вен Иран, както и като символ на духовното единство и божието 
напътствие и благоразположение. (Фердоуси, А. 2012) Изображе-
нието на последната проекция на Фар, а именно като слънчоглед, 
преминава в обобщена проекция на слънчевото сияние. По този 
начин е изобразено вавилонското слънчево божество Шамаш. 
Диск с лъчи има и в изображението на тиарата на Ахура Мазда, 
което потвърждава извода, че този символ е образен синоним на 
Божествена власт и могъщество.

В тракийския пантеон Дионис е дуално божество с две персо-
нификации – Загрей и Сабазий, изразител на мощта на слънчевата 
светлина и съзидателност. (Фол, А. 1991) Изображения на идентич-
ни розети, но с различен брой листа присъстват в централните мо-
заечни пана в посветени на него антични храмове. Те имат соларен 
характер и са свързани с мистериите в чест на Дионис. (Маразов, И. 
1992) Трябва да се отбележи и фактът, че всички елементи, участва-
щи в композицията на Розетата от Лихнидос, са кратни на четири, 
което отново ни насочва към тракийската култова практика и ор-
физма, а оттам и към богомилството. (Ангелов, Д. 1993) 

Пряка проекция на това изображение преминава в християн-
ското образно мислене като ореол зад образа на Бог и светите лич-
ности и по естествен начин придобива значението на Божия същ-
ност и присъствие, на синтез между сътворения свят и Бог. 

Розета, свързана с християнското учение, е открита в подова мо-
зайка на о. Родос. Тя се намира в двореца на Великия Магистър на 
ордена на Йоанитите. Това е суверенният военен орден на хоспита-
лиерите на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (познат още и 
като Малтийски орден). Рицарският религиозен орден е най-старият 
в света, а неговият Велик Магистър заема службата си в качеството 
на папски вицекрал. (Андреев, Р., В. Захаров. 1999) Членовете на ор-
дена се задължават да се борят с оръжие в ръка срещу „враговете на 
кръста и християнската вяра“. (Флавини, Б. 2007) Розетата от Ро-
дос е една от тридесетте мозайки, намерени на о. Кос и повторно из-
ползвани по етажите в Двореца на Великия Магистър в Родос. Има 

оскъдни факти за това, откъде са взети мозайките – дали от ранно-
християнска базилика, или от замъка на рицарите в Кос, но символ-
ните групи са ясни, а силната връзка между йоанитите и ранното 
християнство отварят вратата към прочита на Розетата и нейното 
знаково място, което тя заема сред първите християнски символи. 

В раннохристиянски базилики от Балканите този елемент при-
съства в мозаечни композиции в Августа Траяна, Тесалоники, Фе-
ликс Ромулиана.

Приемствеността на този символ в различни култури и религи-
озни системи говори за мистериалността и силата на неговата сим-
волика. Свързан с календара и времето, с космическия и жизнения 
цикъл, с началото и края, с властта и Божията същност, той е пряко 
обвързан с питагорейството и саракинството. В ранното христи-
янство се асоциира с безкрайния кръговрат на живота и безсмър-
тието, а по-късно става един от белезите на манихеи, богомили и 
катари. 

Когато в силата на образа се прибави и знаковостта на числата, 
внушението продобива ново измерение. Розетата от Лихнидос при-
тежава още една важна характеристика – че се състои от 22 препле-
тени листа. Това число заема особено място във всички религии и 
неговите характеристики доизграждат сакралния ù образ. 

В индийския епос числото 22 се свързва с бог Вишну като про-
екция на красота, разкош, наслаждение и плодотворност. В тайната 
Книга на Тот разказът е представен с 22 стенни рисунки, показващи 
етапите на обучение. Според египетските мъдреци това е числото 
на постоянните звезди. Бог Хронос е заобиколен от 22 главни и 22 
второстепенни асистенти. Това число е символично свързано с кръ-
га, числото „пи” се изразява и като 22/7. В юдаизма то е изразител 
на божественото творение и представя висшето въплъщение на Бо-
жествения разум на Земята. 22 са буквите в иврит, а юдеите казват: 
„Всеки човек, който има числото 22, той е Израил“. (Scholem, G. 
1990) Свещената книга Зохар е написна в 22 книги, където жизне-
ният цикъл често е представен символично чрез това число. В ев-
рейски мистичен текст от Книга на Сътворението (Sepher Yetzirah) 
22-те букви от иврит се разполагат върху кръг и се свързват, образу-
вайки „231 порти на Сътворението“. Тази розета е пряка аналогия 
на Пътя на съзерцанието за достигане до Божествената същност и 
сила.
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В Библията, като съвършено писано слово, това число присъст-
ва многозначно. Бог сътворява 22 неща в 6-те дни на Сътворението, 
а след това единствено Човека. Племената от Авраам до Яков са 22, 
22 000 са Левитите, които преброява Мойсей, за да са първосвеще-
ници и пазители на Кивота, на кръста Иисус цитира Псалм 22, а при 
Възнесението си благославя толкова пъти Сътворението. Единстве-
ната пророческа книга в Новия завет – Откровение на Йоан (Апо-
калипсис) – е съставена от 22 глави.

Обединението на букви, числа и образи поражда ново изме-
рение в семантичния прочит на Розетата, а пълнотата на разказа 
е обусловена от духовната спойка на всеки елемент от символни-
те групи. Характерни за Древността и Античността, те се преливат 
естествено и плавно в раннохристиянската образна система. Тя от 
своя страна оказва влияние върху развитието на философската ми-
съл на средновековния човек.

Този обобщен прочит за Божието присъствие се потвърждава 
и от декоративната решетка, обграждаща розетата. Преплетените 
S-образни линии, в чиито кръгли медальони са поместени различ-
ни геометрични изображения – кръг, точка(център), кръст, четири-
листник, триъгълник, обозначават преминаването през различни 
изпитания за достигане пътя към вечния живот и освобождение 
на душата. В ранното християнство възлите са знаково обвързани с 
вечното възраждане и с безсмъртието на душата. (Уваров, А. 2001) 
Многообразните геометрични фигури в кръглите медальони са 
свързани с възкресението, вечния живот, изкуплението, единство-
то и рая, обединени в Евхаристийното тайнство. 

Мозаечният сюжет, включващ като основен мотив розета, съ-
държа знаковостта на кръга и светлината – символи на слънцето 
и Божественото присъствие във всички религии. Проекция е на 
Висшата сила, началото и края, пътя и целта, сътворението и спа-
сението – всички имена и персонификации на Божията същност в 
една мощна, събрала многообразието на културните ареали симво-
лика. Християнското естество на образа е съхранило посланията на 
старите теологични възгледи, което е в пряка зависимост на гра-
ничната, будеща множество спорове роля на църквата в Лихнидос, 
която в тези ранни години се опитва да омиротвори крайностите на 
богословските възгледи. Именно това води до създаването на син-
кретичния образ на Розетата и вграждането ù в раннохристиянска 

базилика, а внушението е многозначно и единосъщно, говорещо на 
различни езици и едновременно с единственото Божие слово. Ве-
ликолепно е съчетанието с епиграфския надпис: „В памет на бла- 
жената Павла, служителката“, чието пряко послание подкрепя 
достоверността на апостолската основа на църквата в този район, 
а поместването му в нартекса подчертва внушението, което трябва 
да оказва върху новите членове на църквата, които преди посвеще-
нието си са стоели в тази част на храма. В общ план, това всъщност 
е трансцендентен разказ за духовно общуване в общия път към еди-
нението с Бог. 

Светата Евхаристия съдържа в ритуалния си кръг думи и об-
рази, чрез които се достига до знанието за Бога. Розетата е симво-
лен израз на словото, буквите, които го изграждат, са пътищата, а 
тяхното свързване е своеобразна Порта на Сътворението. Комби-
нацията от 22 буквено-символни измерения е подстъп, стъпка към 
достигане на тайния код за смисъла на съществуването като екзис-
тенциална същност. В контекста на колелото 22 са пътищата до дос-
тигане на познанието, до вникване в смисъла на всяка буква, звук 
или образ, откъдето се получава представа за смисъла на Словото 
на Бога и до опознаването на Бога в нас. 

Разгледана посредством тайнството Причастие, мозаечната 
композиция е образен изразител на духовната същност на Съзида-
нието и Пътя за достигане до единство с Бог. Тя е архетипен мо-
дел на съществуването на Хаоса и Реда като изначални състояния, 
а Словото е Божието завещание и порта за достигане до чистото 
познание.

Мозайката от северния дял на нартекса на Епископската бази-
лика в Лихнидос естествено съчетава символни групи, знакови за 
зороастризма, митраизма, орфизма и християнството, превръщай-
ки основното послание в синкретичен код, обединяващ и смиряващ 
всички култури, с техните противоречия. Великолепното съчетание 
на символи, дълбоко свързани с предхристиянските религиозни 
учения и тяхното хармонично експониране в разказа за християн-
ските тайнства, е въздействащо и показва в най-чиста форма мира, 
с който идва новото учение. Приобщаването му става естествено и 
без насилие и това внушение изкристализира в общата картина на 
любовта на Иисус към човечеството и последващото спасение: „За-
щото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та 
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всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. За-
щото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде 
светът спасен чрез Него“. (Библия. 1998. Йоан: 3:16-17) Мозаечна-
та композиция, наречена от мен „Емблема Розета“, е впечатляваща 
симбиоза между античните философски традиции и богословските 
и есхатологични възгледи на ранното християнство. Това е видно 
както в технологията и методите при направата на мозайките, така 
и в декоративната схема и използваните геометрични мотиви, в 
които по своеобразен начин се преплитат християнски образи, раз-
нообразни символни групи и алегорични внушения. Тази симбиоза 
е характерен елемент за раннохристиянското изкуство, в чиито сю-
жети се вплита Евхаристийно послание – това с особена сила важи 
за разглежданата мозайка. 

Светата Евхаристия като основно тайнство в ранното христи-
янство, около което се осъществява целият църковен живот във 
всичките му аспекти, е носител на символи и образи, които слу-
жат за създаването на мозаечни композиции с Евхаристиен сюжет. 
Християнството наследява голяма част от тези символни образи от 
предишни езически култове и продължава да ги използва, като им 
придава нов духовен заряд. Между тези символи откриваме и из-
ображения, представящи тайнството евхаристия Отците на църк-
вата ги включват в християнското богослужение, като използват 
съзнателно приемствеността при божествените учения, изхождащи 
от една и съща за всички времена и народи теологична основа. Този 
процес е много характерен за символния образен език от мозайки-
те на Балканите, където символичното съдържание на мозаечните 
композиции с обреден характер следва традиция, която има своите 
корени в по-ранната културна епоха и е свързана с езически култо-
ви обреди, но преминава в християнското духовно пространство, 
като го синкретизира и обогатява. По този начин може да се отделят 
характерни сцени, които присъстват в подовата мозаечна украса с 
Евхаристиен сюжет, свързващи литургичния обред като мистична 
същност с образоописанието на самото тайнство.

Художественият образ в епохата на християнството се приема 
за единосъщен със словото Божие, за път към познанието и за само-
то познание. Мозаечната композиция от нартекса на Епископската 
базилика в Лихнидос е част от тази култура на образа в ранното 
християнство и в частност в раннохристиянските мозайки.
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архитектурен план (по М. Тутковски)

Ил. 2. Лихнидос, Епископска базилика, наос
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)
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Ил. 4. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – нартекс
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)

Ил. 5. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – нартекс
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)

Ил. 6. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – нартекс
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)
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Ил. 3. Лихнидос, Епископска базилика, нартекс
(снимка: М. Персенгиева, личен архив)
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Ил. 10. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – нартекс, апсида
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)

Ил. 9. Лихнидос, Епископска базилика, схема – розета
Ил. 7. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – епиграфски надпис
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)

Ил. 8. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – нартекс
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)
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Ил. 11. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – фрагмент
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)

Ил. 12. Лихнидос, Епископска базилика, мозайка – фрагмент
 (снимка: М. Персенгиева, личен архив)
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В българската ранносредновековна културна действителност 
централен по значение паметник е монументалният релеф от Се-
вероизточна България, намиращ се в Националния историко-архе-
ологически резерват „Мадара“, в близост до старата българска сто-
лица Плиска. Той е известен под името „Мадарски конник“. Пред-
ставлява композиция, включваща изображенията на конник, лъв и 
куче, изсечена върху отвесен скален масив на 23 метра височина. 
Обектът е обявен за паметник на световното културно наследство и 
е поставен под закрилата на ЮНЕСКО (1979 г.).

Културната значимост на Мадарския релеф като базов худо-
жествен факт на ранносредновековна България предопределя 
търсенето на вътрешното му съдържание в пряка връзка с общ-
ностния идентитет. Колебанията върху въпроса за българската 
етногенеза и природата на културната традиция, излъчила тази 
композиция, не позволява постигането на достатъчна тълкувател-
на пълнота. Естеството на изследователския акумулативен процес 
в науката, особено в интердисциплинарния подход, създава въз-
можността с времето да се изявяват нови гледни точки, които да 
предложат път за решение при определени теоретични проблеми. 
Релефът от Мадара се оказва такъв културен казус. Проучвани-
ята му протичат в няколко основни етапа, които могат да бъдат 
условно обобщени като: I – начален етап (след 1872 г.); II – изсле-
дователски проучвания 1924-1934 г. – сборникът „Мадара“; III  – 
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изследвания на научната експедиция 1954-1956 г. – сборникът 
„Мадарският конник – проучвания върху надписите и релефа“ и 
разработките до 1989 г.; IV – нов период (след 1989 г.) – интердис-
циплинарни данни и интерпретации.

След откриването на този паметник за науката през 1872 г. от 
унгарския изследовател Феликс Каниц във времето са правени ре-
дица опити за определяне на паметника като принадлежащ към раз-
лични културни традиции. 

Константин Иречек посещава Мадара през 1884 г., като устано-
вява, че надписите около релефа са на гръцки език, а не на латински, 
както е предположил първоначално Ф. Каниц от наблюденията си с 
далекоглед. Иречек смята, че паметникът е от римската епоха (Къс-
ната античност) и е „тракийски конник“. (Иречек, К. 1884, 869)

 Братята археолози Карел и Херман Шкорпил, които се ангажи-
рат в проучванията, също смятат първоначално, че Мадарският ре-
леф е изображение на „тракийски конник“. След издигането на спе-
циалното скеле през 1895 г. първият е на мнение, че изображението 
е българско – на Крум. 

Второ скеле е издигнато през 1905 г., като тогава е направена 
гипсова отливка на паметника. 

Византологът Фьодор И. Успенски също допуска, че конната фи-
гура изобразява български владетел – Крум или Омуртаг. (Успен-
ский, Ф. 1901, 228) 

При повторното си завръщане в проблематиката по Мадарския 
релеф през 1932 г., осъществено в статията „Мадаро-могилско-
то плато“, откривателят на Плиска – Карел Шкорпил, вече смята, 
че това не е българско средновековно изкуство, а е изображение 
на Дарзалас, хтоничен трако-гетски бог от римско време. (Гераси-
мов, Т. 1956, 116-119) 

Срещу такова мнение се обявява виенският изкуствовед от пол-
ски произход Йозеф Стржиговски с една кратка бележка. Той пръв 
посочва близост на Конника от българския релеф със сасанидските 
скални релефи (ил. 2) от Накш-и-Рустам. (Strzygowski, J. 1910, 376) 

През 1919 г. Богдан Филов е твърдо убеден, че Мадарският ре-
леф е паметник на старобългарското изкуство от Ранното средно-
вековие. 

С издигането на ново скеле до релефа през 1924 г. започва нов 
етап в проучването. Проф. Гаврил Кацаров описва дрехата и стре-

мето на ездача. (Кацаров, Г. 1925, 27) Той също отхвърля обяснение-
то на релефа като „тракийски конник“ и изтъква сходство му със 
сасанидските образци, предполагайки, че изображението е на Крум. 
Тези позиции в общи линии споделя и Геза Фехер.

Кръстьо Миятев взима отношение върху стила. (Миятев, Кр. 
1928/1929, 90) Той също възприема, че изображението на конника 
е българско и е изпълнено в чест на Крум. (Миятев, Кр. 1930, 37) 
Миятев споделя анализа на Г. Кацаров за разликите с иконограф-
ската схема на „тракийския херос“. Той възприема изобразителните 
аналогии с Изтока (по Стржиговски), но отбелязва, че проблемът 
със смисъла остава. (Миятев, Кр. 1930, 42-45) Миятев прави комен-
тар на монархическата власт при сарматския свят (и в Боспор), като 
изтъква представата за царя конник.

Андрей Протич обобщава основанията на „сасанидската тео-
рия“ в културна кореспонденция с цялостния български архитек-
турен комплекс Мадара. В аргументацията се изтъква и общият 
ловен сюжет с този на сасанидските съдове. (Протич, А. 1926/1927, 
211-212; 214) 

Руският историк по византийско изкуство Никодим Кондаков 
изтъква важността на изобразеното стреме в релефа като опреде-
лящ епохата на Ранното средновековие. Той също приема старобъл-
гарската природа на Мадарския релеф и общата му културна връзка 
със сасанидските произведения. (Кондаков, Н. 1929, 86-90; 129-131) 

След 1930 г. Мадарският релеф е възприеман като символ на 
българската държавност. Проучванията, проведени през 1924 г., са 
публикувани в сборник „Мадара“ І през 1934 г. В него са разгледани 
различните тълкувания на релефното изображение. 

Конният сюжет се оказва основната причина, върху която е въз-
можно допускането за формално отношение с „тракийския херос“. 
Структурирането обаче е коренно различно (ил. 3). Оброчните тра-
кийски плочки от Античността са иконографски изпълнени в три 
основни типа. Мадарският релеф не отговаря на нито един от тях. 
Този факт го поставя извън тракийския тип изобразителност. (Фи-
лов, Б. 1934, 260-261)

Що се отнася до релефите от римската епоха, всички те са при-
дружени от пояснителни надписи за изображението, особено застъ-
пени при оброчните релефи. При Мадарския релеф няма такъв над-
пис. Друг античен проблем е оформянето на изобразителното поле 
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при римската художествена традиция чрез своеобразно рамкиране. 
Няма такова в българския релеф. (Филов, Б. 1934, 262)

Изобразителната логика на композицията също е в отклонение 
от нормите на античната „ловна сцена“, поради което Филов опре-
деля Мадарския релеф като произведение, спадащо към ранносред-
новековното т.нар. „варварско изкуство“. (Филов, Б. 1934, 263) Той 
споделя, че на този етап все още „не може да се установи едно окон-
чателно мнение за датата и значението за този извънредно важен за 
нас паметник“. (Филов, Б. 1934, 255)

§§§
След 1944 г. културно-историческото експониране на българ-

ското начало претърпява политическа редакция, свързана с нало-
жените в обществото идеологически изисквания. 

През 1948 г. (21 февруари, 6 и 13 март) – по време на проведе-
ната в БАН „Дискусия за състоянието и задачите на българската 
археология“ – се чуват критики и обвинения в ненаучност. Из-
ключителното значение, отделяно на древните българи, е заклей-
мено като „антиславянско“. При обсъждането на релефа се от-
хвърля „сасанидската теория“ на Й. Стржиговски. Тодор Павлов 
споменава Мадарския конник като обект на едно шовинистично 
осмисляне. Александър Бурмов е с мнение, че прабългарите не 
биха могли да излъчат традиции в монументалните форми. Дис-
кусията приема резолюция за незабавна ревизия на досегашните 
ненаучни теории и възгледи с цел да се отстранят „фалшифика-
циите“.

За Мадарския релеф е организирана специална дискусия в БАН 
(25 юни, 2 и 26 юли 1948 г.). Като докладчик в нея, историкът Всево-
лод Николаев развива нова хипотеза – че паметникът е от времето 
V-ІV век пр.н.е. и изобразява персийския цар Дарий І Хистасп. Той 
смята, че това изкуство не може да се свърже с чергарската природа 
на Аспаруховата орда. (Живкова, Н. 2008, 243-259) Година по-късно 
В. Николаев публикува своето тълкуване на Мадарския релеф. (Ни-
колаев, В. 1949, 42)

През 1949 г. Димитър Крънджалов, който се занимава с тексто-
вете около релефа, отрича прочитите на надписите около изобра-
жението, направени дотогава, наричайки ги фантазия. (Крънджа-
лов, Д. 1948/49, 18-32) 

Срещу това схващане реагира Ст. Станчев (Ваклинов), позо-
вавайки се на гипсовата отливка (1905 г.) и фотографиите. След 
няколко години Д. Крънджалов отрича и българския произход на 
Мадарския релеф, връщайки проблематиката към представата за 
„тракийския херос“ в старите позиции на К. Иречек и К. Шкор-
пил, а надписите отнася към ІІІ-ІV век. (Крънджалов, Д. 1953, 203; 
213; 233)

През 1950 г. Мадарският релеф е изваден от изобразителните 
материали на учебника за ХІ клас. Същата година е отречено цяло-
то научно творчество на Богдан Филов. (Живкова, Н. 2008, 243-259) 

Съветската наука следи процесите в българските научни сре-
ди. През 1952 г. е издадена напътстваща статия на ръководителя на 
Сектора по българска история при Съветската академия на науките 
С. А. Никитин. В нея той дава рамо на „персийската хипотеза“ на 
Всеволод Николаев (за Дарий І) за Мадарския релеф, неглижирайки 
българската хипотеза. Никитин подчертава: „В областта на духов-
ната култура славяните стояли по-високо от българите“. (Никитин, 
С. 1953, 51-77)

През лятото на 1954 г. е инициирана широка изследователска 
експедиция от БАН. Проучванията навлизат в друг стадий. Участ-
ват над тридесет специалисти. Издига се ново скеле под Мадарския 
релеф. Резултатите от работата са публикувани през 1956 г. Те до-
казват категорично българския културен произход на релефа и 
надписите. Тълкуването на В. Бешевлиев за Конника като изобра-
жение на Тервел се възприема на този етап. Така през 1954 г. Ма-
дарският релеф е отново припознат като български, а през 1955 г. се 
появява в учебниците. (Живкова, Н. 2008, 243-259) 

Сборникът от 1956 г. с изследванията на Мадарския релеф 
(1954 г.) включва статии на Велизар Велков, Георги Михайлов, Весе-
лин Бешевлиев, Тодор Герасимов, Иван Венедиков и Станчо Стан-
чев (Ваклинов). 

Статията на Ив. Венедиков разглежда Мадарския релеф през 
проблема „тракийски херос“, като обявява край на несъстоятелните 
твърдения. Паметникът очевидно се отнася до VІІІ-ІХ век и е бъл-
гарски. Венедиков изказва становище, че досега се разглеждат ос-
новно формата и стилът, но не се повдига въпросът за сюжета – иде-
ята. При сравняването с тракийските плочки той обръща внимание 
на факта, че в тракийския ловен мотив обект на лова е винаги поле-
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зен дивеч, но не и звяр. Друг отбелязан момент е обстоятелството, че 
изображенията на лъв и куче в тракийските плочки не са така често 
заедно, а там, където ги има в рамките на едно изобразително поле, 
те очевидно дублират една функция – на „помощника“. Това води 
до заключенията, че „между сюжета на Мадарския релеф и този на 
тракийските оброчни релефи няма никакви допирни точки“, както 
и че „релефът и надписите са съвременни“. (Венедиков,  Ив. 1956, 
167-170)

Особено място в сборника заема статията на Т. Герасимов. (Ге-
расимов, Т. 1956, 119-135) Наличието на изобразено стреме е по-
твърдено при огледите от 1954 г. Установени са общи принципи на 
декоративното третиране, като влияние от Иран, които ги няма в 
гръцкото и в римското изкуство. (Герасимов, Т. 1956, 126) Т. Гера-
симов определя като особеност в релефа факта, че няма изобразен 
терен (почва) под фигурите в композицията, поради което те като 
че ли висят във въздуха. (Герасимов, Т. 1956, 131) Отхвърля се пред-
ставата за монумент с тракийски бог конник. Заключението е, че по 
съдържание и по принципите на декоративно третиране Мадарски-
ят релеф е в сходство с релефните триумфални сцени в Иранския 
изток. (Герасимов, Т. 1956, 132-135) 

В статията си Станчо Станчев (Ваклинов) посочва: „Не може 
да има съмнение, че мадарският релеф е средновековен паметник“. 
(Станчев, Ст. 1956, 194) Той отбелязва, че за културата на Ранното 
източноевропейско средновековие е характерно влиянието на из-
точни форми от района на Средна Азия до VІІІ век. (Станчев, Ст. 
1956, 198) Според Ст. Станчев „прабългарите (…) носят тъкмо една 
тюркизирана сармато-аланска материална култура“. (Станчев, Ст. 
1956, 198) В някои скални рисунки от възвишенията Сулек (Хакас-
ко-Минусинската зона), изобразяващи конници, широко разпрос-
транени в конния свят, той вижда „близост“ в ездитния комплекс. 
(Станчев, Ст. 1956, 201) (ил. 4 и 5) 

През 1977 г. изследователят се връща отново към Мадарския 
релеф като иконографски реалии и тълкуване, отново в режим на 
сравнение с фолклорните скални линеарни изображения от сте-
пите. А самите степи той разглежда единствено като „родината на 
тюркските народи“. В обобщаващ план Мадарският релеф, както и 
през 1956 г., е възприет като „победата над неприятеля, триумфът 
на победителя“. (Ваклинов, Ст. 1977, 100-103)

Ст. Станчев отбелязва важната разлика между сасанидските 
конни изображения върху сребърните блюда и тези на средноази-
атските майстори – стремената. При изображенията от Средна 
Азия  – Хорезм и Согдиана – стремето присъства в иконография-
та (торевтиката и стенописите от Пянджикент) (ил. 6). За Станчев 
стремето е възприето и изтъкнато като „тюркски“ белег, независи-
мо че то има по-сложна история.

Появяването на протостремето се свързва с Индия (скулптури-
те в Санчи – ІІ век пр.н.е.). Едно изолирано изображение на стреме 
има в кушанска гравюра върху камък (100 г.), а като установен пряк 
артефакт стремената се свързват с Китай (гробница до Чанша – 302 
г., и гробница до Нанкинг – 322 г.). Развитието на стремето в Далеч-
ния изток се отнася към ІV-V век. То бързо се разпространява сред 
всички конни народи. В Европа византийците виждат стремената 
за първи път при аварите в средата на VІ век. (Никоноров, В. 2003, 
263-264) 

В обзорната си книга „Старобългарското изкуство“, заставайки 
зад акад. Гаврил Кацаров, Никола Мавродинов смята идеята за ан-
тичния „тракийски“ произход на Мадарския релеф за отхвърлена. 
Освен това той подлага на директна критика спуснатата от Всеволод 
Николаев „ахеменидска“ хипотеза. Природата на паметника вижда 
като „българско царско изкуство“. Той приема, че конното изобра-
жение е на Омуртаг. (Мавродинов, Н. 1959, 73-74)

Рашо Рашев възприема етнонима „българи“ към VІ-VІІ век като 
широка рамка на сроденост, т. е. в надетностно, групово значение, 
„подобно на по-ранния етноним „хуни“ (…) от края на ІV – края на 
V век“. (Рашев, Р. 2005, 12) В българската етногенеза Рашев вижда 
три етноезикови групи – иранска, угорска и тюркска – като форми-
рането на българите според него трябва да е започнало в рамките на 
хунския племенен съюз преди 375 г. Той приема, че аристокрацията 
на българите се придържала към тюркската традиция (хунската и 
западнотюркската), предполагана в качеството на водеща в българ-
ския модел. В този план проф. Рашо Рашев формира и научните си 
очаквания за културния профил на Мадарския релеф като „обоб-
щен образ на обожествен български владетел“ в тюркски аспект. 
(Рашев, Р. 1978, 28) 

Д. Овчаров смята, че в образа на конника ловец, воин или 
триумфатор трябва да се търси епичен герой, представен преди 
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всичко като праотец и родоначалник, т.е. в образа на герой, сто-
ящ в социално-историческата организация на обществото. Той 
приема, че този епичен герой не се проявява като отделна лич-
ност, а като израз на етническо самоутвърждаване в българската 
култово-религиозна система. (Овчаров, Д. 2000-2001, 51-59) Ов-
чаров търси някакво валидиране върху успоредици с тюркските 
народи (образ от номадска социална структура), но едновремен-
но изтъква, че българите са имали източен културен посредник. 
Те са „взаимствали“ от индо-иранска култура. (Овчаров, Д. 2000-
2001, 67)

В контекста на архаичните тюркски родови представи (като Тен-
гри – дух на Небето) релефът е подложен на тълкуване от Живко 
Аладжов като „религиозен“ мотив – въпреки липсата на подобна 
„религиозно-изобразителна“ практика в комплекса от вярвания 
при тези алтайски народи. Прокарва се мнението, че именно бъл-
гарското конно изображение трябва да се възприема като отрабо-
тено, постигнато антропоморфизиране в тюркската анимистична 
обща представа „Тенгри“. В това направление се прави опит да се 
обясни Мадарският конник като сливане на тюркския култ към Не-
бето и култа към „хана“. (Аладжов, Ж. 1983, 76-78) В случая са под-
ценени важни психологически аспекти в праговете на културата, 
които обосновават антропоморфния образ диахронно в посока от 
сакрално-образното към светското, а не обратно. 

В аналитичния си подход, базиран на аргументация върху фол-
клорна основа, И. Венедиков отбелязва, че при юначните мотиви 
символите за коня и ездача в българския епос са свързани с Небе-
то. (Венедиков, И. 1987, 177-178) В народните представи Слънцето, 
като аспект на свещеното, също е конник. (Венедиков, И. 1995, 306) 

Това създава определена нагласа релефният образ на Мадарския 
конник да се потърси в културната симптоматика на сакралното, 
като централен български мито-поетичен герой. Един такъв ракурс 
би означавал, че в този случай се предполага нивото на развита бъл-
гарска митология, достигнала антропоморфизиране на свещените 
си представи в официалното изкуство. Но доминиращ сравнителен 
план и в този случай остава тюркският, поради което се създава ло-
гически дефицит. 

Особен принос за придвижването на тълкуването към култур-
ните основания на изобразителната гледна точка в Мадарския ре-
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леф през новия период реализира О. Минаева. Тя застъпва тезата 
за Конника герой. Изхожда от съпоставка на иконографските дан-
ни от конните сцени, привлечени като сравнителен материал около 
търсенето на културна съпричастност с българския паметник. При 
сравнение с тракийския херос Минаева отбелязва различното кон-
цептиране на образа от Античността и на този от Средновековие-
то. Тя изтъква конната иконография и ловната сцена от източните 
традиции като приемствена символика на царската власт, но наред 
с това отбелязва, че иконографската схема на Мадарския релеф е 
различна и от релефите със сцени на инвеститура или триумф. (Ми-
наева, О. 1990, 88-91)

При анализа на облеклото, с което е моделиран ездачът, се от-
хвърля възможността това да е военен костюм. (Минаева, О. 1990, 
44-45) Диплите на дрехата и пояса по-скоро напомнят за мека тъ-
кан. „Ловната сцена“ се разглежда като сакрален акт изпитание, в 
което инсигния се явява копието. (Минаева, О. 1990, 65-66) 

О. Минаева формулира поредицата от проблеми, между които е 
въпросът за древнобългарското съзнание, за представите и съдър-
жанията му, както и тяхното функциониране в изкуството. Отбе-
лязани са несигурното извеждане на доминиращата роля и харак-
терът на българската идеология в творческите изяви, както и неиз-
чистените понятия „религиозен възглед“ и „религиозна система“, в 
която битуват като реконструиращи редица директно привнесени 
аналогии (шаманството). (Минаева, О. 1991, 22-23)

О. Минаева поставя въпроса за митологичното мислене като 
универсален способ за глобално концептиране, а оттук и виждане-
то на паметниците като митологични текстове. В същия контекст 
космологичните и космогоничните идеи от митологичния модел на 
света, хармониращи социума, се търсят като осмисляне на властта. 
Именно тук са привлечени проблемът, който поставя Мадарският 
релеф, и търсенето на „нов прочит“ в условията на мито-поетично-
то съзнание, през реконструкцията на представите и евентуалните 
влияния. Анализът на формата през знаковия характер на изку-
ството от VІІ-ІХ век е препоръчан откъм установяването на симво-
ликата – пространствена, ритуална, идеологическа. (Минаева, О. 
1991, 24-26) 

Отношение по казуса с Мадарския релеф взима Цв. Степанов. 
По повод на българското конно изображение той развива виждане-
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то за три стадия на осмисляне, „… което може да се изрази чрез ре-
лацията: конник – конен герой – български владетел“. В този смисъл 
в символиката на сцената от Мадара той вижда няколко аспекта: 
космогоничен (постигане на сътворение чрез преодоляване на сила), 
династически (епически) и политически (светски). (Степанов, Цв. 
1999, 150-154)

Пак в началото на ХХІ век се появява отново и реабилитираната 
„сасанидска“ теория. В общи линии Т. Чобанов привлича старите 
аргументи за сходства със сасанидските релефни конни образци от 
Накш-и-Рустам и Так-и-Бостан, както и със сасанидската торев-
тика – сребърните блюда с владетелски изображения. (Чобанов, Т. 
2010, 9-14) Чобанов предполага, че властовото и идеологическото 
послание на Сасанидските релефи и Мадарския релеф е същото (т.е. 
в подражателност – А. А.): „Целта е да се представят могъщество-
то на владетеля и триумфът над неговите врагове и противници“. 
(Чобанов, Т. 2010, 16) Ето защо Чобанов смята, че изображението 
на Конника в българския релеф също трябва да има такава иден-
тификация – на Аспарух или Тервел. Но в рамките на династийния 
повод той вмества и името на Авитохол – като „легендарен осно-
вател на българската династия и даже сборен образ на предците“. 
(Чобанов, Т. 2010, 17)

В началото на ХХІ век темата за Мадарския релеф отново е ак-
туализирана с излизането на книгата „Изгубените кодове на древ-
ните българи“ (2001 г.) на Александър Алексиев-Хофарт. Изследва-
нето предлага по-друга гледна точка към Мадарския релеф, ориен-
тирана диахронно към духовните митологично-религиозни култо-
ви традиции на сако-сарматските народи, обитавали Средна Азия и 
Европа. В него представата за Конника е търсена в соларна природа 
(древноиранското „Безсмъртно, бързоконно Слънце“ в Авеста). Във 
връзка с книгата е проведена кръгла маса в СУ „Кл. Охридски“ на 
22 март 2003 г. (Степанов, Цв. 2008, 35-37) Предложена е нова интер-
претация на някои елементи в композицията (ореол около главата 
на Конника и жезъл, вместо късо копие). В същия план е развита 
идеята за източноиранския соларен архетип, вложен в контекста на 
владетелската идеология, базирана върху древноиранския сакски 
митраизъм. (Акишев, А. 1984) 

Акцентът в този нов подход е поставен върху култа към Вре-
мето, който се явява основен структурен елемент на владетелската 

идеология, работещ като канон в Именника на българските владе-
тели1. 

Както е известно, върху българския царствен документ са взе-
ли отношение редица наши и чуждестранни учени, с различно тео-
ретично позициониране2. Оттук произтичат проблемите с иденти-
фицирането на календарните термини и месечните обозначения по 
числови стойности. Особен проблем се оказва въпросът с устано-
вяването на календарната природа, вложена в Именника – лунарна 
или слънчева. Прилагането на лунарния подход върху документа и 
стремежът термините да се възпроизведат върху тюркски езикови 
данни води до дисбаланс в леточисленето, а оттук и до възприема-
нето на Именника за ненадежден източник. (Рънсиман, Ст. 1993, 16) 
Но прилагането на слънчевия подход, развит върху източноиранска 
традиция и терминология, води до изясняване на редица календар-
ни обстоятелства и изгражда Именника като строга структура и като 
ранна българска политическа история. (Добрев, П. 1998; Добрев, П. 
2015, 62-65; 88-89) 

Констатацията за такава слънчева доминанта във възприемане-
то на света в древнобългарската култура създава определена нагла-
са и в интерпретацията на възгледа, реализиран в художествената 
култура. 

Съдържателният план в българския релеф е предполаган като 
културно иманентен и обоснован върху свещените представи на една 
календарно-астрологична психология. От малкото сведения за бъл-
гарската религиозност се разбира, че почитта към небесните стожери 
и свързаните с нея практики са базов фактор в космологичния възглед 
на българското елитарно митологично-религиозно съзнание. (ГИБИ 
1994, 62; 63) Ето защо е предложена иконологична интерпретация, раз-
глеждаща релефната композиция като състав от символи („културни 
симптоми“, транслиращи преносен смисъл – Ернст Касирер – Касси-
рер, Э. 2002, 50-52; 168) в условията на комуникативна стратегия. Този 
реконструиращ подход води към установяването на конкретна небес-
на конфигурация, т.е. модел на ПАМЕТ: Конник-Слънце; Куче-Луна 
и Лъв-Регул (алфа-звезда от „владетелското“ съзвездие Лъв и в иран-
ската традиция, наричана „Лъвско сърце“ и „Малкият цар“). 

1 Документът е намерен през 1861 г. от руския филолог Андрей Попов, който го 
публикува през 1866 г. Известни са три преписа: Уваров, Московски и Погодинов.
2 Йожеф Микола, Геза Фехер, Моско Москов, Васил Златарски, Стивън Рънсиман, 
Омелян Прицак и др.
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Компютърните астрономични програми идентифицират такова 
събитие в 165 г. от н. е. (25 юли). Според фиксираната Вавилонска 
еклиптика (Зодиак) тогава Регул/Регулус се е намирал в 5-и градус 
на съзвездие Лъв (с отчетена прецесия), а не в днешния 30-и гра-
дус. (Алексиев-Хофарт, А. 2009, 236-240; Алексиев-Хофарт, А. 2013, 
177-180) Тази годишна стойност съвпада с данните от Именника на 
българските владетели, който известява, че преди идването на Ас-
парух (680 г. – Година на Змея) българските князе управляват земи 
отвъд р. Дунав за срок от 515 години, отвеждащо отново към 165 г. – 
началната за българската държавност Дилом (Година на Змията). До 
този момент тази най-ранна година на династията Дуло, свързана с 
името Авитохол, се смята в българската историография за леген-
дарно зададена и за имитирана, исторически незащитима древност. 

В този сакрален и елитарен културен план Конникът в българ-
ския релеф се предполага в качествата му на основополагащ мито-
логичен соларен авторитет/архетип, разработен до нивото на вла-
детелската идеология. Но пренесен в концепцията за Времето като 
божествена субстанция, Соларният конник влиза в културната 
формула и на българската идентичност.

Така новите тенденции в осмислянето на Мадарския релеф се 
групират все по-плътно върху общоирански културни специфики, 
преодолявайки някои от по-ранните предварителни аналогии, раз-
вити и акцентирани върху друг етнически спектър.
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Терминът „пренасяне на мощи“ (от лат. translatio) и в запад-
ната католическа традиция, и в източното православие обозна-
чава тържественото пренасяне на свети предмети, обикновено 
мощи, от едно място на друго. Това се отнася както до тялото 
или частици от тялото на светци, така и до предмети, свързани 
с тях. Всъщност формулировката „почитане на мощите“, валидна 
и днес, се намира в решенията на Седмия вселенски събор (787 
г.): „Спасителят наш Христос ни дари дарове, останките на свети-
ите, изливащи благодеяния върху достойните.“ Свидетелства за 
почитането на мощи може да се намерят дори и в Стария Завет 
(Царства 4: 13-21). 

Самият термин „мощи“ произлиза от лат. reliquiae и гр. λείψανα, 
като на български език се употребява едновременно и терминът 
„реликви“1. Реликвите могат да бъдат телата или частици от телата 
на светци или техни лични вещи, с които са били в контакт или са 
притежавали (от. лат. brandeum, мн. ч. brandea – ‘свещени тъкани’). 
Особено през първите векове на християнството преобладават кон-

1 За използването на термина „реликви“ в западното християнство и нюансирането 
на термина в православната традиция при употребата на „реликви“ и „мощи“ (от-
насящи се само до тялото на светеца) вж. Бакалова, Е., 2000, 19-45.
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тактните свети предмети, свързани с Христос, Богородица, светите 
апостоли и светци мъченици.

Писмените сведения за Църквата още от ІІ век потвърждават 
наличието на тази традиция. До началото на ІV век почитането на 
мощи на светци е народна инициатива, която няма юридическо 
офор мяне. Предполага се, че култът възниква в Египет, където има 
дълга традиция на съхраняване на телата на покойниците. Като 
пръв запис на почитание на мощи се смята мъченичеството на св. 
Поликарп, епископ на Смирна, пострадал около 156 г. (Wortley, J. 
2009, 5-28) Евсевий Кесарийски (263–339) описва как неговите „по-
следователи взели костите му, по-ценни от скъпоценни камъни и 
по-желани от злато, и ги положили в подобаващото място, което 
заслужавали...“. (Eusebius’ Ecclesiastical History 4.15.43-44) Култът 
към светците и техните мощи се разраства на основа на вярата, че 
според Виктриций от Руан (330–407) те са „жители на Небесата“ 
и тяхната близост до бог е условието sine qua non за способността 
им да бъдат посредници, като по този начин пазят своите смъртни 
събратя. (Браун, П. 2000, 119) Към началото на ІV век (305–306 г.) 
се отнася сведението за знатната дама от Картаген Луцилия, която 
държала в себе си частица от мощи – едно от първите сведения за 
съхраняването на мощи ex corpore. 

Развитието на култа към светците върви паралелно с институ-
ционализрането на Църквата на Запад и във Византия. Светците се 
оказват събирателният пример за новопокръстените и вярващите.

Пренасянето на мощите е част от култа към светците, който 
включва многообразни практики, като полагане на светеца в гроба, 
почитание на светеца и пренасяне на неговите мощи, изразяващи 
се чрез безкрайно усложнени, различни за отделни периоди и ло-
кални черти ритуали. Но докато за самия култ има богата научна 
литература (Лидов, А. 2003; Бакалова, Е. 2016; Bozóky, E. and A.-M. 
Helvétius. (Eds.) 1999, passim; Hahn Cynthia and Holger A. Klein ( Eds.) 
2015 passim; Talbot, A.-M. 2015 и др.), за пренасянето на мощите като 
ритуал, сбор от събития и действия, както и за техните богослов-
ско-литургични аспекти, няма толкова многобройни и задълбочени 
изследвания.

Пренасянето на мощи включва няколко етапа, свързани после-
дователно, но извършвани не задължително в порядъка на някаква 
хронология и определен период. Първият етап обхваща организи-

рането на това религиозно и идеологическо събитие. Той включва 
сдобиването с мощи, с разрешение за тяхното пренасяне и подго-
товка на самото пренасяне. Вторият етап представлява самото пре-
насяне по време на пътя, характеризиращ се с действия и ритуали 
по изнасянето, носенето и посрещането на мощите. Последният 
етап от този комплекс е полагането на мощите в храма като част от 
неговото освещаване.

Практиката на пренасянето на мощи има дълго и противоречи-
во богословско и ритуално развитие. Тук ще се направи опит да се 
засегнат само някои от страните на този цялостен богословско-ли-
тургичен комплекс. (Мусин, А. Е. 2003, 363-386)

В най-ранната история на култа към светците пренасянето на 
мощите не е практикувано в особено широк мащаб. Противоречи-
вото отношение към мощите в различните периоди на християн-
ското богословие води до различия в институционалната регула-
ция на тази практика в каноническото право. (Герд, Л. 2011, 60-78) 
В римското право гробът, оттам и всичко свързано с него, се раз-
глежда като res religionis и res extra commercium (от лат. res – нещо, 
предмет,  т.е. нещо, свързано с вярата, което е извън търговските 
отношения). Гробът не може да бъде купуван, продаван, макар и да 
принадлежи към раздела за частното право. Още повече, че позор-
ната смърт на християнските мъченици светци ги лишава от право-
то на места в публичните гробища. Затова те са погребвани на мес-
тата на мъченичеството, в пещери или пък с времето – в християн-
ския храм. Освен това едно от правилата, приети на Лаодикийския 
събор, забранява до християнските погребения да се приближават 
еретици, и обратното. 

Каноническото право добавя към езическото и античното по-
читание на гробовете разбирането за святост. В 72. и 73. правило на 
Св. Апостоли се забранява износът от храмовете на елей, а също и 
използването на свещени съдове за лични цели и тяхното присвоя-
ване. Под страх от отлъчване многочислени правила на Свещените 
събори забраняват разхищението на имуществото на храмовете и 
манастирите. В Номоканона на Йоан Пустинник (X в.), който следва 
Григорий Нисийски, светототаството се приравнява на прелюбоде-
янието. (Герд, Л. 2011. 60-78) Всеки епископ е длъжен да дава отчет 
за църковното имущество – както движимо, така и недвижимо. До 
отчуждаване на църковна собственост се стига само в краен слу-
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чай – по време на война или за помощ на пленници и бедни. Такъв 
случай във Византия има по време на войните с Персия, когато при 
обсадата на Сергиопол от Хосрой в 542 г. са продадени съдове от 
местния храм „Св. Сергий“, или по времето на император Ираклий, 
когато са взети кадилата на църквата „Св. София“, за да се секат мо-
нети. В 1081 г. Алексий Комнин продава свещени съдове, за да пла-
ти на войската, което предизвиква голямо възмущение. Възниква 
богословски спор и през декември 1083 г. е свикан църковен събор. 
От гледна точка на строгите каноници Алексий Комнин подлежи на 
епитимия за посегателство на свети предмети. Според доводите на 
главния опонент на императора – митрополит Лъв Халкедонски – 
предметите, намиращи се в олтара, още повече на престола и съпри-
косноваващи се с Тялото и Кръвта Христови, не могат да подлежат 
на отнемане и присвояване (макар че той не споменава за мощите, 
заложени в основата на Св. Престол). (Герд, Л. 2011, 60-78)

Съгласно каноническото право мощите са възприемани като 
по-нисши от Св. Дарове, но въпреки това са обект на засилено по-
читание, понякога дори и повече от самите икони. Всъщност по 
своята святост те са от „един порядък“ с иконите, макар че мнение-
то на учените се различава относно тяхното влияние в обществото 
през различните исторически периоди. Според едни учени в Кон-
стантинопол иконите не са били никога повече от мощите, които 
се споменават постоянно в разказите на поклонниците. (Wortley, J. 
2009, 5-28) Прието е да се смята, че в по-ранния период мощите иг-
раят много по-голяма роля от иконите. (Mergiali-Sahas, S. 2001, 41-
60) По-внимателната теза обаче настоява, че в първоначалния пе-
риод на християнството няма превъзходство на численост на един 
или друг сакрален предмет, но след победата на иконопочитанието 
иконата придобива по-голяма важност. (James, L. 2000, 130-131)

Като част от тялото на светеца и част от неговото място на по-
гребване мощите невинаги са възприемани положително, тъй като 
се налагало нарушаване на целостта им. (Bynum, C. 1991) Второто 
правило на Картагенския събор (345–348) говори за задължително 
почитане на гробовете на мъчениците, а картагенският събор от 
401  г. различава истинните и лъжливите мощи и призовава да се 
разрушават местата на поклонение на лъжливите мощи на полето и 
по пътищата, които са поставяни в резултат на видения. Това поста-
новление и мнението на Августин, който настоява за практиката на 

обществено признаване на истинността на мощите и документира-
нето на подвига на мъченика, се явяват едни от първите актове на 
борбата с фалшивите мощи и тяхното разпространение, като тази 
дейност остава прерогатив на епископа. (Saxer, V. 1980, 230-235)

Самото придобиване на мощи обаче се е тълкувало противо-
речиво. То включва както нарушаването на гроба, така и наруша-
ването на целостта на тялото. Следвайки римското, египетското и 
еврейското законодателство, византийските закони строго осъж-
дат всякакви прояви на гробокопачество и нарушаване на гроба 
(ηπκβνξπρία), възприемано като светотатство. (Липшиц, Е. 1963, 69, 
166) Гробокопаенето е строго осъждано от църковните отци Йоан 
Златоуст, Григорий Богослов и Григорий Нисийски. (Иванов,  С. 
2003, 121-133) Например Йоан Златоуст оценява пренасянето на 
мощите на Св. Вавила от Антиохия в Дафни в 351 г. като гробокопа-
чество. (Иванов, С. 2003, 122)

Скоро обаче след спирането на гоненията на християните един-
ственият начин да се придобият мощи на този или онзи мъченик 
се оказва разкриването на гроба или отварянето на неговия ков-
чег. Църковното и светското законодателство вече са принудени 
да прилагат по-диференциран подход както към нарушаването на 
гроба на мъченика, така и към раздробяването или нарушаването 
на целостта на мощите. (Wortley, J. 2009, 5-28)

От втората половина на ІV век придобиването на мощи става 
знак на политическо влияние, а пренасянето на мощи – акт на по-
литическо утвърждаване. Мощи на светци започват активно да се 
пренасят към Константинопол и Рим от Антиохия и Александрия. 
Трябва обаче да се каже, че въпреки че император Константин Ве-
лики донася в столицата редица реликви, в тях не се включват мощи 
на светци, защото тъкмо в момента на неговата смърт (337 г.) мощи-
те на светци току-що започват да се почитат все по-активно. Това 
на свой ред засилва законодателната дейност срещу гробокопаене-
то и забраните да се пренасят, разчленяват телата на мъченциите 
и с тях да се извършва търговия. Император Теодосий I, въпреки 
че проявява снизхождение към култа към реликвите, потвърждава 
традиционното законодателство и забранява да се пренасят телата, 
които веднъж са били погребани, както и да се продават мощи на 
мъченици (Cod. Theod. IX. 17.7, Cod. Just. III. 44.14). Оказва се, че, 
от една страна, византийските императори забраняват пренасяне на 
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мощи, а от друга – самите те извършват това деяние. По поръка на 
император Констанций някой си Артемий пренася в Константино-
пол мощите на апостолите Андрей, Тимотей и Лука за освещаването 
на манастира „Св. Апостоли“. (Wortley, J. 2009, 5-28)

През 381 г. император Теодосий I издава още един указ, забра-
няващ погребения в очертанията на града, вследствие на което ран-
нохристиянските мартирии се оказват разположени извън чертите 
на града. Поради тази причина процесът на пренасяне на мощи в 
Константинопол се засилва още повече. Въпреки забраните пре-
насянето на мощите се утвърждава като общоприета практика и в 
указа на император Лъв Велики, управлявал от 457 до 474 г., прена-
сянето на мощите в свещени сгради или храмове се позволява със 
съгласието на епископа. Оказва се, че към 1204 г. в столицата има 
около 3600 мощи на 476 гръцки светци. (Meinardus, O. 1970, 267 269)

Подобно явление се наблюдава и на Запад. На 17 юни 386 г. – 
скоро след забраните на Картагенските събори, се състои пренася-
нето на мощите на св. св. Протасий и Гервасий в базиликата на Ам-
вросий в Медиолан. През 393 г. самият Амвросий пренесъл от Бо-
лоня мощите на св. св. Виталий и Агрикола, а през 395 г. – на св. св. 
Назарий и Келс. Действията му са свързани не с идеологическата 
мотивация на утвърждаването на светската власт, а с налагането 
на влиянието на епископа като близък на светеца и по този начин 
подсигуряващ присъствието и помощта му за паството. (Saxer, V. 
1980, 230-235)

В следващите години пренасянето на мощи става обичайно яв-
ление и даже само една малка частица от тялото на светеца обезпе-
чава неговото присъствие – оттук и разбирането, че не само вещи, с 
които светецът влиза в контакт, но и частици от неговотo тяло мо-
гат да имат същата символна функция. Което пък води до промяна 
на разбирането за ненарушимостта на целостта на тялото на свете-
ца. Раздробяването на мощите се оказва необходимо действие при 
нуждата от освещаване на все повече и повече храмове, тъй като 
частица от мощите на светец е необходима за полагане в основите 
на св. Престол на новостроящия се храм. Този обичай е кодифици-
ран от Седмия вселенски събор. (Kaplan, M. 1999, 24) Освен това 
раздробяването на мощите, макар и възприемано, е подложено на 
строги санкции и разрешение за това може да се даде само от ви-
сшите духовни или светски власти.

След разкопаването на гроба или отварянто на ковчега/раклата 
с тялото на светеца е необходимо по-специално оглеждане на остан-
ките. Светостта на светеца има редица признаци, като нетленност 
на мощите, благоухание, източване на миро и други доказателства, 
за което намираме редица описания в многобройните агиографски 
извори.

Сдобиването с мощи върви и по пътя на покупка на вече придо-
бити мощи въпреки много забрани за продажба и търговия с мощи 
(според Кодекса на Теодосий nemo martyrem mercetur). Този процес 
е особено засилен в поствизантийския период, когато мощите пре-
минават все повече в частни ръце и на този акт се гледа не като на 
търговия, а като на благочестиво дарение или обмен на материални 
срещу нематериални блага.

Друг начин на сдобиване е кражбата на мощи, което се тълку-
ва също многозначно – породено или от силно благочестие, или от 
лоши помисли. Показателен е примерът с пренасянето на мощите 
през 1237 г. на св. Сава от Търново в Сърбия. В българското житие 
на св. Сава, написано от Теодосий, действията на княз Стефан Вла-
диславович са оценени като похищение, докато в сръбското житие, 
съставено от Дометиан, те се тълкуват като благочестив акт. (Марjа-
новиħ-Душаниħ, С. 2009, 281-298)

Много разпространен начин на придобиване с мощи е тяхното 
чудодейно намиране или откриване след пророчески сън. Това се е 
възприемало като най-достоверно доказателство за тяхната истин-
ност, защото нуждата от все повече реликви водела дори до тяхното 
фалшифициране.

В края на това кратко изложение за същността на пренасянето 
на светите мощи трябва да се изтъкне и фактът, че освен датата на 
мъченическата смърт на светеца Църквата постановява като праз-
ник в календара и датата на пренасянето на неговите мощи.

+ + +
Съществува ли установен ред за пренасянето на светите мощи? 

Има ли модел, по който се извършват такива важни действия? Въ-
просът за необходимостта на този църковен ритуал, както и за не-
говия порядък, занимава църквата още от самото институционали-
зиране.

Процесийното начало в самата църква е силно развито в за-
висимост от ритуалите, свързани с празниците и литургията. 
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(Flanigan,  C.  2001, 35–51) Функция на процесиите е да маркират 
сакралното пространство, върху което се простира протекция-
та на светеца. (Бакалова, Е. 2000, 19-45; Бакалова, Е. 2001, 605-617; 
Бакалова, Е. 2016, passim) Мощите на светците се оказват в сър-
цевината на ритуалите. За тях Жан Кюизение (Cuisenier, J. 2006, 
186-187) казва: „Има основание да наречем ритуал, строго погле-
днато, ритуала, чийто протокол цели да регламентира/артикулира 
комуникацията между социални „актьори“, от които някои са чо-
вешки същества от този свят, други са от отвъдния, какъвто и об-
раз да приемат – внушителен или близък, за да се появят на този 
свят.“ Изследването на специалните случаи, когато, „образите са 
били реликви (т.е. изображенията на светци в иконите) и реликви-
те са били поставяни в образите (т.е. в предмети с образи, напр. 
икони с вградени мощи или реликварий-ковчеже, наподобаващ 
храм или с други форми, кръстове енколпиони и др.)“ (Belting, H. 
1990,  45), означава както проучване на непубликувани култови 
обекти, съдържащи изображения, така и сходство в ритуалите. 
И в двата случая това е важно обществено събитие.

Архетипът на пренасянето на мощите е Входът Господен в Иеру-
салим, чийто ритуално-символичен характер, макар и религиозен, 
има своя корен в римската императорска церемониална практика.

Показателно е, че церемонията по пренасяне на мощите се из-
вършва по подобие на церемониала на влизане в града (adventus) 
на императора (от. лат. „пристигане“, т. е. според късноантичното 
разбиране – триумфалното шествие на върховния покровител на 
гражданската общност при влизането в града). Вече през ІV век 
Църквата окончателно възприема и трансформира този обичай, 
като го превръща в християнска церемония, предназначена за по-
сещенията на епископите в даден град и особено за приемането на 
свети мощи. (McCormack, S. 1981, 37-45) Християнската мотивация 
на тази церемония е взета от описанието на Влизането на Христос 
в Иерусалим в Евангелията, както и от описанията на Второто при-
шествие (Матей 21:1-11; Марко 11:1-10; Лука 19:28-40; Йоан 12:12-
19; по-специално Матей 24:29 – 31 и Първо послание на св. ап. Пе-
тър до солуняни 4:17). 

За да се реконструира картината на пренасянето на мощите, се 
използват описанията на императорските и църковните церемонии 
на вход в града, тъй като и двата вида церемонии покриват модела 

на пренасянето на мощи. (McCormack, S. 1972, 721-52; Peterson, E. 
1930, 682-702; Kantorowicz, E. 1944, 207-31) 

Кой и защо започва и организира този акт? За да се организира 
едно такова събитие, е необходима мобилизацията на цялото насе-
ление и на църковната и на светската институция.

Самата подготовка за пренасянето на мощите – решението за 
получаване (снабдяването) и пренасяне на мощи, подготовката на 
самите мощи, изготвянето на специален контейнер (ковчег, ракла 
или още рака, малко ковчеже или сандъче реликварий, икона или 
др. приспособление), избор на датата на събитието, както и етапи-
те на самото пренасяне на мощите по техния път от едно място до 
друго, е резултат от дълги дипломатически, църковни и владетелски 
мисии и посланически усилия.

Възприемането на времето на пренасянето на мощите е бого-
словски обосновано с невидимите граници на времевия и прос-
транствения континуум, напомнящ най-великите чудеса на христи-
янството – Въплъщението и Изкупителната Жертва. В тази връзка 
е важно да се има предвид категорията „каноническо време“, което 
се определя като образ на чудотворното действо. Във възприяти-
ето и интерпретацията на времето, според тази богословска кате-
гория, взаимодействат минимум четири пласта: вечното време на 
Небесните явления, историческото време на Евангелските съби-
тия, конкретното време на Чудесното Спасение на самия светец и 
конкретното време на извършването на самото пренасяне на мо-
щите. Всеки един пласт предполага своя пространствено-идейна и 
визуална символика с различни асоциации. 

Актът на носенето на мощите по пътя е равнозначен на тяхно-
то издигане (от лат. elevatio corporis). Символиката на издигането – 
или още въздвижението – в християнското богословие се отнася до 
издигането на Честния Кръст. А този християнски знак визуално 
обозначава мястото, в което се събират горният и долният свят – 
като врата на прехода от един свят в друг. В самия празник „Въз-
движение на Честния кръст“ историческото събитие на намирането 
на Христовия Кръст от Елена, майката на император Константин, 
е трансформирано в символичен празник – един от дванадесетте 
най-важни празника в християнския календар. Този празник може 
да се тълкува и като архетип на пренасянето на мощите – тъй като 
Елена изпраща една частица от животворящия Кръст на сина си 
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в Константинопол, докато самият Кръст е положен в храма „Въз-
кресение Христово“ в Иерусалим. От друга страна, ритуалното 
действие на издигането (от. лат. elevatio – ‘издигане’) има дълбоки 
корени в древността. То е символ на полета към небесата в пред-
ставите за хероизация на починалия знатен – като следсмъртно из-
дигане и придобиване на статут между боговете и земните. Оттам 
идва конотацията на издигането към небесата като зримо ритуално 
действие, обозначаващо прехода и входа към безсмъртието. По този 
начин връзката между почитането на мощите и тяхната християн-
ска конотация с Възкресението обуславя постоянното развитие на 
култа и трайността му и до днес. 

Мощите са носени и придружавани от специален ескорт – про-
цесия. Участниците в процесията с мощите имат особеното качест-
во да бъдат избрани. Не всеки има право да носи ковчега или да до-
косва мощите. Тези, които имат право да носят мощите, са облечени 
в специални дрехи в определен цвят, указващ техния специален ста-
тут. Смятало се, че тези служители произхождат от род, угоден на 
Бога, и затова могат да го докосват. Носителите на мощите са и пър-
вата група с най-изявен висок йерархичен статус. В някои случаи 
това са подбрани духовни лица, в други случаи са близки и последо-
ватели на светеца, а много често самият епископ или висш духовник 
държи в ръцете си ковчежето със светите мощи. Избраните, които 
носят самия ковчег или раклата, са придружавани от други групи. 
Обикновено една група духовници носят хоругви, кръст, кадилница 
и свещи, заставайки начело на процесията. Към тях се присъединя-
ват и музиканти, носещи музикални инструменти и съпровождащи 
песнопенията. Много често в ескорта се включват и светски лица. 
Например императрица Евдокия придружава мощите през целия 
град Константинопол и преддградията посред нощта; мощите на 
Йоан Златоуст са придружавани от патриарх Прокъл до църквата 
„Св. Апостоли“; докато Урс, префектът на Константинопол, действа 
като ескорт (от гр. θύρσου ττροπέμπουτος, свита от придружители) 
на мощите на Йосиф и Захария и влязъл с тях в самия сенат. Това 
е втората по йерархично значение група лица или само едно лице – 
понякога самият император или императрицата, инициатори на 
пренасянето на мощите. В някои от случаите те се присъединяват 
към процесията и са част от нея като водачи, а в други – те стоят 
начело на насъбраното множество от посрещачи, отбелязващи вър-

ховенството на светската власт и нейното подчинение пред светост-
та на мощите. Така в придружаващата мощите процесия се вижда 
присъствието на всички елементи на процесийното начало в хрис-
тиянската литургична практика – специални литургични предмети, 
специално облекло, ред на йерархичното разпределение на групите 
участници, определени песнопения – обединени в цял зрелищен, 
звуков и жестов спектакъл.

Процесийният път на мощите има своята литургична обусло-
веност и прототип в процесийния път (от. лат. ambitus temple) по 
време на празничните литургии в храма около олтара, в северната 
и южната част на предолтарното пространство, в наоса на църк-
вата или извън нея (т. нар. Малък Вход и Велик Вход)2. 

По пътя на процесията с мощите има важни спирки (от лат. 
statio), по време на които се извършват определени богослужения. 
(Janin, R. 1966, 69–88) Те са част от маркирането на пътя на мощите 
на светеца и сакрализацията на пространството. Всяко едно мяс-
то, където са престоели нетленните останки, става свещено. Така 
култът към светите мощи се установява с още по-голяма сила с 
отредената му значимост в неговия апогей – неговата главна 
функция, свързана с освещаването на храма. 

Посрещане на мощите. Първата и най-значима фаза на це-
ремониала на Входа на мощите е synantesis (също hypantesis или 
apantesis) – означаващ радостно и масово посрещане на пристига-
щите мощи (или император, императорски портрет или епископ). 
В някои случаи тази фаза се отнася както до процесията, носеща 
мощите от пространството извън града до стените на града, 
така и вътре в самия град от едно място на друго. Според Созомен 
участниците в процесията, която посреща ковчега на св. Вавила в 
Антиохия през 362 г., включва всички християни на града, млади и 
стари, жени и мъже, девици и деца. (Ecclesiastical History, 1960, 226) 
По същия начин Виктриций от Руан, описвайки пренасянето на 
мощи в града през 396 г., говори за свикването на всички възрасти 
и прослойки, включително свещеници, монаси, девици и вдовици. 
(Clark, G. 1999, 365-399)

2 Тук не е мястото да се коментират разликите в литургичните последования в ка-
толическата и източноправославната църква по отношение на Евхаристийния чин. 
Но именно поради типологичната прилика на ритуалния път на Запад се развива 
много подобният като церемониал религиозен празник Corpus Christi. Вж. (Walters, 
B. 2006)
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плат с изображение на полагането на Христос в гроба, което се слага 
на Престола и върху което се извършва освещаването на Светите 
дарове) и свещеникът може да отслужи литургия без Престол (само 
върху антиминса), докато в Гръцката църква мощите не се зашиват 
в антиминс, тъй като не се допуска служене на литургия на неистин-
ски Престол с положени в него мощи. При всички случаи мощите се 
разглеждат като необходимо условие за служене на литургията.

+ + +
От ранната епоха и доиконоборческия период няма много из-

ображения на самото действие „пренасяне на мощи“. Пример за 
първоначалната фаза на установяването на иконографията на пре-
насянето на мощи дава реликварият от Трир (Ил. 1)3. Той представя 
общата типология на сюжета в късноантичното изкуство. В релеф-
ната сцена са показани елементи, които няма да бъдат възприети, 
и други, които ще бъдат развити в по-късните композиции на тази 
тема. Това са наличието на ескорт с участието на императора/вла-
детеля, придружаващи църковни служители с кадилници, свещ-
ници и дякони, изпълняващи песнопения, колесница с избраници, 
носещи мощите. Вижда се фигурата на императора, а фигурата на 
императрицата е включена като удостоверяваща приноса ѝ   за пре-
насянето на мощите. Мнозина учени отбелязват, че в изобразения 
сюжет се разпознава известната Халкейска порта – главният вход 
на императорския дворец в Константинопол, над която от VІІ век 
нататък стояла почитаната икона на Христос. 

Една илюстрация на четвъртата миниатюра, отбелязваща 22 
януари в прочутия Менологий на Василий II, представя процеси-
ята на останките на Анастасий Персийски, носени към църквата 
в Цезарея (Ил. 2) (Nersessian, S. 1940—41, 104—25) Саркофагът на 
починалия мъченик е вдигнат на раменете на двама църковни слу-
жители, докато като водачи на процесията propempontes са предста-
вени четири допълнителни фигури, две от които носещи свещи, а 
другите две – кадилници. На фона са показани стените на Цезарея, а 
базиликалната църква, където ще бъдат положени мощите, е точно 
пред пристигащата процесия. 

Друга илюстрация на процесията има подобна композиция. 
Това е миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Скили-

3 Относно датирането и интерпретацията на сюжета по-подробно вж. (MacCormack, 
S. 1972, 721-752)

Полагането на мощите в църквата е заключителният акт на 
пренасянето на мощите. Това е следващата – финалната – фаза на 
церемониала пренасяне на мощи по подобие на adventus, както се 
реконструира според текстовете (от гр. apothesis или katathesis – ‘по-
лагане’, ‘депониране’). Именно поради разпространения в църквата 
обичай да се строят храмове върху мощите на светци се утвържда-
ва и практиката на търсене, снабдяване и пренасяне на мощите 
(Stiefenhofer, D. 1909, 94) 

При това мощите обикновено се полагат под олтара (понякога 
на едната от двете страни на олтара или на входа в храма). 

Първите две писмени сведения в историческите извори за пре-
насяне на мощи в Константинопол – тези на св. Андрей и на св. Лука 
през 357 г., завършват с една и съща фраза: „...и [мощите] бяха поло-
жени в църквата „Св. Апостоли“. (Klein, H. 2006, 82)

Полагането на мощи под олтара е свързано с убеждението, че 
частица от мощите на светеца носи цялата негова неделима святост. 
От друга страна, от времето на ранното християнство тайнството 
на Евхаристията се извършвало в катакомбите, на гробовете на мъ-
чениците – т.е. на самите мощи. В съвременната църква Тайнството 
на Евхаристията също се извършва на светите останки.

Това местоположение вероятно е свързано с традицията да се 
издигат храмове над гробовете на мъчениците, установена още по 
време на гоненията. Правилото, според което нито една църква не 
бива да се строи, ако не е върху мощи на светец, положени под олта-
ра, е прието от Петия картагенски събор (правило 10). През VI-VIII 
в. обаче все още има отделни нарушения на това правило, но вече 
Седмият вселенски събор (787 г.) забранява да се строят църкви без 
полагане на мощи. Посочва се, че в онези храмове, които са освете-
ни без мощи, трябва да бъде извършено полагане на мощи; ако пък 
някой епископ освещава нов храм без мощи, то той трябва да бъде 
отлъчен „като престъпил църковните предания“ (правило  7) (една 
от причините за приемане на това правило е непочитането на мо-
щите от част от иконоборците, срещу които е бил насочен Седмият 
вселенски събор). Мощите се поставят също така в олтара на прено-
симите църкви. Във връзка с това развитие в църковната практика 
се утвърждава правилото да не се извършва Евхаристия без мощи 
на светци. Затова например в практиката на Руската църква мощите 
задължително се зашиват в антиминса (ленено или копринено парче 
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ляво надясно в повечето случаи, но съществуват и изключения;
– като фон са изобразени природни обекти вляво и архи-

тектурни съоръжения вдясно – обикновено стените на града и 
храма; 

– движение на цялата процесия отляво надясно; 
– процесията се състои от няколко групи;
– групата, която носи мощите, е представена в различни ва-

рианти, отличаващи се не само по броя на фигурите, но главно 
по вместилището, контейнера и средството на пренасянето на 
мощите:

– висши духовни лица на колесница носят ковчеже/ракла с 
мощи; 

– избрани църковни служители носят ковчеже/ракла с мощи;
– избрани църковни служители носят саркофага с мощи;
– група от църковни служители носят саркофага с мощи;
– групата, придружаваща мощите, се състои от различен брой 

лица, държащи кадилница, свещи или кръст, свързани с богослу-
жебните действа; 

– групата посрещачи, съставена от хора с различен социален 
статус, оглавена от високопоставено духовно или светско лице.

+ + +

Накратко изложените наблюдения върху елементите на рели-
гиозната церемония по пренасяне на мощите на светец и нейното 
визуалното представяне имат за цел да представят установява-
нето на общ модел, който ще бъде следван и в по-късните векове 
на християнството. Поради развитието на култа към светците 
и местните политически и социални условия всяка една илюс-
трация на тази тема показва редица локални характеристики. 
Именно тази връзка между историческия и културния контекст 
на реалното събитие на пренасянето на мощите като част от кул-
та към светците и самото визуално представяне на това събитие 
предизвиква все повече и повече изследователския интерес, за да 
се изяснят по-детайлно картината на средновековното вчувства-
не и неговият отзвук в днешните традиции.

ца (Ил. 3) (Estopanan, S. 1965; Wilson, N. 1978, 209-19) Тя представя 
„Връщането на мощите на император Михаил III“ в Константино-
пол. Мощите са поместени в ковчеже, носено на раменете на двама 
млади мъже. В процесията като ескорт са включени отляво надясно 
Патриарх Стефан I, Александър – брат на Лъв VI, и малка компакт-
на група от църковни певци. Тяхната крайна цел е в далечината, 
вляво, където е разположена църквата „Св. Апостоли“. 

Миниатюра от Менология на Василий II за датата 27 януари 
показва „Връщането на мощите на Йоан Златоуст“ в Константино-
пол през 438 г. (Ил. 4) Мястото, където ще бъдат положени мощите 
(locus), е показано чрез крепостните стени на града и петкуполната 
църква. Две знатни фигури посрещат мощите – патриарх Прокъл с 
omophorion, книга и кадилница и император Теодосий II. Според 
Сократ императорът е убеден от Прокъл да върне мощите на Йоан 
Златоуст 35 години след неговото заточение и лично ги придружа-
ва до църквата „Св. Апостоли“. (Holum, K., G. Vikan, 1979, 115-133)

В миниатюра пак от ватиканския ръкопис на Менология на Ва-
силий II се представя сюжетът „Пренасяне на мощи“, но сякаш тук 
се акцентира повече на последната фаза на церемонията – полага-
нето на мощите в храма (Ил. 5) (Holum, K., G. Vikan, 1979, 115-133) 
Композицията повтаря някои от елементите на пренасянето, но е 
по-близо до полагането на мощите на светеца в гроба.

Друг пример обаче показва различна композиция на сюжета, 
според която мощите се пренасят в малка ракла или сандъче, кое-
то да бъде после вградено в олтара, а не носенето на тялото в ков-
чег/саркофаг, така както се представя полагането на светеца в гро-
ба. Миниатюрата от Атонски ръкопис представя Св. Авив (Ил. 6). 
(Holum, K., G. Vikan, 1979, 115-133)

Процесията е отправена към малка базиликална църква на фона 
вдясно. Изобразени са трима църковни служители, единият от кои-
то държи кадилница, а другият – пиксида. До него е представено 
светско лице с хламида, а третият духовник протяга напред ръцете 
си с малко ковчеже с мощите. 

Макар и малко на брой, примерите представят една обща схе-
ма на сюжета „Пренасянето на мощи“, която се състои от еднак-
ви отделни елементи и детайли, както и от множество различни 
компоненти в тях:

– композцията е разработена в пространствено движение от-
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Взаимодействия между 
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природа; изкуство и наука; епигенетика и изкуство

1 Екология и влияние върху художествените практики 
Терминът „екология“ (от гръцки: οἶκος – „къща“, и -λογία – „из-

следване на“), транскрибиран на художествен език, предизвиква 
образната представа за къщата, наречена Земя, планетата – дом на 
различни живи организми, стопанисвана от нас. Човекът единствен 
може да мисли за бъдещето, да си представя в образи мечтите, да 
изгражда модели и да навигира себе си в заобикалящата го среда, в 
природата, която го е дарила с ум, за да опознава и разбира своята 
същност и същността на своята създателка. Емоционалното въз-
действие на природата, рефлектиращо и уловено в произведения на 
изкуството, оцветява размислите и допринася да разберем значе-
нието на планетарните геоложки процеси върху нашата същност. 

Културните творения могат да бъдат едновременно когнитивни 
и интуитивни – емоционални помагала за разсъждения върху зем-
ния свят, визуални представи, от които зависи съхраняването на 
света. Вариант на къща – Земя, нарисувана с артистичен наивитет, 
присъщ на детска рисунка, може да изглежда така: 

Земята е дом с яйцевидна архитектура и електромагнитен по-
крив, предпазващ от космичните лъчи. Въздушната черупка – мно-
гопластовата атмосфера с термоизолация, е съхраняваща живота 
от слънчевия дневен пек или космически нощен студ. Приземният 
въздушен слой, богат на кислород, е климатична инсталация. Това е 
апарат за дишане, в който прецизно се смесват всички газове, кои-
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„Метамодернизмът е абсолютен феномен. Съвременният свят е 
прикован в Бермудски триъгълник, в ъглите на който има три кри-
зи: екология, икономика, геополитика.“ (Истомин, Т. 2015) 

Метамодернизмът – термин, въведен от холандските филосо-
фи Тимотей Вермеулен и Робин ван ден Акер (Vermeulen, T. and R. 
Akker. 2010) – се опитва да сглобява по нов начин пъзела за приро-
да и общество, направен от късове идеи на модерна и постмодер-
на естетика, без да се стига до съединяването им. Доскоро новата 
естетика се е търсила в трептенето между двете крайности, от което 
образът е неясен. 

Фокусирано изображение се постига с корекции на дистанция-
та от обекта на наблюдение – както при електронния образ, който, 
погледнат отблизо, е раздробен на пиксели, но гледан отдалече, до-
бива ясни очертания. В търсенето на нова образност в изобилието 
от култури се налага въвеждането на нова величина за дистанция, 
за да избягаме от сфуматото при формирането на визия. Отдалече-
на от пъстротата и многообразието на самоцелно шарени арт про-
дукти, предлагани по рафтовете на ежедневната култура като драз-
нители, природната естетика хармонира с индивидуалните нагласи 
и е избираема. 

Предлагам и друга техника за постигне на контрастна визия за 
концепция относно нова природна култура: въвеждане на множе-
ство едновременни вертикални погледи към земното творчество, 
поле на либералните възгледи. Сканиращите мнения, насочени 
към ядрото на природата, където се сливат в едно, изграждат 4D 
представа за концепции с добавена културна и социална реалност. 
Споделените визии в единен, но свободен интерактивен формат 
се позиционират в арт галерия за стилове, похвати и течения като 
природно културно явление, което наричам „Епиреалност“.

От позицията на художник мога с прагматичен патос да сглобя-
вам гледните точки на учени, артисти, философи, политици, ико-
номисти, активисти, идеолози в разказ за Земята. Събрани заедно, 
те пулсират в максималистичен, пъстър образ – картина оценка за 
нарушените отношения човек – природа, която предлага корекция. 
Изкуството е експериментална лаборатория, където върху худо-
жествени модели се правят прогнози и се насочва бъдещето, вместо 
само да се чака то да се случи. Привидно художествената творба е в 
невъзможност да промени света, да отстоява и да въвежда директно 

то поддържат живота. Ветровете са 24-часов оборотен двигател за 
циркулация на въздуха. Работи на принципа на различния терми-
чен градиент, който подсигурява течение от свежи струи кислород 
в невидимите въздухопроводи на вентилационно-пречиствателна 
система, имаща зелен филтър от листа на дървета. Къща без комин. 
В отоплителната и осветителна електрическа система е включено 
Слънцето. Стени от кал и пясък, с под от пръст. Реки – водопрово-
ди, езера – резервоари за питейна вода, а за отпадните води служат 
морета и океани, които са утаечни пречиствателни станции с фил-
три от планктон и корали. Къща без колектор за отпадъци. Дом с 
дълбоки основи, стигащи до кота земните недра, стъпили здраво 
върху планетното ядро. През синьо-черното небе на мансардния 
прозорец космосът пръска светлина по стените в къщата – яйце, 
боядисана с цветове от спектъра на светлината. Окачени са мно-
жество картини на твореца, рамкирал в своите шедьоври нагънати 
топологични образи, видени през призмата на шарения природен 
калейдоскоп.

Така нарисуваната къща Земя едва ли ще предизвика особено 
внимание сред ценителите на високото изкуство, арт критици или 
световните тържища на картини. „Детско, наивно и примитивно“ – 
е най-вероятно да чуем от познавачите, посветени в съвременното 
или в постмодерното изкуство, които налагат трендове в изящни-
те творчества. Нищо екстравагантно и уникално. Няма я аурата на 
„великото“ произведение с присъщата му хрумка, героично-еро-
тична дързост, вулгарност и радикално визуално задоволство. 

От позицията на „метамодерното изкуство“ (Vermeulen, T. and 
R. Akker. 2010) нещата са различни. В детското поведение, което е 
чистота и откровеност, няма нищо наивно, защото детето, докато 
рисува на игра, обръща еднакво внимание на детайла и на общото: 
докато гледа песъчинка от близо, може да види планетата, на която 
прохожда. В играта то се учи да възприема света такъв, какъвто е, 
и задава въпрос защо е така. На този въпрос е добре да се отговори 
повече със симпатия, отколкото със сарказъм. 

Изкуството със своя патос, атмосфера, структурирана чувстви-
телност, искреност, прагматичен романтизъм, нравственост, може 
освен да критикува – присъщо за постмодернизма, но и да предла-
га алтернативни методи за разрешаване на някои от проблемите на 
човечеството, намиращо се в ерата на метамодерната култура. 



9796

Благодарение на иновационните технологии „блок чейн“ във фи-
нансовата сфера идеите придобиват финансова независимост. С 
интегрирането на новите монетарни политики в културата се въ-
вежда ново остойностяване на творбите. Създава се съвременен ка-
нал за разпространяване на концепциите в изобразителното изку-
ство и по-разширено въздействие от конвенционалното. Открове-
ното послание в творбата (гарантиращо концепцията да бъде лесно 
разбрана и достъпна) е с повишена популярност и възможност да 
покачи цената на произведението, отличаващо се с неформални и 
задълбочени творчески идеи.

В акция на 18 февруари 2018 г. ФИС направи стъпка в развитие-
то на съвременните арт практики. От модел за финансова устой-
чивост произведението се превръща в алтернативна валута. Кар-
тини на съвременен художник (в случая мои картини) се обявиха 
за криптовалута. Разпространението на валутата изкуство се осъ-
ществява в оперативна инфраструктура. Появява се нов вид инвес-
тиция в творчеството, търгуем актив2. Либерализира се достъпът 
до изобразителното изкуство. Творбите се превръщат в капитал. 
Дълбинни възгледи върху природата и изкуството се превръщат в 
новата „еко валута“. 

Техниката на изпълнение включва малко познати научни тео-
рии в геологията, които се публикуват за първи път под формата 
на художествено произведение. Към традиционните арт материали 
се добавя нова палитра от авангардни научни идеи. Те се смесват в 
органична амалгама с живописните средства. Превърнали се в ху-
дожествен колорит, те изграждат особена характерна атмосфера на 
произведение от нов тип, което наричам епиреалност. В произве-
дението е включено приложение от нова медия – блокчейн инфор-
мация за концепцията, съдържанието, историята, показванията, 
различни представяния в медии, форуми, интервюта, стойността на 
произведението във времето, интелигентни акционни и финансови 
операции и всичко необходимо за изготвянето на цифров паспорт 
на метамодерната творба. Изкуството става мобилно, а неговото 
свободно развитие и независимост са подсигурени от финансова 
самостоятелност3. Такъв иновативен механизъм може да превърне 
една утопия за изграждане на съвременни холистични отношения 

2 www.globalcapital.art
3 www.arts.capital

в социалния живот нови отношения между хора и природа, но за 
истинското им разбиране и за правенето на изводи е необходимо 
да се вгледаме именно в картините на художниците. Естетическата 
теория на съвременността не се намира само в трактатите, фраг-
ментите и бележките. Както през Ренесанса, тя се разкрива в самите 
произведения на изкуството. 

Научните разработки и компютърните технологии дават въз-
можност изкуството да гарантира бързи промени в обществените 
нагласи. То се освобождава от бремето на стиловия тренд или без-
характерност и може да защитава актуални авангардни концепции, 
включително и свързаните с екологията. Това се гарантира от нови 
финансови модели при управлението на художествени проекти. 
Изобразителното изкуство самостоятелно финансира развитието 
си, с което обявява независимостта си от политическата и пазарна-
та конюнктура. Пример в това отношение е „Фондация за изобрази-
телен синтез“ (ФИС)1. От създаването си през 2006 г. тя разработва 
проекти, неудобни за публикуване в голям обем заради това, че са 
несвойствени за модерни или постмодерни течения в културната 
политика. През 2010 г. е първото по-мащабно издание на един от 
проектите – „Геоложки пулс“. Публиката тогава непълно разбра но-
вата концепция за развитието на изкуството в метамодерното тече-
ние, материализирано в живопис. Успоредно с изложбата можеше 
да се запознае с описанието на това направление в излезлите по слу-
чайно съвпадение, в същата година, разсъждения на теоретиците 
Тимотей Вермеулен и Робин ван ден Акер, които по-късно се пре-
върнаха в парадигма на мислене за съвременното изкуство. 

С подкрепата на проекти, синтезиращи наука и изкуство, Фон-
дацията откликва на обществената нужда от по-задълбочено хо-
листично разбиране за природната сила, преминаваща в качество 
на живот. Художници и учени са обединени от убеждението, че из-
куство, поело социална мисия, може бързо да променя тенденции 
в обществото, а творбите да имат нова функция. Картините пре-
растват в капиталова гаранция за неутопично развитие. Освен че 
са привлекателни с интересно обяснение на света, те притежават 
атрактивни практични стойности. Произведението има не само 
художествено и научно значение, а се превръща и във финансов 
инструмент за обществото, с което се засилва интересът към него. 

1 www.fis.eu.com

http://www.globalcapital.art
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ности.“ И още: „Използването на екологични метафори като реге-
нерация, симбиоза, крехкост, положителни и отрицателни обратни 
връзки и взаимна зависимост създават богат начин за обсъждане 
на културата. След това се появяват различни гледни точки, които 
спомагат за разработването на нови таксономии, нови визуализа-
ции и нови начини на мислене за това как функционира културата.“ 
(Holden, J. 2015) 

Днес повече отвсякога има нужда от преосмисляне на връзката 
с природата на базата на натрупаните познания за нея. Напредна-
лите технологии предлагат условия за привидна независимост от 
заобикалящата ни среда, но в негатив – чрез отчуждаване от нея. 
Все по-често се отнасяме грубо към природата, а това има ефекта на 
бумеранга. Подобно явление наблюдавахме в изкуството на модер-
низма от първата половина на миналия век. През втората половина 
постмодерното критикуваше и унищожаваше. Така пред смаяните 
ни погледи се взривяваха културни достижения, вместо да останат 
за пример на късопаметните какво не бива да се повтаря. Моделите 
за грешни посоки бяха унищожени и днес има опасност общества-
та отново да продължат да експериментират с природата в дестру-
ктивно направление, от чувство на глупава сантименталност или 
моден реверанс към нещо отминало. Затова плахите стойности на 
метамодерното, ограничено единствено в трептенето между модер-
но и постмодерно, предизвикват чувство на неотложност за рево-
люционизиране на съвременната култура в нещо над човека, какво-
то са природата и животът. Призивът е, без да умираме в името на 
идеята, да живеем за спасяване на природното, насочвайки мисълта 
вертикално към дълбините на земните ни корени, да развиваме еко 
културата – основа на изкуството за човека.

2. Еко изкуството – примери и проблеми
Ще се спра върху няколко теми, които е добре да бъдат разиск-

вани по-често от изкуството, посветено на екологията. Темите са 
обширни и е невъзможно задълбочено да се изследват в краткия 
формат на една статия. 

2.1. Дълбочинно неформално разглеждане на процесите в нату-
рата, като се използва интуитивният характер на изкуството 

Цивилизациите в периодите от тяхното развитие имат различ-
ни култури, отговарящи на потребностите в обществата. Съвре-

в обществото в реалност. Той създава възможност за художествена 
либерализация, за нови децентрализирани и демократични отно-
шения в науката и изкуството, гаранции за самоинициативи, ос-
нови на нови отношения човек – природа – култура, подпомагащи 
опазването на природата. Важен за финансовата устойчивост е син-
тезът на изкуствата с хуманитарните и природните науки, с кван-
товата физика, теоретичната химия, геологията и молекулярната 
биология. Синкретизмът в съвременната естетика е неизбежен. 

В резултат от собствения си художнически опит да осъществя 
на някакво ниво този синтез стигнах до заключението, че изкуство-
то е природно-културен феномен. Твърдението е обосновано от на-
учна теория, послужила за база на художествения проект „Геолож-
ки пулс“. Днес физиката обяснява част от явленията и процесите в 
природата чрез закона за относителността на Айнщайн, а наред с 
това и от квантовите теории (струнна или мембранна). Достатъчно 
е да проследим някои от изказванията на професор Мишио Каку 
(Kaku, M. 1994), един от създателите на струнната теория, за да про-
вокираме любопитството си и да мислим как изглежда невидимият 
свят около нас. Огромното количество математически обяснения, 
подкрепени от експериментални наблюдения и доказателства още 
от началото на миналия век, когато се създават квантовите теории, 
са довели до необходимостта от обединяване на микро- и макросве-
товете в съзнанието ни в единна интелектуална визуализация за 
природата, в която живеем, за Вселената и мястото на човека в това 
обширно пространство – картина, която тепърва ще се „дорисува“. 

В древността хората се образовали с цел усъвършенстване на от-
ношенията с природата. В миналото учените са били добри худож-
ници, а художниците – изобретатели. И днес мнозина се превръщат 
във философи-учени-живописци-концептуалисти, разсъждаващи 
за човека и неговите бавни, но уверени самоубийствени действия, 
накърняващи собствената му природа. 

Чувството за спешност е актуално в множество културни из-
следвания. То се потвърждава от разработки за управление на кул-
турните процеси: „Културата често се дискутира като икономика, 
но е по-добре да я разглеждаме като екология, защото тази гледна 
точка предлага по-богато и по-пълно разбиране на темата. Вижда-
нето на културата като екология е в съответствие с културните цен-
ностни подходи, които отчитат широк спектър от непарични цен-
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„Некогнитивната естетика“ става популярна в Източна Европа 
около падането на комунистическото управление – в края на 80-те и 
през 90-те години на миналия век. В България например политиче-
ските промени се свързват с недоволството на хората от екологич-
ната обстановка, рефлектиращо в младото творчество на страната. 
Промените съвпадат с първите прояви на обявените за „авангард-
ни“ за времето си прояви на екологичното движение в страната. 
Протестите в Русе относно екологичната катастрофа на срещупо-
ложния дунавски в град Гюргево, замърсяващ с хлорни съединения 
атмосферата над двата „побратимени“ града, е не само вик за глътка 
чист въздух за децата, страдащи от белодробна емфизема. Това е 
протест срещу режима на диктатора Николае Чаушеску, инженера 
на румънската соцхимизация, адресиран по косвен начин и до не-
говия български колега Тодор Живков. Движението „Екогласност“, 
освен че е първият политически бунт на българския народ срещу 
политическата система, е и интелектуално движение срещу социа-
листическия реализъм – пропагандния манифестен апарат за само-
убийствената индустриална политика, изобретен от хегемонната 
комунистическа партия. Това е бунт и срещу модерността, без няко-
га да бъде разбрана докрай, защото и тя, както много други прояви, 
е забранявана като продукт на капитализма. 

С обявяването на демокрацията в България еко културата про-
дължаваше да се развива в някакви форми на съвременно изкуство, 
без да парадира с философско-естетически авангардни манифести. 
Тя просто се практикуваше от художници, искащи нещата да се 
променят за добро. Пример в това отношение е визуалният артист 
Цветан Кръстев от Варна.

По-късно появата на нови творчески сдружения беше съпът-
ствана с гръмки изяви с цел провокиране на общественото мнение и 
прокарване на постмодерната деконструктивна арт стратегия за де-
монтиране парадигмите на социалистическата реалност. Успоредно 
с това се провеждаха и пленерите на Димитър Грозданов „Процес 
пространство“ в Балчик, за да ни напомнят деликатно, че природата 
не търпи бомбени промени, връщащи ни обратно към „лозунгар-
ската“ епоха на социализма. Многобройните участници от цял свят 
допринесоха еко естетиката да се легитимира сред обществото, без 
да се предлагат рецепти за лечение на наранената природа. Те сякаш 
бяха табу за постмодерните нагласи след преживяния изтощителен 

менността изисква нова естетика в еко изкуството, защото дори 
във велики класически творби има пасажи, които не са актуални. 
Еко системата представлява непрекъснато еволюиращ жив органи-
зъм, моделиращ художествени прояви по нейно подобие. Творците, 
следвайки промените, обновяват естетиката на отношението си към 
заобикалящата ги естествена среда.

Напоследък бяха направени безброй открития, които довеждат 
познанията ни за човешката природа, произхода и развитието на 
цивилизациите до предел, където е време учените да намерят общо-
то с изкуствата, за да продължат заедно по-нататък в развитието си, 
да пренапишат теории и да публикуват съвместно с арт обществото 
една много необходима обновена естетика на взаимоотношенията 
човек – природа. 

Целите в съвременните художествени еко практики се пости-
гат тогава, когато синтезът между наука и изкуство се осъществи 
на съвсем ново, нано-ниво. Забелязването на невидимите неща в 
реалността означава да скъсяваме дистанцията си с еко средата и да 
разглеждаме материята на много кратки интервали от разстояния 
и време, близки до нулата. Зоната на творчеството е там, където за-
коните в математиката стават невалидни, – на границата, на която 
може да се случи сблъсък на материя с антиматерия и контактът 
между тях да се превърне в енергия. Това е зоната, в която всичко е 
възможно.

Еко изкуството е познато още като изкуство в природата, Land 
Art, изкуство за природния свят. Това световното явление няма точ-
на дефиниция, печели привърженици и променя непрекъснато об-
лика си в зависимост от времената. Често в съвременното изкуство 
екологичните проблеми се засягат повърхностно. Популярното 
разбиране за проблематика на екологичните произведения на изку-
ствата в повечето случаи се свежда единствено до техниката на из-
пълнение на творбата. Използват се силите и материалите на окол-
ната среда. Творбата без особени претенции за аналитично изследо-
вателска дейност, повлияна или задвижвана от вятър, вода, мълния, 
земетресения, може да информира, като интерпретира природните 
процеси и обучава относно екологични проблеми. За философия 
на това изкуство служи „некогнитивната естетика“ и е естествена 
практика за художниците, боравещи предимно с чувствата като ос-
новен източник на възприятията. 
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тайни на планетата, кодирани в нас, изглежда да се регистрират от 
изкуството и без да се разбират със строга научност. Съществуваща-
та реалност, често невиждана, а само усещана и материализирана в 
живописни картини, служи като доказателство за съществуването 
на тези процеси. Картината дава кураж за размисъл. Припомням си 
думите на Амадео Модилиани: „Всяко голямо произведение на из-
куството трябва да се разглежда като произведение на природата.“

Природата на Земята е полузатворена екологична система. Тя 
приема материя под формата на фотони от слънчевите лъчи и дру-
ги корпускулярни космични лъчения. Земята отразява голяма част 
от енергията заради електромагнитната си защита и излъчва малко 
количество под форма на радио- и електромагнитни вълни. Земна-
та екосистема на молекулярно ниво и от гледна точка на кванто-
вата механика е полузатворена, с прояви на квантовите закони на 
материята. Електронното суперпозициониране е причина за въз-
действието на земното притегляне. То намалява на места, където 
няма голямо струпване на материя или химическият състав на ге-
оложките пластове варира. Гравитацията се влияе и от подземните 
води. Нарушаването на земните пластове при човешка намеса про-
меня баланса на затворената екосистема.

В квантовата физика пребиваването едновременно в две раз-
лични състояния е известно като състояние на суперпозиция и 
стои в основата на квантовите компютри (революционизиращи 
начина за обработване на данни). Ако можем да определим точно 
границата, на която квантовите системи започват да се подчиняват 
на класическата физика, най-накрая можем да разберем разделе-
нието между световете. Как може да изобразим този въпрос, както 
и други подобни, в еко изкуство? Предизвикателството да опитаме 
си заслужава усилията.

Екологията е приложна, социална, геохимическа, космическа, 
физична и математическа екология; геоекология, биоекология и 
екология на човека – занимаваща се с изучаването на условията, 
необходими за неговото съществуване. Там, където природата се 
разделя на жива и нежива, идва и геоекологията. „Геоекологията 
е научно направление на границата на геологията и екологията, 
в което се изследват закономерните връзки между живите орга-
низми, в това число и човека, техногенната и геоложка среда.“ 
(Dachev 2003)

период на програмно антилиберално развитие по време на кому-
нистическия експеримент. 

Успоредно извън България в световните художествени еко прак-
тики съществуваше и друга естетика – „Когнитивната естетика“. На 
международните художествени форуми, подобно на Балчишкия 
(ежегодно организирани повече от 25 поредни издания), се поя-
вяваха примери в екологичните изкуства, целящи да преосмислят 
връзката ни с природата. Обратно на пасивността, се предлагаха 
приложими идеи за ново съвместно съществуване с околната среда 
и плахи рецепти за възстановяване на повредени екосистеми – бе-
лези от преживените десетилетия социализъм. 

В инсталация „Свлачище“ (1997 г., Балчик – Градска галерия), 
която показах на международния фестивал за съвременно изкуство 
„Процес пространство“, се даваха конкретни предписания от хи-
дрогеоложка и културоложка гледна точка как да се укрепят свли-
чащите се културни пластове на града, пътуващи към и поглъщани 
от Черно море крайбрежни забележителности. (Ил. 1)

В други държави от бившия Източен блок има автори с много 
по-широки възгледи за това как екология и култура се обединяват 
в едно цяло. Проф. Жак Ленард например надхвърля остарелите 
представи от Просвещението за традиционните липсващи връзки 
между двете практики. Следвайки примера на Йозеф Бойс с ху-
дожествените му еко творби, в кураторски проект той доразвива 
идеята, че културата е част от екологията. Създаденото парково 
пространство в зоната на изоставена мина в Германия е естетиче-
ски социален проект, провокиращ размисъл върху историята на 
природата, с което интелектуалната стойност на проекта прераства 
в образователна (Ленард, Ж. 2006).

Друг пример от близкото минало за важни теоретични поста-
новки в еко изкуството е Хундертвасер, който успешно за времето 
си прилага екологичната тематика в практическите си занимания. 
В живописни и графични работи той разработва нова естетика, на-
мерила място в архитектурните му проекти и градоустройствени 
планове, в педагогическата му практика и активизъм.

Процесите в природата предизвикват верижни реакции и про-
следени на нано ниво, изявяват тяхната логична, линеарна и зако-
номерна последователност в пространство и време. Пречупени през 
призмата на квантова гео-екологична естетика, дълбоко скритите 



105104

ство, и обратното. В мои произведения обявявам непознати научни 
теории за медия на творбата и науката формално замества четката 
и боята в живописта. Научната идея се превръща в материалност 
чрез картините. До момента приложната наука е внедрявала в бита 
новите открития чрез инженерните технически разработки. Техни-
ческият дизайн определя художествения дизайн, който като част от 
приложните изкуства измести функцията на изящните творби, ос-
танали да действат с красотата си без мисия. Концептуализирането 
на еко изкуството с помощта на новите научни теории може да го 
превърне в широко поле за общуване на учени, артисти и широки 
социални екологични движения.

В миналото Паул Клее създаде школа за разглеждане процесите 
на модерността в дълбочина, инспирирана от научните разработки. 
Науката служеше за основа на размисъл в изкуството, без то да се 
използва в науката, защото науката не се нуждаеше от изкуството. 
Ешер чрез изкуството визуализира част от математиката. Създаде 
топологични модели, които се приеха в Оп арт като нещо оригинал-
но, но математиката погледна някак високомерно към графичните 
изображения и продължи да фантазира, без да визуализира. Ху-
дожниците не престанаха да подават ръка на учените и Менделброд 
създаде нещо, което във фракталната геометрия остана уникално. 
Днес физиците продължават сами да развиват теориите си, като 
често се изказват негативно спрямо постмодернизма – че е ненуж-
но течение и опит за вмешателство в проблемите на точната наука. 
Според тях може единствено да се използва математическият език 
на изразяване, но затова пък остава неразбран извън тесните науч-
ни кръгове. Изкуство заради самото изкуство и наука заради самата 
наука не хуманизират обществата. Те се развиват самостоятелно до 
степен, че философите дълго време артикулират въпроса за абсурд-
ния проблем дали развитие на нещо от само себе си и за себе си, без 
да може дори да си го представяме, ще послужи за хуманни цели в 
обществото. Такова развитие става доктринно и изкуствено се на-
лага като задължителна художествена норма или закон в точните 
науки. Либералният формат се замества от конкретиката на цифри-
те. Физиците продължават да твърдят, че няма място за импрови-
зации, въпреки че последните теории поддържат неопределеността 
като състояние на материята от гледна точка на суперпозиционира-
нето и възлови теории в квантовата физика. Науките за природата 

 Пресечната точка на съвременното изкуство, екологичната ак-
тивност, политическата екология и геоекологията е тема, фокуси-
рана върху хармонизиране на човешките дейности, отговарящи на 
изискванията за опазване на околната среда. Връзката между наука 
и изкуство, геология и култура, хидрогеология и културна антропо-
логия има значение за опазване на глобалната и регионалната окол-
на среда на ново нанониво, с възможност да се активират връзките 
между култура и екология, с отрасли на икономиката. Спомага за 
обмяна на вертикални прегледи, преминавайки през културни пла-
стове, стигащи до фундаментите, върху които се гради съвременни-
ят живот на обществото. Например опазването на водите означава 
опазване на културата, а съхранението на културните паметници 
развива икономиката. Художественото занимание на еко тема би 
имало интелектуална и образователната стойност, ако стигнем до 
извода, че човек не трябва да върви срещу природната си същ-
ност, като се стреми да я побеждава, а внимателно да я изучава и 
осъзнава, без да я подчинява на себе си и избягва конфликтите с 
нея. Възможност за това се дава при анализиране на визуални мо-
делни разработки, използващи законите за квантовото заплитане 
(quantum entanglement theory) и топологията на квантовите възли 
за време-пространство. Тези теории са на път да бъдат въведени в 
практиката чрез квантовата компютърна технология за избягване 
на проблемите на екологично неравновесие, дошло вследствие на 
моделирането на природата за нуждите на човека или на нейното 
експериментално опознаване. Ако избягваме конфликтите с приро-
дата, ще съхраним и човешкия свят. 

2.2. Синтезът между наука и художествени практики – дълбо-
чинен синкретичен похват в културата, който може да замести по-
върхностно заимстване на идеи между тях

Културата може да черпи енергия от съвременното познание 
за реалността. Квантовите теории и изследвания в микрофизиката 
напреднаха до такова ниво, че ги направиха фундаментални за ми-
рознанието. Мирознание, важно и за културата, която по правило 
винаги се е оглеждала в природата – обект на научно внимание. Как 
тези мисли биха се имплементирали в съвременните художестве-
ни практики, без те (художествените практики) да се превърнат в 
илюстрация на научните твърдения? Отговорът е в търсене за до-
развиване на науката чрез изкуствата. Тоест науката да стане изку-
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и предопределение за дълъг период. За да се направи избор на под-
ходящо място, където да се установи, е важно при изработването 
на навигационна система да се има предвид картографирането на 
земните енергийни зони, моделирани от подземни води, за да зна-
ем къде да насочим усилия, емоции и творчество. Така ще избегнем 
чувството за предопределеност от природата, без да я променяме, 
като я накърняваме. За да отхвърлим детерминизма и създадем ус-
ловия за посибилитизма, Иван Стоянов в проекта „Геоложки пулс“ 
посочва природен феномен, който служи за навигационна, реперна 
линия при определяне собствената локация. „Глобалният хидроге-
оложки наномиграционен поток“ е съвременно геоморфоложко на-
учно обозначаване, което обединява в едно имената на геолого-гео-
графски обекти. Тези обекти имат съществена роля в живота на хо-
рата, които чрез тях се ориентират в заобикалящия ги свят. Задача 
на изследването на „Глобалният хидрогеоложки наномиграционен 
поток“ е да събере, класифицира и разкрие закономерностите, от-
насящи се до възникването на конкретни зони вследствие на под-
земните води. Тези зони са обекти на културологични изследвания.

2.3. Социологизиране на еко изкуството и природната естетика
Водата, освен че има решаващо значение за неорганичния жив 

свят, също е и основна материална единица в живия организъм. Тя 
е важен обект на изследване от науката, а в социалния живот е воде-
ща политико-икономическа тема и зона на дискусии. Опазването на 
водните ресурси е основен екологичен проблем. Световните запаси 
от прясна вода винаги са били поставяни в центъра на вниманието 
на политици, общественици и различни анализатори.

В битката за опазване на водите и околната среда се ангажират 
дялове на изкуството, като мода, графичен дизайн, промишлен ди-
зайн, архитектура, озеленяване. Така наречените изящни изкуства 
не са толкова активни и дори творбите на land art, които заемат вну-
шителни площи, остават незабелязани, експонирани извън градската 
гъсто населена среда. Честа проява на еко изкуството е временното 
(създадено за да изчезне или за да се трансформира). Произведения-
та са предназначени за конкретно място и не могат да се преместват, 
имат малобройна публика и липса на комуникативност извън кръга 
на създателите. Изключения са инсталациите на Кристо (Ил. 2). 

Лендарт избяга от рамката на музея и потърси свободно разви-
тие в либерален природен формат, но за жалост се отдалечи от зри-

създават мост между точните и хуманитарните науки. Изкуствата 
и точните науки са били противопоставяни едни на други. Фило-
софията определя като крайно належащо в съвремието те да се по-
мирят, защото представляват двете страни на една и съща монета. 
Продължаващата конфронтация не служи на опазването на живота 
във време, когато природоизследователите изказват становище, че 
се изисква ново отношение към света. 

Сега преживяваме фундаментални промени и това, което изгле-
ждаше немислимо вчера, може да стане очевидно утре. Изкуството 
се променя и се развива като нас. То живее в нас както Природата в 
сърцата ни. Когато разпространяваме красивото и доброто в света, 
ние се докосваме до изкуството и неговата природност и го призна-
ваме за неин феномен. Произведението на изкуството е красиво с 
истинността си, но както всички велики и стари творби, някои не-
гови пасажи престават да са актуални. В някои от тези случаи дори 
се прокрадва нетолерантност към съвремието, за което се налага 
необходимостта от преоценка на естетиката им.

В екологичната култура рядко се разсъждава върху научни кон-
цепции за процеси, протичащи в недрата на земната кора. А това е 
важно, защото еко явленията на повърхността на Земята се предо-
пределят до голяма степен от дълбочинните пластове на литосфера-
та. Например водонаситени подповърхности играят роля за формо-
образуването на видими релефи. Има се предвид нагънатостта на 
терените вследствие на земетресения и вулкани. Подземни водни 
течения образуват минерални басейни и извори, влияят на денода-
ционни процеси (свлачища, отмивания на подземни маси и почве-
ни слоеве). Това е само механичната проява на водата. Има и друга 
картина, която е скрита на пръв поглед, но многозначителна, отна-
сяща се до физико-химическия баланс в неживата природа. Или с 
други думи, водата е кръвта на Земята, според Иван Ж. Стоянов 
(учен природоестественик, геолог, дълги години преподавал в Мин-
но-геоложкия институт в София и един от неговите създатели)4.

В проекта е засегната темата за миграцията на човека и култура-
та, свързана с миграцията на водата в природата. При необичайни 
обстоятелства се налага човек да мигрира, което е съдбовен избор 

4 На тази тема беше осъществена изложба на мой проект със заглавие „Геоложки 
пулс“ през 2014 г. в Регионалния исторически музей в Стара Загора. Изложбата с 
мото „Изкуството е природен феномен“ бе обсъдена на семинар между НБУ, На-
ционална художествена академия в София и РИМ – Ст. Загора.
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в проекта „Геоложки пулс“ (2004 – 2014), че водата е носител на про-
мени и вследствие на колебания на енергийния интензитет в различ-
ните геоложките зони се явяват функционални изменения на клет-
ките. Проф. Люк Монтание изказва становище (Монтание, Л. 2014), 
съвпадащо с изказване на проф. Иво Кременски – молекуярен био-
лог и генетик, в подкрепа на създателите на проекта „Геоложки пулс“, 
публикувано във видео формат на страницата на проекта7. 

Всяко място има своя идентичност, определяна от природни-
те процеси, протичащи дълбоко в земните недра. Многообразната 
геолого-хидрогеоложка среда се отразява на живите организми и 
функциите на човека, които имат ефект върху неговата психология, 
социален живот, бит, култура и творчество. Пъстрата хидрогеолож-
ка картина предопределя и голямо творческо разнообразие. Интен-
зитетът на процесите в земната кора определя степента на култур-
ните различия. Затова в населени райони с необикновено богата 
хидрогеоложка природа се забелязват уникални по различията си 
творчески нагласи.

Напреженията вследствие нарушаването на равновесието в 
околната среда могат да прераснат в стимул, но и обратно – в неспра-
ведливост и неравенство, включително бедност, расизъм и насилие. 
Неоколониално-политическата екология признава, че начините, по 
които приемаме природата, носят дълбоки непризнати последици 
за начина, по който се организира обществото и се възлагат отго-
ворности за промени в околната среда, както и оценка на социално-
то въздействие върху природата. (Bryant, R. 1997; Robbins, P. 2004)

Еко активистът Дейвид Сузуки говори за геноцид спрямо ину-
итите (група ескимоски народи) в Канада. Той е предизвикан от на-
рушаване на природното равновесие вследствие добива на нетвър-
ди горива в Северните територии, където се намират най-големите 
ресурси от прясна вода за човечеството. Пренебрежителното отно-
шение към културата на местното население, свързана с водите, на-
миращи се в района на икономически интерес, води до геноцид към 
всички народи на планетата. 

Дали акции на някакво еко движение ще могат да помогнат по-
вече от културните прояви, е спорно. Примерът подсказва, че кул-
турната устойчивост определя социалното поведение и икономиче-
ските мерки в политиката на държавите. 

7 http://www.geologicpulse.com/zone-1-bg /

телите и се затвори в собствената си рамка. Трудното експониране 
на еко изкуството в традиционните музеи доведе до създаване на 
онлайн галерии, често непълноценни при експониране на еколо-
гичното изкуство. Преживяната среща „на живо“ с произведението 
обогатява нашите възприятия за света, в който живеем. Неговата 
сила при презентацията понякога се имитира с новите компютърни 
възможности на добавената реалност. Пример за това е италиан-
ският критик, изследовател, еко активист и визуален артист Пиетро 
Джиларди / Piero Gilardi. (Gilardi, P. 2017)

Като цяло лендарт има опасност да се превърне в елитарна култу-
ра, която не може да намери нужната популярност сред почитателите 
на съвременното изкуство и широката публика, обръщаща все повече 
внимание на екологичния life stile – стил на живот в хранене, облича-
не, почивка, козметика, обзавеждане, рециклиране, използване на ал-
тернативни енергийни източници и други прояви във всекидневието. 
Появява се необходимост от нова художествена естетика, отговаряща 
на потребностите, засега предлагана главно от приложните изкуства, 
което не е достатъчно. „Високото изящно изкуство“, каквото е музей-
ното, с възпитателно-естетическа интелектуална стойност, следва да 
поеме своята солидна социална функция да създава нови естетически 
критерии в обществото, възстановяващи връзката му със Земята по-
средством нови естетически символи, знакови за екологичното дви-
жение на ХХI век, променящи естетиката и качеството на живот, да 
задава въпроси. Например: как да се отъждестви културата с водата, 
като се отчете опитът на учени и активисти, разработващи темата?

Проф. Румяна Ценкова от Университета в Кобе, Япония, е създа-
телка на нова специалност „Аква фотомика“. (Cattaneo, Т. 2015) Чрез 
спектрален анализ тя изследва видове води, променили свойствата 
си вследствие на погълнатите минимални количества енергии5. Като 
свързва във верижна реакция всички видове живи клетки в орга-
низма, водата във водонаситените земни пластове предопределя на-
но-миграционни геохимични и филтрационни процеси, от които за-
висят енергийно-физико-геоложките характеристики на природата. 
Изследване на биологичния свят с невидима светлина, инфрачервена 
светлина в близкия обхват на електромагнитния спектър на инфра-
червена светлина6 дава възможност да се докаже едно от твърденията 

5 http://www.aquaphotomics.com/applications/solute-analysis/ 
6 http://nirslab.org
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дейност. Съвременното изкуство се очаква да подкрепя усилията за 
борба с паразитиращите индустрии, които нарушават равновесието 
в природната материя и нейните качества. Материята е енергия и 
следователно с промяната ѝ   настъпват изменения във функциите на 
биологичните организми, а физиологичните процеси имат социал-
но-психологически ефект, влияещ върху културните и творческите 
явления. 

2.5. Изработване на модел за нови взаимоотношения между чо-
век, природа и изкуство

При доминиращите капиталистически отношения в света до-
бивът на природни изкопаеми не се планира, а се регулира от сво-
бодния пазар и борсата на акции. До момента не е направено нищо 
успешно за спиране на този механизъм. Инвестициите се насочват 
не там, където трябва, а там, където има изгода, и често се получава 
свръхпроизводство, надхвърлящо многократно потреблението на 
извлечените земни суровини. Спекулативните сделки засягат при-
родата. Финансовите борси определят природния баланс и отноше-
нието на човека към естествените процеси в Земята. Търговията със 
земните богатства става смъртоносна игра. Човекът играч може да 
пренапише правилата без жестокост – така че губещите да не изпит-
ват липсата на хуманност, а печелившите да задоволят апетита си за 
печалба, без да накърняват обществените интереси за съхраняване 
на природата. Стилът в изкуството сайбърпънк се обявява срещу 
тежките правила. Това са естетиката на манга / аниме, появата на 
виртуалната реалност, „Cypherpunk“ 1988, Анонимните, Окупирай 
Уолстрийт, криптоанархизмът и като отражение на движенията 
през 2009 г. се появи първата криптовалута Биткойн (Nakamoto, S. 
2009). (Ил. 3) 

Заедно те имат голямо политическо отражение върху опазване-
то на околната среда и върху социалния живот, изразено в метамо-
дерната култура на XXI век. Предлага се подмяна на правилата с 
нови, междумодерни и постмодерни. Ако артистично помислим, че 
„портретът не трябва да е като оригинала“, защо да не заместим 
търговията с акциите за добив на суровини с арт акции. Когато еко 
картините заменят представата ни за природа, тогава закупуването 
на акции за добив на природни изкопаеми ще се подмени с инвести-
ции в изкуството. Няма да се търгува със самата природна действи-
телност, а с картината за нея. Замяната на материалните богатства 

Отделно разгледана, екологията, специално нейните политиче-
ски измерения, до неотдавна се ползваше само с ограничено вни-
мание в рамките на академичните изследвания върху визуалните 
творчески практики (и най-вече история на изкуството). През по-
следните години това положение сякаш се променя вследствие на 
заплахата от многобройни екологични кризи и на изяви в общест-
вено-политически и икономически план в световен мащаб. Има из-
острено чувство за неотложност за действие в рамките на различни 
области на визуалната култура, включително художествени излож-
би и социални движения. Екологичните опасения се пренасят в ме-
диите, основно във видео, документална фотография, архитектура, 
социалнотворческа активност и в малка степен в живописта.

От моята позиция на изследване на изкуството като живопи-
сец се възползвам от интердисциплинарни научни и културолож-
ки изследвания и критичната философия, където може да се наме-
рят твърдения, че артистите са ангажирани с нов реализъм и нов 
материализъм. Поддържам мнението на някои теоретици, макар 
други да го обявяват за спекулативно, че екологията се нуждае от 
нова таксономия и класификации. Приемайки, че между култура и 
природа има директна връзка, то таксономията на културата също 
се променя. Мисленето за култура от гледна точка на парите е до-
миниращият подход в съвременната политика. В екологията напо-
следък се твърди, че за сложни взаимозависимости, които оформят 
търсенето и произвеждането на изкуства и културни предложения, 
е важно разглеждането на културата като екология, а не като ико-
номика. Това разбиране предоставя обзор, а не привилегия на един 
вид стойност, например финансовата, над други, които се припис-
ват на екологията, и обратното. 

2.4. Устойчивост на художествените екологични практики, га-
рантирана от общественото развитие

Екологично ангажираното изкуство носи потенциал да преос-
мисли социалната политика. То може да въздейства повече, откол-
кото правосъдието и политическият активизъм могат да направят 
за регионалната екология и климат. Напоследък да си „еко“ е твър-
де модно – сякаш се изисква само системно спазване на правила за 
опазване на естествения живот. Но дали това е достатъчно? Печал-
би на едрите корпорации и енергийната мафия идват от „търговия“ 
с природа. Ограбването на природата е подсъдима криминална 
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антропоморфна форма, поело ролята на Божията майка, сякаш гле-
да обвиняващо към публиката: „Вижте – убихте го!“ Смисълът на 
свещеното е пренесен в природата – имплицитен, но предполагащ 
някаква нова трансцендентност и приканващ към действие (Ил. 5). 
По сходен начин въздейства работата на Милър (2013), изобразява-
ща поражението на Сатана от архангел Михаил. 

Дали убедително пресъздаваната метамодерна образност сти-
мулира науката да разрешава проблемите в дълбочина? Социал-
но ангажираното изкуство привлича нови привърженици на еко 
движението, но дали зелените политически партии ще успяват 
да прокарват нови закони за опазване на околната среда? Худо-
жествените попадения не биха играли особена роля, ако не са 
в комбинация с други лостове за ангажиране на вниманието на 
широката публика. Изкуството се превръща в разпространител 
на идеи, върху които си заслужава да се помисли. Епимодерна-
та творба е натоварена и с друга функция: поема задължението 
да осъществи промяната в мисленето на хората. Творбата не е 
лозунг, който политиците могат да използват или революцио-
нерите да слагат по барикадите на недоволните от общественото 
устройство. Художествените практики може да се превърнат от 
плакат в своеобразен финансов инструмент за осъществяване на 
дълбоки социални реформи, с които би могло да се опази Земя-
та. Съвременното ЕКО изкуство гледа към природата в дълбочи-
на, по нов художествено начин, обединено с научни изследвания, 
финанси и политики. То е смело, нахално, арогантно и служи на 
каузата „Опазване на живота“, а от това няма нищо по-важно. 
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Summaries in English

Elena Tsoneva

Postcolonial discourse and globalization of art in the 1990s. The case of 
East European art scenes
Dessislava Dimova 

From the 1990s onwards, the issues of postcolonial discourse have served 
to formulate the problems of otherness which globalization has brought to the 
fore. Thus, the entry into the global art world turns out to be the post-socialist 
art scene entry into the postcolonial discourse of otherness. In the article hereby 
the author is trying to demonstrate the way in which two principally different 
discourses – the post-socialist one and the postcolonial one occur on the territory 
of the local-global.  Although the otherness of post-socialist, East European 
cultures is closely related to that of the postcolonial, these artistic scenes resist 
the requirement of locality and diversity, opposing the idea of   universality as a 
form of criticism.

Keywords: globalization; art scenes in Eastern Europe; postcolonial 
discourse; post-socialist discourse

Mosaics from the narthex of the Episcopal Basilica in Lychnidos (IV-V 
century): symbolism and function
Marina Persengieva

Lychnidos (todays Ohrid) is a city with long-standing settlement traditions 
in which different ethnicities, cultures and religions meet. In this multiplicity of 
mutual influences, during the Early Christian era, a Bishopric center grew up to 
incorporate old pagan beliefs with the new theological aspects of the Christian 
doctrine. This interconnection was expressed in the arts, and in particular, in 
the mosaic decoration, which was an integral part of the basilica during this 
period. The mosaic that is the object of this article is placed in the northern part 
of the narthex of the Bishop’s Basilica in Lychnidos. Its  allegorical imagery is a 
syncretized narrative of the understanding of the world in  Antiquity and the 
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new Christian theological aspects of faith. The synthesis encodes messages of 
the Holy Sacrament of Eucharist, expressing the essence of the ecclesiological-
eschatological nature of the church.

Keywords: Early Christian basilicas, floor mosaics, the Eucharist, 
Lychnidos

Dynamics of the scholarly point of view in the studies on Madara relief 
Aleksander Aleksiev 

The text discusses the stages in the studies on the Bulgarian early medieval 
monumental composition situated in the National Historic and Archaeological 
Reservation Park “Madara” known as  the Madara rider. The opinions of leading 
scholarly authorities who have expressed their attitude on the details of the relief 
are surveyed, as well as the main directions of interpretation depending on the 
different angles of the working hypotheses. They reflect the points of view and 
the estimations of scholars of several generations referring the problems of the 
genesis and character of the earliest Bulgarian culture, manifested conceptually 
and visually in Madara relief. Some latest perspectives which propose new 
interpretations regarding the level of the meaning of composition are also 
included.

Keywords: the Madara rider, historiography of the research

Transfer of the holy relics: essence and elements of the ritual
Elena Tsoneva 

The article discusses the transfer of saints’ relics as part of the comprehensive 
cult of relics in Christian religion, explicated in a complex of ritual acts, verbal 
and musical formulae and records as texts, as well as by means of material 
objects and pictorial images. The ritual itself is constituted as a separate one 
in the cult practice and in the religious feasts calendar. Its elements have been 
defined ever since the dawn of Christianity, developing over the ages in order 
to retain their significance today. The procession procedure is accentuated as 
well as the symbolism and function of the distinct phases of the ritual. Examples 
visually illustrating visually this religious event are given, serving as a model and 
typological frame of the iconographic scheme of the scene. 

Keywords: the cult of the saints, transfer of relics, liturgical rituals, 
processional route

Interactions between ecology and artistic practice. Issues
Yonko Stoyanov

The topic aims to draw attention to the need for a new aesthetics of the 
environment. The discussion of art in relation to nature presents different aspects 
of the genesis of culture from the point of view of modern knowledge.

The article proposes a concept of revolutionizing the artistic creativity, 
expressed in a profound study of nature and a new vision in support of ecological 
movements. The synthesis of art and science naturally creates the opportunity 
for the artwork to be engaged in debate, to judge cultural circles, to criticize 
environmental phenomena in different contexts, and to offer ways of preserving 
its deep natural roots.

The author refers to the scientific discipline „epigenetics” (introduced in 
Bulgaria by Assoc. Prof. Milena Georgieva), which is similar to the theory of the 
influence of geological and hydrogeological characteristics on human organism 
and culture as a part of nature. This exemplifies the new situation influencing 
modern and contemporary art as opposed to the understanding of nature in the 
aesthetic theories of the late nineteenth and twentieth centuries.

The art project „Geological pulse” is presented scientifically, offering a 
new picture of the in-depth processes, the knowledge of which is necessary for 
creation of a modern strategy of ecological movements. It is argued that art is a 
phenomenon related to natural conditions.

Keywords: environmental aesthetics; art - nature; art - science; epigenetics 
and art
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