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ЗА ХРИСТИЯНСКАТА СИМВОлИКА НА ЗНАКА
„ИПСИлОН” В СТАРОБЪлГАРСКАТА КУлТУРА
Мариела Инкова

Настоящото изследване има за цел да представи и обобщи известните досега паметници, върху които е изобразен руноподобният знак „ипсилон” с или без хасти, при
това в контекст, който позволява „четенето” му като теоним. За целта са подбрани само паметници от християнския период на старобългарската култура, които повече
или по-малко биха потвърдили подобна интерпретация.
Изследванията около този, широко срещан през ранното
средновековие, знак са многобройни и касаят предимно
географското му разпространение, хронология, произход и особено неговата семантика и функции. Успоредно
с това, през последните две десетилетия са публикувани
и нови паметници с такъв знак, съпроводени също със
съответна интерпретация на неговото значение. Пред
вид целта на изследването, тук ще се ограничим да изложим основните тези по въпроса.
Според В. Бешевлиев знакът се среща най-вече на етнокултурните граници на Първата българска държава1.
Хронологическото му разпространение се поставя в
широката рамка от края на VІІ до втората половина на
ХІ в. Най-ранните паметници, върху които е изобразен,
са каменният блок от Бяла и две колони от Варна и Силистра2. Последната е случайна находка и следователно
датировката ѝ – несигурна. Останалите два са открити в
землените валове, около двете крайморски селища. Не
е известно първоначалното им местоположение спрямо

валовете и в този смисъл датировката само условно би
могла да се съобрази с времето на изграждане на укрепленията – най-късно до средата на VІІІ в. Според
наблюденията на Р. Рашев, макар и рядко, знакът се
среща, врязан преди изпичането върху ранните трапезни съдове, изработени на бързо колело от жълта керамика, покрити с червена ангоба, откривани най-често в
ями и траншеи от ранния („дървен”) строителен период на Плиска3, както и върху сивите стомни, намерени
по северното трасе на ходника, излизащ от Крумовия
дворец4, в участъка след южната стена на Цитаделата,
от некропола Капул Виилор. Към ранните паметници
са отнасят и знаците върху монументалните градежи в
Плиска – Крумовия дворец, Тронната палата, Малкия
дворец, светилището в Цитаделата, върху основите на
тухлената стена на Цитаделата, крепостните стени5, в
Мадара6, Дръстър7, върху девташлари8, а сред ранните
образци на металопластиката9 – пръстените от Брестовац, Мировци, Дългопол и Разградско, чиято датировка
е в границите на VІІІ – първата половина на ІХ в. В
количествено отношение преобладават паметниците с
ипсилон от християнския период, нанесен върху строителни материали от култови градежи, строителна керамика, настилки, кухненски съдове, медальони, но също
и върху печати и монети от средата – втората половина
на ХІ в и т.н.

Обр. І. Печати и монети
с изображение на знака
„ипсилон”: 1. Печат от
крепостта при с. Злати
войвода, Сливенско (по
Р. Рашев). 2. Печат от
Външния град на Плиска
(по И. Йорданов). 3. Печат
от Велики Преслав (по Ж.
Аладжов). 4-5 Монети от
Дръстър (по Вл. Пенчев). 6.
Седмолъча розета-печат от
Плиска (по Р. Рашев).
Fig. І. Seals and coins with
representations of upsilons:
1. A seal from the fortress at
the village of Zlati Voivoda,
Sliven region (according to
R. Rashev). 2. A seal from the
Outer City of Pliska (according
to Y. Yordanov). 3. A seal from
Veliki Preslav (according
to Zh. Aladjov). Coins 4–5
from Durostorum (according
to Vl. Penchev). 6. A sevenpoint rosette seal from Pliska
(according to R. Rashev).
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Обр. ІІ. Графични варианти на знака „ипсилон”: 1-6.
Единични знаци. 7-12. Знакосъчетания (по Л. Дончева).
Fig. ІІ. Graphic versions of ‘upsilons’: 1– 6. Single symbols. 7–12.
Combinations of symbols (according to L. Doncheva).

Произходът на ипсилона се извежда от сарматските знаци, където е фланкиран от две волутообразни хасти, среща се сред паметниците от групата Мартиновка и салтовската култура10. Посочени са графичните варианти на
начертанието на Y и знакосъчетанието му с хасти – IYI11.
Тезите за неговото значение са разнородни, обусловени
от функционалната му употреба: врязан върху блокове
или настилки, той се интерпретира като каменоделски12
или строителен13, върху битова или строителна керамика – като занаятчийски (производствен) или като знак за
собственост14. Други го тълкуват като родов знак15, символ на върховния бог Тангра16, интерпретира се в духа
на християнския гностицизъм17 или по-общо като знакапотропей. Не липсват и опити да се разкрие значението му в контекста на сарматските знаци и по-конкретно
сред знаците върху каменни стели, монети и официални
надписи на боспорските владетели от ІІ-ІІІ в., тълкувани
като царски емблеми18.
Пред вид целта на изследването, ще повторим основните изводи: 1.Приема се, че горната, променлива част на
знака е монограм на съответния владетел. 2. Тъй като
горната част на знака представлява различна графична
разновидност на ипсилона, тя се възприема като теоним,
символизиращ Върховния бог, от името на когото управляват боспорските царе19. Изводът е валиден за партско-иранската културна традиция, където религиозната
идеология еволюира към владетелска и държавна. Що
се касае обаче до символиката на ипсилона в старобългарска култура, диалогът продължава, понякога под влиянието на субективни оценки. В контекста на казаното
по-горе, тук ще се позовем на няколко паметника, които
аргументират значението на ипсилона като теоним.
Първият паметник е моливдовул от средновековната крепост при с. Злати войвода, Сливенско (обр. І, 1)20, публикуван от И. Йорданов, впоследствие коментиран от Р. Рашев21 и П. Георгиев22. Върху лицевата страна в центъра е
изобразен кръст върху тристъпална основа, фланкиран с
клонки и обрамчен с надпис на гръцки : +К Э В ω Н Θ Η
4

Обр. ІІІ. 1. Медальони от Североизточна България с
изображение на ІYІ, двойни кръстове и кораб (по Г.
Атанасов). 2. Амулет с медальон и двоен печат (по St.
Doncheva, N. Nikolov).
Fig. ІІІ. 1. Medallions from Northeast Bulgaria with
representations of ІYІ, double crosses and a ship (according to
G. Atanasov). 2. An amulet with a medallion and a double seal
(according to St. Doncheva, N. Nikolov).

Т ω С ω Δ О V Λ ω. Върху обратната страна, в центъра
е изобразен знак
, с надпис около него Σ V Ф V М
Н О V. В палеографско отношение преки паралели на
знака се откриват сред руноподобните знаци и по-точно
– врязан върху тухли от Плиска и Калугерица (обр. ІІ,
1-3)23. Въз основа на връзката му с кръста върху лицевата страна Р. Рашев го определя като негов „графичен
вариант”, т.е. смислово тъждествен с кръста24. От своя
страна П. Георгиев извежда надписа от гръцкото прилагателно ευφημоς като „благоговеен”, „благочестив”, а Вл.
Пенчев при коментара си върху този паметник се придържа до гръцкия превод „преблагочестив”, „преблаг”,
„пресвят” и „преславен”25, което още по-точно отговаря
на старобългарската традиция, възприела използването
на подобни епитети за лица, постройки, могили, например в надписа от църквата „Св. Четиридесет мъченици”,
където се споменава „преславен дом”, „двата преславни
дома”, „всеславна могила”26. В този смисъл „прочитът”
на обратната страна на моливдовула от с. Злати войвода следва да е „пресвят Бог”, „преславен Бог”, „преблаг
Бог”, „преблагочестив Бог”.
Втори моливдовул, върху който ипсилон-ът е представен в още по-интересен контекст, бе публикуван отново
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Обр. ІV. Керамичен предмет с надписи на средногръцки от
Абритус (по Г. Дзанев).
Fig. ІV. An earthen object with inscriptions in Medieval Greek
from Abritus (according to G. Dzanev).

от И. Йорданов (обр. І, 2)27. Върху лицевата страна е изобразена птица с разперени крила, която държи в клюна
си – цъфнала клонка. Втора подобна е представена зад
гърба й. Цялата композиция е вписана в псевдоперлен
кръг. Върху опаката страна централно е изобразен IYI,
в основата на средната хаста – растителен орнамент.
Срещу ипсилона е изобразен кръст, фланкиран от двете
страни с идентична на лицевата страна цъфнала клонка. И тази композиция е вписана в псевдозрънчест кръг.
Паметникът е открит във Външния град на Плиска, заедно с още два моливдовула от ІХ-Х в. Според автора
със сигурност печатът е старобългарски и може да се
свърже с представител на светската или църковна власт
през ІХ-Х в. Контекстът, в който е представен IYI, е
красноречив и датира печата в християнския период на
старобългарската култура. Птицата от лицевата страна
трудно може да се идентифицира – голямата, украсена
опашка подсказва по-скоро паун. Издълженият клюн
обаче ни навежда към друга идентификация, например
ибис, но най-вероятно е представена хибридна птица.
Й. Иванов посочва като аналогия на изображението
птицата с клонче от двустранната преславска огърлица, където същият символ е в контекста на медальони с
палмети и св. Богородица Оранта. Още по-пряк аналог
е златният ажурен медальон с вписани изображения на
паун, държащ в човката си люлякова (маслинова?) клонка, открит в Административната сграда, южно от Архиепископията във Велики Преслав28. В единия случай
изображението на птицата е в бадемовиден, а в другия
– кръгъл медальон , но и при двата, подобно на печата,
то е обрамчено от перлени редове. Това подсказва, че е
напълно възможно сюжетът от моливдовула да идва от

владетелското изкуство29 и съответно отпраща принадлежността на медальона към владетелската институция.
Мотивът получава широко разпространение в светската сфера, за което свидетелства една купа от ателието
към манастира в Патлейна, в чийто медальон е вписан
паун с извита назад шия и клонка в човката, а пред него – втора подобна цъфнала клонка30. Още един паметник на елитарното изкуство с този сюжет произхожда
от стопанските постройки, разположени югоизточно от
архиепископския комплекс във Велики Преслав. Представлява златна апликация, изпълнена в техниката на
клетъчния емайл с изображение на водоплаваща птица
с извита назад шия, която държи в човката си венец,
привързан с панделка31. Мотивът обаче присъства и в
църковното изкуство – откриваме го сред византийските канонични ръкописи от Х-ХІ в, където птици с клонки украсяват заставките или инициалите32. Семантиката
и в двата случая е благопожелателна, а първообразът на
птицата с клонка се открива в старозаветни и новозаветни текстове (Битие и Песен на песните), където гълъб с маслинова клонка е символ на мира и обновения
живот33. Често в каноничната литература маслиновата
клонка е заменена с лилия (палмета), лоза, цвете, което
конкретизира значението на мотива.
Върху обратната страна на печата знакът ипсилон е
представен заедно с кръст, при това и двата символа са
„разцъфнали”. Така, въпреки че няма достатъчно аргументи дали печатът идентифицира светска или църковна институция, то сигурно е, че паралелните изображения на ипсилона и кръста подсказват, както посочва и И.
Йорданов, тяхната семантична еднозначност.
При третия моливдовул с изобразени от двете страни ипсилони с две хасти липсват други символи или надписи,
което дава основание за разнопосочни хипотези относно
неговата датировка и символика (обр. І, 3)34. Като символ
от езическия период Ж. Аладжов го определя за знак на
Тангра и на хановете. Обстоятелството, че е открит под
настилка, датирана в края на ІХ – началото на Х в., както
отбелязва Р. Рашев, не изключва той да е попаднал там и
по-късно – през християнския период. Възможността и в
този случай коментираният знак да е тъждествен на кръста и в този смисъл да е σφραγίς Θεου засега се подкрепя
от предположението коментираният тук моливдовул да е
реплика на византийските печати, върху чиито две страни има само по един кръст. Мнението се споделя от И.
Йорданов, Р. Рашев и П. Георгиев35.
Връзката между ипсилона и кръста донякъде се
илюстрира и от един моливдовул от Дръстър, открит
в пласт от втората половина на ХІ в.36 Върху едната
му страна вторично, с тънко острие е врязан кръст с
разтроени краища, които напомнят един от графичните варианти на ипсилона. Не може да се изключи да е
представен разцъфнал кръст, подобно на един от графитите-кръстове от Кръглата църква в Преслав37, скалните монашески обители по течението на р. Канагьол,
Силистренско38 и манастирския комплекс при Голямата
базилика в Плиска39. Вл. Пенчев с основание интерпретира печата като вторично преработен за амулет,
предпазващ неговия собственик чрез силата на кръстачетворен ипсилон, но и чрез символиката на оловото40,
отблъскващо злите сили.
Идентични кръстове с раздвоени краища, съчетани с
други знаци, като в един от случаите – с ипсилон, са вря5
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зани преди или след изпичането върху строителна керамика от Плиска и Мадара или върху крепостните стени
на Плиска и Велики Преслав (обр. ІІ, 7-12)41. Контекстът
на тези знакосъчетания не позволяват категоричната им
интерпретация в духа на християнската символика, но и
не я изключва.
През 2004 и 2005 г. Вл. Пенчев публикува две монети,
имитации на византийските анонимни фолиси от клас
D, които се датират между 1050-1060 г (обр. І, 4-5). Обстоятелството, че са препечатани върху тях, подсказва
по-късната им направа – в началото на 70-те години на
ХІ в., когато в Дръстър започнало местно производство
на византийски имитации чрез леене, поради спирането
на ежегодните плащания от страна на централната власт
в столицата. Върху лицевата страна е изобразен Исус
Христос с нимб, седнал на престол, с евангелие върху
коленете си. При едната монета частично се четат Il и
BASIL. В центъра върху опакото – разтроена в горната
си част хаста, фланкирана от две букви Э, представени
в огледална симетрия. По своята палеография знакът в
средата се доближава до разтроения ипсилон, познат ни
от блок от късна сграда, разположена западно от Тронната палата и езическия храм в Цитаделата на Плиска42.
Подобна палеография, въпреки че са публикувани схематично, имат и самостоятелно врязаните знаци от източната и западна крепостна стена, от Малкия дворец,
върху блок от настилка, от Западната порта, керемиди от
манастира при Голямата базилика в Плиска, мраморен
фрагмент от Двореца във Велики Преслав, от гражданска постройка в м. Бял бряг, върху тухли и керемиди от
Мадара и аулът на хан Омуртаг, и врязан върху зъбер от
Дръстър (обр.ІІ, 4-5)43. Базирайки се на четенето на текста с ипсилон върху печата от крепостта при с. Злати
войвода, Вл. Пенчев предполага двете букви Э, разположени в огледална симетрия, да означават в съкратен
вид същия епитет, но повторен два пъти. Като аргумент в
тази насока авторът припомня, че върху обратната страна на фолисите клас D има само триредов надпис IS XS
/ BASILe / BASIL. Така лицето и опакото на коментираните монети представят съчетание от иконично и неиконично изображение на християнския Бог по начин,
разпознаваем за населението по българските земи през
втората половина на ХІ в.
В подкрепа на изказаното мнение ще приведем врязания кръстовиден графит от архитектурния комплекс на
обект 40 в Плиска, където двете хоризонтални рамене на
кръста окончават с по едно Э в огледална симетрия44. По
идентичен начин завършват и четирите рамене и на втори врязан кръст от манастирския комплекс на Голямата
базилика45. Не може обаче да се изключи и друга възможност за „четенето” на знаците на обратната страна.
Буквите в огледална симетрия напомнят за руноподобните знаци Э, каквито са познати от Плиска46, съкровището от Над сент Миклош и Мурфатлар47. Сред плисковските има обърнати в двете посоки, докато тези от Над
сент Миклош са обърнати наляво, а от Мурфатлар – само
надясно. Св. Венелинова открива графичното съчетание
на двата коментирани знака сред тюркските паметници, което не изключва тази възможност и за монетите
от Дръстър. Ще припомним, че вертикално съчетание
на знаците Э и разтроен ипсилон има и върху един от
лъчовете на известната розета от Плиска. От друга страна, именно в надписите от Мурфатлар, Крепча, Равна и
6

Обр. V. Варовиков блок с врязани ипсилони и кръстове от
Кабиюк (по Р. Рашев).
Fig. V. Upsilons and crosses carved on a limestone block from
Kabiuk (according to R. Rashev).

върху плисковската розета е установено използването на
смесено писмо, съчетаващо руноподобни с глаголически
и кирилски знаци48.
Въпреки многобройните хипотези за последния паметник (обр. І, 6), предвид нашата тема тук ще споменем
една от съществуващите интрепретации. Съпоставяйки
сигниращото лице на розетата с печатите, свързани с
т.нар. страторска колегия, тя е изпълнявала същата функция на печат за восък. Въз основа на броя на лъчите
(седем) и знаците върху обратната им страна и връзката
с някои апокрифни текстове, П. Георгиев приема, че найвероятно става въпрос за т.нар. Седмопечатие, с което
Исус Христос е подпечатал писмото си до царя на Едеса
Авгар V Укама49.
Друга група паметници, илюстриращи семантичната
тъждественост между ипсилона с две хасти и в случая
двойния (архиепископски, патриаршески) кръст, са многократно коментираните в литературата медальони от
медна сплав и олово (обр. ІІІ)50. Всички са двустранни,
върху едната страна е изобразен руноподобният знак, а
върху другата – кръстовидният, което предполага тяхната равнопоставеност. Местонамирането на някои от
тях в сигурен археологически контекст – старобългарските крепости при Средище и Окорш и базиликата в м.
Стамбул йолу край Велики Преслав, аргументира производството им в периода ІХ – първата половина на ХІ в.
Останалите са от укрепленията при Дръстър, Апиария,
Красен и още един медальон от Велики Преслав. Едва
ли обаче може да се приеме хипотезата на Г. Атанасов,
че коментираните медальони са носени от държавни
(царски) мъже със специални прерогативи51. Изработени
от евтини сплави, прилагайки евтината и бърза технология на отливането, те са по-скоро масово производство,
задоволяващо потребностите на обикновеното население, което схващало като равнозначни двата знака. Не
случайно подобни сложносъставни кръстове или пък
такива с раздвоени крайща, както са изобразени тези от
медальоните, откриваме именно сред графитите, вряза-
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ни по Кръглата църква във Велики Преслав, Бесараб52,
върху скалните църкви до с. Голеш и с. Поп Русаново,
Силистренско53. При медальона от Красен ипсилонът
е комбиниран с изображение на кораб, символизиращ
християтската църква54, както и пътуването, прехода
към християнската вяра (Матей 2, 23-27)55. Доколко символът на кораба бил познат на старобългарското общество след покръстването свидетелства „Шестоднев” на
Йоан Екзарх, където корабът се схваща като символ на
сътвореното от Бог – „Той, бидейки сам Творец на този
велик кораб, сиреч на творението, сам го и премъдро направлява”56 – текст, който конкретизира прочита на този
медальон.
Преди няколко години бе публикуван втори двустранен
оловен медальон с изображения на ипсилон с две хасти
и лодка с гребла, който обаче е свързан чрез верижка с
двойно черупчесто печатче за восък с изображения на
орел и птица върху клонка (гълъб с маслинова клонка
?), (обр. ІІІ, 2)57. Паметникът произхожда от района на
Кубрат. Ст. Дончева и Н. Николов идентифицират паметника като амулет и интерпретират изображенията в
контекста на християнската символика. В каноничната
литература орелът е символ на кръщението, оттам и на
евангелист Йоан, който е изобразяван с орлова глава;
олицетворява възкресението, светлината и духовното
начало58. В апокрифите е по-скоро Божи пратеник, а
старобългарските писатели използват неговия символ
с цел метафорично описание на качествата на светците59. На свой ред, още в разказа за Ной от библейските
текстове, гълъбът с маслинова клонка е метафора на обновения живот, друг път олицетворява църквата, вярна
на Хрситос, а като символ на св. Дух присъства в иконографията на редица сцени – Св. Троица, Благовещение и Кръщение (лк. 3:22), Сътворение на животните
и т.н.60. В този смисъл, съчетаването в един амулет на
знака IYI с различни по значения християнски символи
като гълъб с маслинова клонка, орел, лодка още веднъж
актуализира неговото теологично значение.
Следващият паметник, който поставя недвусмислено като равнозначни ипсиолона с представата за Исус Христос, е нагръдният кръст от средновековното селище при
Абритос, намерен в пласт от края на Х – първата половина на ХІ в61. Върху четирите рамена на лицевата страна,
т.е. там където обикновено е Разпятие Христово, са врязани кръстовидно четири знака Y. Възможно е врязаният
знак да повтаря още веднъж символиката на кръста,
подобно на врязаните върху стените на Кръглата църква
кръстове с раздвоени краища62. От друга страна, връзката
между кръста с раздвоени краища и разновидностите на
ипсилона е илюстрирана с различни графични съчетания
на двата символа, врязани върху строителна керамика от
Плиска, Мадара и Калугерица63.
Г. Дзанев публикува интересна находка, която
произхожда пак от средновековното селище при
Абритос, но без точен контекст. Тя има издължена
призматична форма, завършваща със сплесната сфера
и авторът предполага, че представлява горното рамо
на керамичен кръст от края на ІХ – първата половина
на ХІ в (обр. ІV). Изработена е от пречистена глина
със светлокафяв, след изпичането, цвят. Върху едната
(лицева) страна е врязан преди изпичането кръст и
надпис на средногръцки – „Господи помагай”. Върху
втората страна – „роден син”, където буквата ι е заменена

Обр. VІ. Врязани „ипсилони” върху надгробия: 1. Капак на
саркофаг № 4. Надгробна плоча на гроб при църква № 29 във
Външния град на Плиска (1-2 по Ст. Михайлов).
Fig. VІ. Upsilons carved on headstones 1. The lid of sarcophagus
no. 4. A headstone of a grave at church no. 29 in the Outer City of
Pliska (1–2 according to St. Mikhailov).

с ІYІ (обр. ІV, 2). Свързвайки двата текста, авторът не
без основание разчита „Господи, помагай на своя син”.
Върху третата страна е врязан „S”-овиден знак, а върху
четвъртата – схематично човешко изображение в дълга
дреха, интерпретирано като Христос64. В случая имаме
едно няколкократно повторение чрез текст, изображение,
каноничен и неканоничен знак на представата за Исус
Христос.
В този смислов контекст на взаимозаменяемост на двата
коментирани знака внимание заслужава наблюдението
на В. Бешевлиев по отношение на началния знак
в инвентарния надпис от Шабла. В началото като
инвокация, вместо обичайния кръст, е поставен обърнато
У (тълкувано като обърнат Y)65.
Преди няколко години Р. Рашев публикува интересен
варовиков блок, открит след изораване на терен във
второто по големина землено укрепление при Кабиюк,
западно от Плиска66. Паметникът е с вдълбани гнезда
за т.нар. лястовичи опашки за оловни или железни
свързващи елементи и следователно преизползван в
градежа на голяма, вероятно верижна сграда. Върху
едната му широка и гладка страна са врязани, без да
се засичат два кръста, единият от които – напрестолен,
две глаголически букви, кирилски текст, от който със
сигурност може да се прочете „ГОСП(ОДИ)” и два пъти
знакът „IYI” (обр. V). логично авторът предполага, че
знаците са врязани или едновременно или в рамките на
къс времеви период и следователно биха имали близко
или допълващо се значение.
Християнската символика на ипсилона аргументира
врязването му и върху надгробни плочи. Няколкократно
7
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Обр. VІІ. Знаци, врязани върху каменни блокове и плочи от:
1. Дворцовата църква в Плиска. 2. Дворцовата базилика в
Плиска. 3. Блок от църквата при Шудиковския манастир,
Черна гора. 4. Мраморни плочи от църква № 2 в Дръстър (1-2
по Я. Димитров, 3 по Ст. Ангелова и колектив)
Fig. VІІ. Stone blocks and slabs carrying cut symbols from: 1.
The palace church in Pliska. 2. The palace basilica in Pliska. 3. A
block from the church at the Monastery Šudikova, Montenegro. 4.
Marble slabs from church no. 2 in Durostorum (1-2 according to Y.
Dimitrov, 3 according to St. Angelov et al)

и съвместно с кръстове, знакът ІYІ и графичната му
разновидност като разтроена вилка е врязан върху
капака и периферията на саркофаг № 4 от Плиска (обр.
VІ, 1)67. А паралелно с три релефни кръста е врязан върху
надгробната плоча на гроб при църква 29 във Външния
град на Плиска (обр. VІ, 2). При последния знак едната
вертикална хаста е заменена с три хоризонтални черти68.
Ипсилони с хасти и неговите разновидности са изсечени и
врязани върху църковни сгради – например в Дворцовата
църква (обр.VІІ, 1) и Дворцовата базилика в Плиска (обр.
VІІ, 2)69, не случайно го откриваме и върху настилката
отвеждаща към Голямата базилика70, върху блокове от
кладенеца71 и настилката в двора на базиликата72, както и
върху блок от църква № 4 в Плиска73.
Симптоматично и по-скоро еднозначно би следвало да
се тълкува врязването на ипсилони в една символно
натоварена среда, каквато е например манастирският
комплекс при Равна, Провадийско74 и скалните манастири
и обители при с. Крепча, Поповско, в м. Яйлата, с. Камен
бряг75 и по течението на р. Канагьол, Силистренско76.
Интерес в тази връзка представляват врязаните
иписилони (някои в съчетание с други руноподобни
знаци) върху каменен блок, открит в развалините на
църквата от Шудиковия манастир, Черна гора (обр.
VІІ, 3)77, както и тези, врязани вдясно от входа на
скална църква от Ерзерум, Турция, непосредствено
до староарменски християнски надпис78. Като се
има в пред вид контекстът, в който са изобразени,
коментираните знаци следва да се възприемат като
неканонични християнски символи.
Три ІYІ са врязани върху мраморни плочи от вторичния канцел на църква 2 в Дръстър (обр. VІІ, 4)79. Авторите, публикували знаците, обръщат внимание, че те
не са се виждали и логично предполагат, че плочите са
преизползвани от друга, по-ранна постройка или че ако
са използвани за първи път при изграждането на църковната постройка, то в тях не е влагана християнска
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символика80. В изследването си върху знаците от монументалните постройки в Плиска Я. Димитров посочва,
че много от тях се намират върху невидимите страни на
блоковете, което подсказва по-скоро нанасянето им по
време на оформянето на камъните81, а не по време на
строителството. Това обосновава и възможността плочите от църква № 2 да са използвани първично и следователно да не се изключва евентуалната християнска
символика в трите ипсилона.
Символика, тъждествена на кръста, би следвало да се
търси и сред врязаните върху строителна керамика от
различни църковни постройки, ипсилони. ІYІ са представени върху керемида и плоча от манастирския комплекс при Голямата базилика82, върху тухла от настилката при църква № 13 в Плиска83, върху тухли и керемиди
от църквата в м. Селище84, Кръглата църква85, църкви №
3 и 4 във Велики Преслав 86, от църквата при Виница87, от
катедралната църква на Дръстър88.
Представените в това обобщаващо изследване паметници подкрепят мнението на Е. Триарски89, че ІYІ е
символ или руническа криптограма на Исус Христос.
Разпространението му на етнокултурната територия на
българите го определя като етнорелигиозен символ. Съпоставянето му с кръста във времето след официалното
приемане на християнството в българската държава сочи паралелното използване както на канонични, така и
на, незабравени все още, неканонични символи и знаци.
Публикациите по темата недвусмислено сочат увеличаване употребата на знака след покръстването, както и
диапазона на вещите, върху които той е нанесен, и в този
смисъл, подобно на кръста, има магическо, апотропейно значение. Поставен на гранични места като землени
валове и крепостни стени, ІYІ охранява територията,
върху храмове и граждански постройки – гарантира тяхната защита, върху амулети – предпазва собственика и
т.н. И ако за християнския период тъждествеността му
с Бог, Исус Христос и кръста е несъмнена, то връзката
му с езическия върховен бог е в сферата на логическите
предположения и се нуждае от още аргументи.
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Проблеми на изкуството 3/2014
професорът от катедрата по История на
изкуството в Белградския университет
Бранислав Тодич. Неговата концепция
е сходна с тази на Хатзидакис, но има
и оригинални черти. Той събира лич
ностите на подписани или известни по
име зографи, миниатюристи и графици.
За своя крайна хронологична грани
ца избира края на XVIII век, макар на
места и тя да е прекрачена, когато ня
кой художник, започнал да работи тога
ва, продължава и през следващия век.
Както се изяснява в предговора, преди
1300-та година не са известни имена на
майстори, а след създаването на самос
тоятелна сръбска държава в началото на
XIХ в. ситуацията в сръбското изкуство
и общество коренно се променя, започ
ва нова епоха. В понятието „сръбски
художници“ Тодич включва както сър
би, така и майстори от други етноси,
работили за сръбска среда и поръчите
ли. Поне в два периода от сръбската ис
тория на изкуството – средновековния
и през XVIII век за сръбски ктитори са
работили не малко чужденци – гърци,
украинци, власи и др. Сложният въпрос
с териториалните рамки на изследване
то е решен по следния начин – за сред
новековния период се имат предвид
държавните граници, а за вековете, в
които сърбите не са имали своя държа
ва като ориентир се вземат границите
на църковните организации – Печката
патриаршия и Карловачката митропо
лия. Така в книгата са обхванати огро
мни територии, днес принадлежащи
на различни държави, както и зографи,
работили и за католическа среда или са
мите те католици.
В статиите не се обсъждат качествата
на отделния майстор или принадлеж
ността му към определена школа или
художествен център. Не са включени
имена, за които няма сигурност, че са
били художници, както и фалшифици
раните майсторски имена, в замяна на
това намираме имена на личности, чии

то творби не са запазени (както авторът
отбелязва, с надеждата, че в бъдеще мо
же нещо да се открие).
Тодич е събирал сведения за отделни
те творци от публикации и от собст
вени теренни проучвания и работа с
архивни документи. Дългата работа
в архивите е донесла забележителни
резултати, не само по отношение на
творбите, но особено във връзка с де
тайли от живота на майсторите и авто
рът не пропуска като маловажно нито
едно сведение. Така научаваме кои са
били родителите, жените, децата, тъс
товете и тъщите на редица художници,
на кого самите те са комували, кога са
се изповядвали, на кого са давали пари
назаем, за какво са водели дела в съда,
как един зограф е бил измамен от едно
църковно настоятелство в заплащане
то на готовата работа и няма да им го
прости „до Страшния съд“, как на друг
е п редложено да получи като капаро
в натура два овена, което зографът с
възмущение отхвърля, как друг биел
втората си съпруга, или поне тя така
твърди в завещанието си...
Статиите за отделните художници са
много по-информативни в сравнение с
по-ранните подобни из дания, тъй като
освен биографични сведения са дадени
пълни описания на иконостаси и ико
нографска програма на стенописните
ансамбли.
Справочният апарат в края на втория
том съдържа списък на илюстрациите
и техния произход (близо 500 илюстра
ции); библиография; регистър на ху
дожниците по име; регистър на лицата
по презиме; хронологичен регистър; то
пографски и предметни регистри.
Читателят може да направи интересни
наблюдения например за разпределе
нието на познатите имена по векове: 17
са работили през XIV в; 22 през XV в.;
20 от XVI в.; 45 през XVII в.; през XVIII
в. те са вече 303. Картина, доста по-раз
лична от тази по българските земи по

същото време. Сред зографите има и
българи – Георги Стоянович, роден око
ло 1700 г. в Свищов, живял и работил
в Белград и Сремски Карловци, живо
писец и автор на рисунки за гравюри;
лазар Българин, миниатюрист, работил
в началото на XVIII в. в Босна.
Книгата е незаменим справочник, що
се отнася до отделни майстори, тях
ното творчество и библиография. Но
тя би могла да послужи и за различни
наблюдения и обобщения за социалния
профил на майсторите и промените му
с времето и мястото, за липсата или из
обилието на сръбски зографи в опреде
лени периоди и територии, за възмож
ностите за творчески контакти и пр.
Трябва специално да се отбележи по
лиграфското изпълнение на двата тома,
което е безупречно в естетическо и тех
ническо отношение. Всички фотографии
са цветни, достатъчно големи по размер
и неизменно с отлично качество, което
повишава и без това извънредната ин
формативност на изданието, подготвено
и реализирано с необичайна прецизност.
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SUmmARIeS
OF CHRISTIAN SYMBOLISM OF
THE ‘UPSILON’ SIGN IN OLD
BULGARIAN CULTURE
Мariela Inkova
The article offers an overview of the
opinions of the geographic spread, dating, origins, palaeography and symbolism of the rune-like ‘upsilon’ symbol
in Old Bulgarian culture. The study
62

seeks to present all the known for the
time being monuments, featuring the
symbol, and in a context too allowing for its interpretation as a theonym.
For that reason, only monuments of
the Christian period of Old Bulgarian
culture were selected that could more
or less prove this interpretation: seals
(Fig. І, 1-3), coins (Fig. І, 4-5), medallions (Fig. ІІІ), crosses worn next to the

skin, marble slabs, blocks and building ceramics used for the construction
of churches, grafiti from monastic
complexes (Fig. ІІ, VІІ), headstones
(Fig. VІ, 1-2), etc. The conclusions of
its possible symbolism as an ethnoreligious sign or a sign of the σφραγίς
Θεου type would allow also for clarifying retrospectively its signiicance
in the early pagan period.

GRAFFITI OF RIDERS AT THE
MEDIEVAL CHURCH OF ST GEORGE
IN KOLUSHA, KYUSTENDIL
Yavor Mitov
The grafiti at the medieval Church of
St George, Kolusha quarter, Kyustendil
are overviewed. All the drawings at the
church are found in the second paint layer, dating from the seventeenth century.
This allows for dating them supposedly
between the twelfth and ifteenth century. Looking into the arms worn by the
people and the ship models, we could
possibly refer them with the highest level of precision to the twelfth or thirteenth
century. The drawings are divided into
nine groups: riders, individual representations of humans, crosses, schematic
representations, representations of the
sun, symbols, ships and vegetal motifs.
These have been considered also according to their positions in the murals
of the church. Such a look reveals that
the drawings tend to decrease against
the sun. Because of the large number of
drawings – a total of 216 representations
– the paper deals with the irst group of
riders, the most frequently occurring. A
similarity between the manners of representation of some of the riders was
established, which allowed for dividing
them in certain subgroups or scenes. The
riders are more often than not drawn as
waging war or hunting or triumphing.
Not only the arms worn by the riders
– spears, swords and clubs – but also
the trappings of the represented horses
as well as the comfortable saddles with
large backrests pique our interest. Some
of the riders are within a pentagram,
which shows that these representations
have been deemed by the drawing men
to be magic symbols. Their representations in various scenes allow for understanding the signiicance with which the
riders were endued in the minds of those
who had sketched them. They are most
probably epitomizing the invincible
horse-riding hero much favoured by the
vast populace. The grafiti of riders at
the medieval church in Kolusha, Kyustendil are an unexplored for the time being source of the warfare, life and beliefs
of the people, who lived in the region in
the twelfth and thirteenth century.
OF THE MURALS AT THE
CHURCH OF ST GEORGE,
KOLUSHA, KYUSTENDIL
Luben Domozetski
The article deals with some of the extant fragments of the mural decoration

in the altar-space of the Church of St
George, Kolusha, Kyustendil or more
precisely: the representations of hierarchs in the central apse and the presbytery and the representations of deacons
on the walls of the passages between
the three parts of the altar. Some of the
important stages of the development
of the scene Adoration of the Lamb of
God are given and parallels between
this monuments and other ones of the
age are drawn on the base of their iconographic speciics. The representation
both of fathers bowing eastwards and
of frontally presented hierarchs is of
special interest. Such a combination is
witnessed at the Church of the Virgin
eleousa, Velusa. Speciics of the iconography of the Adoration of the Lamb
are also found in some miniatures. The
characteristics of the Bishop’s regalia
of the hierarchs at the church in Kyustendil are considered in brief and
compared to representations at other
churches of the period 11th–12th century. The article highlights the representations of deacons at the Church of
St George, Kolusha comparing these
with similar representations at the
Church of St Sophia, Ohrid and that of
St Leontius, Vodoča. Due to the iconographic speciics of the scene Adoration of the Lamb of God and the characteristics of the Bishop’s regalia, the
murals at the church in Kolusha could
convincingly be dated to the early decades of the twentieth century, being an
interesting and rare example of the wall
painting of the age.
ON THE IN NEGATIVO
STYLE DECORATION AND
ITS VARIATIONS IN THE
GREEK XIV C. MANUSCRIPTS
(COD. D. GR. 260 FROM THE
COLLECTION OF THE IVAN
DUICHEV CENTER)
Ivaila Bogdanova
The in negativo or carmine style, as
named by Cavallo, is widely used in
the Byzantine illuminated manuscripts
both in its classical form and in various
modiications. The decoration of the
XIV C. Four Gospels Cod. D. gr. 260
from the collection of the Ivan Duichev
Center is an example of stylistic interpretation of the Byzantine ornament in
in negativo style. The colors used for
the decoration are carmine red and yellow. Although the paint was applied
very diluted, and not with the typical
for the classical form of the carmine
style intensity, the decoration of the

Cod. D. gr. 260 shows close similarity with the main characteristic of the
style – negative representation of the
ornamental shapes with red paint (in
this case enhanced with yellow), that
stands out against the natural color of
the parchment.
The beginning of each Gospel is graphically separated with large polychrome
headpiece and initial while the chapter
headings of the Gospels of matthew,
mark and Luke, the lections for the
movable liturgical calendar, as well as
the eleven Resurrection Gospels are
marked with small monochrome headpieces in carmine color.
Short headpieces and marginal signs
are widely used in the decoration of
the Cod. D. gr. 260, mostly in the lections for the movable and ixed liturgical calendar, as well as for the chapter
headings of the John’s Gospel. Special
attention is paid also to the layout at the
end of the main text parts.
All characteristics of the decoration
in the Cod. D. gr. 260 shows familiarity with and following of a model in
which the hierarchy of the text is emphasized by the decorative elements.
This is most strongly pronounced in
the grading of the ornamental elements
used to separate the different parts of
the text. The monochrome and polychrome variations of the in negativo
style headpieces, together with the type
of script in the Four Gospels from the
Ivan Duichev Center closely resembles the provincial manuscript Christ
Chruch gr. 27 from the end of XIII C.
or the irst third of the XIV C., which
supports the initially proposed XIV C.
dating of Cod. D. gr. 260.
TWO HAGIOGRAPHICAL
ICONS OF ST GEORGE AT
THE NATIONAL CHURCH
MUSEUM OF HISTORY AND
ARCHAEOLOGY, SOFIA
Tsveta Kuneva
The article deals with the hagiographical cycles of St George in the popular
icon of St George and St Demetrius
(NCmHA, Inv. No. 3140), found at
the Church of the Virgin in Sozopol
and in the icon of St George (NCmHA, Inv. No. 3919), signed by iconpainter Constantine.
A comparative analysis of the
iconography and the manners as
well as the almost identical content
of the hagiographical cycles of St
George proved that both monuments
had been made by the same painter,

Constantine or at least by masters
from the same workshop. The icon
of the Virgin Kecharitomeni from
Nessebar, also bearing the signature
of the icon-painter and commissioned
by Agalou (or Pagalou) also belongs
to Constantine’s works. This donor
could possibly be linked to the one,
who donated some of the murals at
the Church of St John the Baptist in
Nessebar, partially over-painted at the
onset of the seventeenth century.
Judging by the analysis and the known
information of the hagiographical
cycles under consideration of St
George at the National Church
museum of History and Archaeology
(NCmHA), it could be conirmed that
these have been made in the region of
Nessebar dating to the last decades of
the sixteenth century or to the early
seventeenth century at the latest.
It is unknown from where icon-painter
Constantine came to Nessebar or was
he a local, adhering to the noteworthy
works by the icon-painters from Northern Greece, yet the painting created
by his workshop renders an ingenious
reading of Cretan art, which its in the
‘classicizing’ trend in the art of the second half of the sixteenth century.
RESTORATION OF THE ROYAL
DOORS FROM THE CHURCH OF
ST PARASKEVA IN THE TOWN
OF BIALA
Ekaterina Andonova
The unexamined until now doors of
the iconostasis at the Church of St
Paraskeva in the town of Biala with the
representations of the Annunciation, St
Basil the Great, St John Chrysostom,
Gregory the Theologian and St George,
were restored in 2013 by the National
Academy of Art.
Following in-depth analyses, removal
of a thick layer of over-paintings and
the overall restoration, some important
facts of the monument’s past were
established alongside its stabilization.
A donor’s inscription was discovered
in the area with the igure of Archangel
Gabriel featuring the name of the
donor, Sfrancis Reidzis. Despite the
missing year of painting, on the base
of a comparative analysis of the saints
on the doors of the iconostasis at the
Church of St Stephen from Nessebar
(National museum of History), the

doors from Biala could be dated too.
According to the existing publications,
the doors at the Church of St Stephen
were painted in 1660 or 1661, yet a
careful perusal of the donor’s inscription
on them reveals that they have been
made in 1606. The paint technology
and the similar manners of the two
monuments under consideration show
that the doors from Biala also date from
the early seventeenth century being
part of the production of the Nessebarbased icon-painting workshops of the
late sixteenth and the early seventeenth
century.
„Moral Pictures”: an
ICONOGRAPHICAL NOTE
Georgi R. Parpulov
The 18th and 19th centuries are marked
in the Ottoman Balkans by the rise of a
more introspective and more conscious
religiosity. Being comparable to similar developments in post-Reformation
western europe, this phenomenon
brought about the adoption of some
Catholic didactic imagery by Orthodox
church painters. my note builds on the
recent research of elena Genova and
emanuil mutafov, and traces two such
imports back to their ultimate points of
origin: the peintures morales, or miroir
de l’âme, designed by Vincent Huby,
S.J. (1608-1693) and engraved by
Pierre Gallays (d. 1735), and the Vitae
Religiosae Typica Descriptio designed
by Christophorus Pilckmann, O. Praem
(1565-1637) and engraved by michel
Birbaum (l. 1608-1612). The iconography of both reached the Balkans indirectly, by way of Russia.
NOTES ON AN INSCRIPTION
OF PAROEMIAC ORIGIN
FROM THE CHURCH OF THE
VIRGIN HODEGETRIA IN THE
Patriarchate of Peć
Hristo Andreev
The report speciies the origin of the
inscription in the scroll of moses
the Prophet from the Church of the
Virgin Hodegetria in Peć (1330s). It
was established to be an incipit of
the paroemia Ios. 5:10-15 (on easter
Saturday) in a version recorded in
Cyrillic liturgical manuscripts of the
late twentieth/fourteenth century. In

the course of the research, the origin of
an inscription in the scroll of Isaiah the
Prophet from the Church of Joachim
and Anna in Studenitsa (1318/1319)
was also ultimately speciied. It proved
to be an incipit of the paroemia Is.
42:5-16 (on the ifth Thursdays of
Great Lent) in a textual version known
from a Cyrillic manuscript of the early
thirteenth century. The two epigraphic
fragments are yet another evidence of
the direct relation between part of the
mural inscriptions and the usual at the
time scribal liturgical practice.
THE GREEK TEXTS FROM
THE SCROLLS OF PROPHETS
AND SAINTS IN THE
ALINO MONASTERY OF
TRANSFIGURATION
Tsvetan Vassilev
Greek inscriptions from the seventeenth century form a signiicant part
of the epigraphic data preserved in
Alino monastery of Transiguration
nowadays. There are number of similar churches from the period in question, which contain both Cyrillic and
Greek inscriptions, with Seslavtsi
monastery of the St Nicholas, Iskrets
monastery of the Dormition of the
Virgin, Karlukovo monastery of the
Dormition of the Virgin among others. The article presents for irst time
ifteen Greek inscriptions from Alino
monastery while at the same time
deals with the role of each language
in relation with the place of texts in
the iconography of the temple and the
literacy of both painters and viewers.
each inscription is presented with
translation and comments. An attempt
has been made for restoring the ‘Path
of the mistake’ from the Icon-painter’s
manual, the Hermeneia, to the mural
inscription in general, which is a complex and unresolved matter until now
due to lack of key data in that process.
The main conclusion is that the role
of the Greek language in the scrolls
of prophets and saints in churches and
monuments with both Cyrillic and
Greek inscriptions is not to inform,
but to imply the higher spheres of the
Word of God, its eternity and permanency, which is meant not to be read
and comprehended directly, but to be
an object of contemplation and reverence by the visitors.
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