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РЕЗЮМЕ 

 

Боянската църква e един от емблематичните паметници на българското 

средновековно художествено наследство. Със своята почти пълна съхранност 

Боянската църква е не само ключов паметник на българското средновековно 

изкуство, но заема важно място сред паметниците на живописта от ХІІІ в. във 

византийския свят.  

Боянската църква има особен статут в модерната българска национална 

митология. В обществените нагласи съществува особена чувствителност към 

нея. Около църквата се формира своеобразен ореол, който засенчва понякога 

обективното изучаване на паметника. Завършената в края на 2009 г. реставрация 

на живписта позволява и налага един нов пълноценен поглед към стенописите.  

Какво е било посвещението на първоначалната Боянска църква не е 

известно. Когато в средата на тринадесетото столетие Калоян предприема 

разширяването и цялостното изписване на църквата, тя получава двойно 

посвещение – на св. Никола и на св. Пантелеймон, патрон на параклиса над 

притвора. Двойното посвещение не е необичайно, но е рядко във византийската 

практика. То е доказателство за това, че Боянската църква е замислена като 

комплекс от два самостоятелни храма, което е заявено ясно и в ктиторския 

надпис в притвора.  

Най ранните споменавания на Бояна в изворите се отнасят към първата 

половина и средата на ХІ в. Вероятно по това време на чисто място, което е 

„най-високото място на селото”, е построена и изписана малка кръстокуполна 

тухлена църква. Археологическата ситуация към този начален етап е неясна, но 

със сигурност тя е била свързана със селището и крепостта (или две) с името 

Бояна. Вероятно църквицата е била селищна, за това говорят следите от 

множество погребения от този първи период на съществуването й, но 

определено е имала важно значение, за което говори съдбата й през следващите 

векове.  



Относително скоро след построяването й църквата е била доста 

повредена, което наложило да бъде основно поправена и преизписана. Съдейки 

по стенописните фрагменти, това е станало до към средата на ХІІ в. Какво е 

причинило разрушаването на горните части на стените, сводовете и купола не е 

известно (една вероятна причина може да бъде земетресение), но е факт, че след 

„многогодишно запустение” те старателно са били възстановени с известни 

промени в слепите арки върху фасадите. От запад е бил добавен открит притвор 

с дървени колони и керемиден покрив. Пространството около църквата 

продължавало да служи за некропол. Църквата била изписана.  

Иконографският и стиловият анализ на запазените стенописни фрагменти 

свидетелстват за принадлежността им към водещите тенденции във 

византийската живопис на зрелия ХІІ в. Монументалните фигури и композиции 

и светлият акварелен колорит сродяват тази живопис със стенописите от втория 

слой в ротондата „Св. Георги” в София. Въпросът за прецизиране на 

датировката на тези стенописи все още е открит, но без съмнение се отнасят към 

ХІІ в. В този край, който през ХІІ в. е далечна византийска провинция, едва ли е 

имало толкова личности, които да съставят специфичната програма на 

стенописите в малката църква в полите на Витоша, както и да поръчат 

майстори, работещи в маниера на столичните ателиета. А и политическата 

ситуация в региона от втората половина на столетието не благоприятства такава 

престижна поръчка. Дали малката църква е била свързана със сердикийската 

аристокрация, с византийския управител на града или със сердикийския епископ 

едва ли ще се установи някога, но нейното привилегировано положение през ХІ 

и ХІІ в. е несъмнено. 

Фактът, че в средата на ХІІІ в. севастократор Калоян, вместо да построи 

нова, решава да дострои и преизпише малката църква, е още едно доказателство 

за особения статут на храма. Дали църквата е била част от някакъв архитектурен 

комплекс (нещо като резиденция на севастократора), не може да се твърди, тъй 

като не са провеждани по-мащабни археологически разкопки. Но е сигурно, че 

земята и селището са били собственост на Калоян. Няма данни дали това са 



негови родови земи или той ги е получил заради заслугите си пред новия цар. И 

все пак по-вероятно е църквата да е част от владенията на Калоян. За това 

говори предприетото обновяване и разширяване на малката църква със 

западната пристройка на два етажа.  

Изборът на двуетажната конструкция на достроения притвор с параклис 

над него и особено специфичната програма на стенописите в параклиса са 

свързани с лични мотиви на ктитора – най-вероятно смъртта на близък член на 

семейството. Починалият е изобразен с макет на параклиса пред патрона св. 

Пантелеймон.  

Промените в живописта около прохода от наоса към притвора на долната 

църква, както и смяната на местата на св. Никола и Христос в цял ръст върху 

източната стена на притвора, говорят за сериозни събития, станали причина за 

тях. Тази причина може да бъде промяна в социалния статус на Калоян, т.е. на 

издигането му в ранг севастократор, и волята на царя да бъде изобразен в 

църквата. Това трябва да се е случило след като изписването на църквата вече е 

било започнало, т.е. наосът е бил вече украсен. Може би в първоначалната 

програма ктиторският портрет на Калоян и Десислава е трябвало да бъде на 

мястото на царската двойка. Така, ктиторите трябвало да са разположени до 

патрона св. Никола. Зографите вече били изписали двата образа на Христос и 

св. Никола върху източната стена на притвора. Най-вероятно стенописите върху 

свода и в горната част на източната стена също са били изпълнени. 

Вероятната промяна в статуса на ктитора е довела до промяна в 

концепцията на ктиторския портрет – била добавена царската двойка. Очевидно 

е, че разполагането на образите на царя и царицата именно на това място е било 

добре обмислено – визуалната връзка с образите на Константин и Елена в наоса, 

както и сцените от цикъла на св. Никола над тях, са потвърждение.  

В заключение можем да кажем, че изписването на църквата е започнало 

преди пролетта на 1258 г., когато се предполага, че бракът на Константин Тих с 

Ирина Ласкарина вече е сключен, и е продължило в притвора след пристигането 

на новата царица. 



Въпреки множеството опити да се определят роднинските връзки на 

ктитора със сръбската владетелска династия и с новия български цар, поради 

липсата на достоверни извори, и този въпрос остава все ще открит. След 

изследването на Даница Попович вече можем да сме сигурни, че като пише 

„внук на свети Стефан крал сръбски” Калоян има пред вид именно Стефан 

Първовенчани. Първата възможност е да има кръвна връзка, в тази посока са 

правени множество предположения. Но съществува и възможност връзката му 

да е par alliance, т.е. по линия на съпругата, т.е. Десислава да е „внучка” на 

сръбския крал. Тази хипотеза би обяснила червените обувки и малката корона 

на главата на севастократорката.  

По отношение на авторството на стенописите А. Грабар говори за 

„майстори”, според Н. Мавродинов е работил един майстор с помощници, а Кр. 

Миятев пише за майстор, но подразбира екип. Л. Мавродинова използва 

определението „боянският майстор”. Дългогодишният ръководител на 

реставраторския екип Л. Койнова-Арнаудова вижда участието на неколцина 

зографи с помощниците им.  

Състоянието на живописния слой днес не позволява категорични изводи 

за живописния маниер на отделните ръце, тъй като твърде много намеси са 

нарушили автентичната тъкан на живописта. Въпреки това можем да кажем, че 

поне трима са зографите, които са работили в църквата. Двама са работили в 

наоса и са започнали притвора, но единият не е продължил, а се появява трети. 

Най-трудно е да се каже кой от тези трима зографи е бил водещ в стенописите 

на параклиса или те са дело на четвърти. Стенописите в параклиса са най-

повредени, но все пак ни се струва, че параклисът е бил започнат от първите 

двама зографи. 

Протомайсторът, който е изпълнил голяма част от стенописите в купола, 

подкуполното пространство и горните части на стените и сводовете в наоса, 

както и фреските в апсидата и източната стена на параклиса, вероятно школуван 

в къснокомниновата традиция, която прдължава да се развива в някои 

балкански центрове (Костур, но и Търново) през първата половина на ХІІІ в. 



Заедно с него и наравно с него е работил зографът създал правите светци в 

наоса и вероятно ктиторските портрети, а също и правите светци в параклиса. 

Именно тези образи създават основното излъчване на боянските фрески. Този 

зограф е носител на друга пластична концепция. Той изгражда образите и 

особено ликовете със свободна мазка, създава усещане за триизмерност на 

формата. За разлика от първия майстор, който предпочита по-хладни нюанси, 

той притежава по-богата, но като цяло по-топла палитра. Неговите благородни 

брази излъчват достойнство и спокойствие. Той използва редица оригинални 

икнографски решения (лъчите около евангелист Йоан, епизодът с храненето на 

малката Мария). Евентуалната трета ръка можем да различим най-вече в 

притвра и по-специално в сцените от житийния цикъл на патрона.  

Стенописите като цяло не се отличават със сложна иконография. В 

същото време, те отразяват някои оригинални особености в мисленето на 

създателите на програмата и на зографите. По отношение на програмата може 

да се тбележи, че напълно отсъства Старият завет. Може би в параклиса са били 

изобразени полуфигури на пророци , фрагменти от коит са запазени върху 

източните арки на северното и южнто рамо на кръста. 

Евангелският цикъл е лаконичен и като подбор, и като иконография. Той 

е подчинен на вътрешната логика на мистерията на спасението в живота и 

смъртта на Христос. В основата му са Великите празници, а „обогатяването” му 

е в Детството (Срещата на Мария и Елисавета и Завръщането на влъхвите?) и в 

Страстите (Тайната вечеря и Носенето на кръста). Симетрията е заложена не 

само в символиката на сцените, но и в пространственото им разположение в 

наоса.  

Чрез изображенията на отделните светци в стенописите на Боянската 

църква е изграден един събирателен образ на святостта. Този обобщен образ се 

отличава с няколко особености. Първата особеност е пълното отсъствие на 

старозаветната тема, в това число и сред светците. Йоан Кръстител е изобразен 

единствено в Десиса в апсидата на параклиса. Отделните чинове са обособени, 

но в същото време са интегрирани в цялостната програма, следваща 



установената византийска практика по отношение на йерархията в храмовата 

топография. Едни се въплъщават в утвърдени иконографски схеми, като 

евангелистите в пандантивите, отците на църквата в Поклонение на жертвата 

или съпровождащите Успение Богородично химнографи. Най-пълно са 

представени чиновете на мъчениците войни, на монасите и на светите жени.  

В подбора на отделните светци са търсени най-представителните, най-

почитаните и прочути светци. Важен момент е предпочитанието към светците, 

чиито култове са свързани с Константинопол – константинополските патриарси 

Йоан Златоуст, Григорий Богослов и Герман Константинополски, св. Даниил 

Стъпник, св. Теодор Студит, св. Йоан Калевит. Присъствието на светец като св. 

Ефросин, който сравнително рядко се среща във византийските паметници от 

епохата, свидетелства за голямата начетеност на съставителите на програмата. 

Акцентирани са светците, свързани с личността на ктитора и неговата родова и 

държавна принадлежност: св. Стефан и св. Никола, от една страна, и св. Йоан 

Рилски и св. Параскева, от друга. 

Без да излизат от рамките на установената византийска система на 

разпределение на образите в храмовото пространство, в малката църква в Бояна 

са представени всички светителски чинове. Чрез тях поръчителите и 

художниците са успели да изградят един събирателен образ на новозаветната 

святост, духовен идеал на всеки праведен христианин, негова опора в земния 

живот и надежда за застъпничество в съдния ден. 

Усещането за цялост и единство е като че ли първото, което възниква у 

всеки, прекрачил прага на църквата. Строга и ясна схема разпределя сцените и 

отделните образи в пространството, а сравнително широки червени ивици 

рамкират изображенията. Орнаменталните части са малко и са подчинени на 

общия геометризъм на декоративната система на стенописите. Пропорциите са 

хармонични – както на отделните регистри, така и на отделните фигури. Но 

това, което най-много впечатлява всеки застанал пред стенописите, са ликовете, 

тяхното човешко излъчването. Без да излизат от естетическите и духовните 

норми на епохата, тези ликове носят определена индивидуалност и даже 



характер. Дискретните реалии още повече затвърждават усещането за 

автентичност и достоверност на образите.  

Стенописите от 1259 г.  по неповторим начин събират в едно цяло 

главните тенденции в изкуството на своето време. Наследството на 

Комниновото изкуство, мощната собствена традиция, липсата на 

ограничаващите норми на големия център Константинопол, богатата и 

разнообразна среда, в която присъства и Западът със своите културни реалии и 

модели – всичко това е превърнато в неповторимо произведение на изкуството 

от единодействието на образовани поръчители и талантливи и чувствителни 

майстори.  

Комплексното изучаване на Биянската църква не само като художествен 

паметник, но и като истрическо свидетелство, ще продължи. Този труд е само 

една крачка в тази посока. 

 

 


