
ТАЙНИЯТ ЕЗИК НА ИКОНАТА
Информация 

д-р Васил Тенекеджиев
Иконата е емблема на Православието. Тя не е просто произведение на изкуството с 

религиозно съдържание, а особено изображение, което със специфичните си изразни средства 
представлява едно видимо, точно отражение на християнското учение. 

В иконата е от значение най-вече богословското съдържание. Самото изображение 
не е нужно да бъде красиво, но е много важно да бъде правилно. Затова иконописта е консер-
вативна и всеки елемент от образа е добре обмислен. Можем да сравним рисуването на икона 
с писането на текст. Когато пишем, е много важно да спазваме правописните и граматическите 
правила, защото иначе мисълта ни няма да бъде изразена правилно. Същото е и в иконописта. 
Ако традицията не е спазена и елементите в изображението са объркани, то и богословското 
съдържание няма да бъде предадено както трябва. 

Къде обаче е мястото на художествения стил? Той е едно от изразните средства. В на-
чалото на раннохристиянската епоха изображенията не се отличавали със специфичен стил, 
но през вековете това се променило. Образите станали по-сухи, схематични и безплътни. Про-
порциите престанали да бъдат естествени. Започнало да се акцентира върху лицата и най-вече 
върху очите – прозорците на душата. Престанали да се правят опити за предаване на естест-
вената (права) перспектива и пейзажите станали фантастични. Върху иконите започнали да 
се представят човешки фигури, природа и архитектура по такъв начин, че да бъдат далеч от 
това, което можем да видим около нас. Причината отново е в богословската идея. Особеният, 
даже неестествен вид на иконописните изображения цели да ни напомни, че е представен един 
друг, напълно различен небесен свят, една божествена реалност, която не може да се изобрази 
директно, а само чрез символи. 

Иконописта придобила своя специфичен и разпознаваем облик едва през Средно-
вековието, когато във Византия приключила иконоборската криза. Именно заради нея 
Църквата била принудена да развие много точно теорията на иконопочитанието, т.е. да отго-
вори на въпросите какво е иконата, как трябва да се изработва, как да се почита и т.н. 

Едно от най-интересните неща в иконописта е богатството и разнообразието от 
изразни средства, чрез които се предава скритото съдържание. Ето няколко примера:

• Иисус Христос, Св. Богородица, ангелите и светиите се изобразяват със златни кръго-
ве около главите. Те се наричат ореоли(или нимбове) и символизират светостта. 

• Ореолът на Христос е по-особен. В него е вписан кръст – символ на страданията и само-
жертвата на Божия Син за спасението на човешкия род. Буквите върху кръста (на гръцки 
или на старобългарски) се разчитат като едно от имената на Бог: Вечносъществуващия. 

• Подобно значение има традиционният златен фон  – той напомня за божествената 
светлина и за невидимото присъствие на Бог. 

• Цветовете на одеждите също имат скрит смисъл. Христос е облечен в червена долна 
дреха и синя наметка. Цветовете символизират двете природи, които се съединили у 
Христос, когато се родил от Дева Мария: червеното е символ на божествената, а си-
ньото на човешката природа. 

Тези примери показват, че за да бъде разбрана, иконата не просто трябва да се гледа, но 
трябва да се разчита и осмисля. За повечето съвременни хора традициите на Православната 
църква са непознати. В миналото хората са ходили често на църква, участвали са в службите, 
слушали са обясненията на свещениците. Така постепенно са научавали значението на тайния 
език на иконите и са започвали да разбират техните послания.



Иконата Св. Богородица Елеуса (Милостива) от ХVIII в. 
За епитетите на Св. Богородица и начините на нейното изобразяване
В историята на православната иконопис има различни традиционни начини как да бъде 

изобразявана Божията Майка - със или без Младенеца Христос, с различно положение на гла-
вата и тялото, с различни жестове, атрибути и символи. Всеки от тези „начини“ се нарича ико-
нографски тип или просто иконография на Св. Богородица и съответно си има име –  на-
пример, „Св. Богородица Пътеводителка“, „Св. Богородица Умиление“ и т.н. Възможно е през 
вековете една и съща иконография да е получила повече от едно име. 

Църквата възпява Св. Богородица с различни епитети (нещо като поетични наименова-
ния). Божията Майка е наречена Милостива, Всецарица, Душепазителка, Бърза помощница на 
нуждаещите се и т.н. В някои случаи тези епитети са същите като имената на иконографските 
типове. Друг път е представен един иконографски тип на Св. Богородица, а е написан раз-
личен епитет. Някои епитети, от своя страна, не са свързани с конкретен иконографски тип. 
Добър пример за това е Елеуса, което означава Милостива, но често се смесва с иконографския 
тип Умиление. 

Такава иконописна загадка е представяната икона
Св. Богородица Елеуса (Милостива) от ХVIII в. 

Елеуса е един от популярните епитети на 
Божията Майка, но на иконата тя е в тради-
ционния иконографски тип Пътеводителка (на 
гръцки Одигитрия). Св. Богородица е предста-
вена допоясно, в тържествена поза - изправена, 
с леко склонена глава. На лявата ѝ ръка, като 
на трон, е седнал Младенецът. Той благославя 
с дясната си ръка, а в лявата държи свитък или 
книга – символ на Неговата проповед. С дясна-
та си ръка Св. Богородица сочи към Христос – 
това всъщност е жест с две значения. Божията 
Майка посочва Христос, който е „Пътят на спа-
сението“ (т.е. вярата в Него е път на спасение-
то). В същото време ръката е в поза на молитва. 
Защо? Църквата учи, че Св. Богородица, както 
и светиите, непрестанно се молят на Бог за чо-
вечеството. 

Св. Богородица е облечена в дълъг син хи-
тон (нещо като дълга риза или рокля), а отгоре 
носи кафяво-червена кърпа, която покрива ко-
сите ѝ и се спуска на дипли по раменете. През 
Античността, както и през Средновековието, 
сред повечето народи в Средиземноморието се 

е смятало за благоприлично на публични места жените да носят някакво покривало на главите 
си (това, впрочем, бил древен обичай и не е измислен от конкретна религия).

На Богородичните икони, както на тази, се виждат три звезди – върху челото и раменете 
на Божията Майка. Те са почти винаги задължителни и символизират вечното девство на Св. 
Богородица. Църквата учи, че Мария зачева и ражда Христос по свръхестествен начин – все 
пак нали ражда Бог. Затова тя остава девица и след Рождество Христово. 

Според християнските предания във Византия първата икона иконографски тип Пътево-



дителка била създадена от самия апостол Лука – този, който написал третото от евангелията в 
Новия Завет. Св. Лука, освен апостол и писател, бил и талантлив художник. Заради това е бил 
почитан като покровител на зографите (а днес и на всички художници).

Защо този иконографски тип на Св. Богородица се нарича Одигитрия?
Има две обяснения – едно историческо и едно богословско. Историческото е, че иконата 

на Св. Лука била донесена в Константинопол и станала пазителка на византийската столица. 
Тя се съхранявала в манастира Одигон (манастирът на водачите), където военачалниците се 
молили, преди да тръгнат на поход. От името на манастира дошло и името на иконата. Второто 
обяснение твърди, че името Одигитрия/ Пътеводителка идва от това, че Св. Дева е изобразена 
как посочва Пътя на спасението. 

Независимо коя е истинската причина, това е най-популярната и широко разпространена  
иконография на Св. Богородица в целия Православен свят.

Иконата Иисус Христос (1845 г.)
Това е най-широко разпространеният иконографски тип на Иисус Христос. Той се на-

рича Вседържител (на гръцки Пантократор). Христос е представен допоясно, облечен в дълъг 
червен хитон и синя наметка, наречена химатий. Тези дрехи са били типични за Античност-
та, предимно за онези области, където процъфтявала елинистическата култура. През римско 
време хитонът и химатият били отличителен знак за учителите и философите. Затова в иконо-

писта Христос, както и апостолите, се изобра-
зяват в подобни одежди. С тях се подчертава, 
че те са учителите на спасението. Цветовете на 
Христовите дрехи традиционно са червено и 
синьо. Те символизират божествената природа 
(червеното) и човешката природа (синьото) на 
Христос, който, както учи Църквата, е Бог, но 
се е въплътил и е станал Богочовек. 

Христос благославя с дясната ръка. Жес-
тът на благословията е много важен. Двата 
събрани пръста символизират двете природи, 
съединени в личността на Христос (божестве-
ната и човешката), а останалите три пръста са 
символ на Светата Троица. Освен това, точно 
този вариант на жеста на благословията показ-
ва по един много стилизиран и скришен начин 
буквите от съкратените имена на Иисус Хрис-
тос (на гръцки): IC XC (ισχσ). 

Христос може да държи затворена или 
отворена книга. Когато е затворена, тя симво-
лизира Книгата на живота и смъртта, в която 
са записани имената и делата на всички чове-

ци. Когато е отворена, книгата е символ на Христовата проповед. 
На иконата Иисус Христос (1845 г.) държи отворена книга, а надписът на гръцки е от 

евангелието на Св. Йоан. Написано е: „Аз съм Светлината на света. Който Ме следва, никога 
няма да върви в мрака, но ще има Светлината на Живота.“ (Йоан 8:12).

Иконографският тип Вседържител е най-тържественото изображение на Христос. Името 
му подчертава, че Божият Син е Бог и всемогъщ.



Иконата Свети Петър и Свети Андрей, XVII в.
Тази икона е част от т.нар. апостолски ред на иконостаса, където се изобразяват дванаде-

сетте апостоли. Тя е от стария храм „Св.Атанасий“, който бил унищожен от пожар през 30-те  
години на XIX в. Скоро след това на негово място построили сегашната църква „Св.Атанасий“.

Божият Син имал много ученици, които 
по-късно започнали да проповядват Негово-
то учение. Затова били наречени апостоли (от 
гръцки посланици). Най-близките и верни по-
следователи на Христос оформяли групата на 
дванадесетте апостоли. Освен тях обаче имало 
още ученици.  Църквата ги нарича седемдесет-
те апостоли. 

И така светите Андрей и Петър били от 
най-важните сред дванадесетте. Андрей бил 
първият ученик, когото Христос повикал при 
себе си. Затова той се нарича Първозвани (т.е. 
този, който е призован първи). Петър бил не-
гов брат и двамата били рибари, преди да тръг-
нат след Божия Син. 

Св. Петър бил един от най-близките Хри-
стови ученици. Всъщност той се казвал Симон, 
но Христос го нарекъл Петър, което означава 
на гръцки камък. Това било заради твърдата 

вяра на апостола. Ето думите от евангелието на Св. Матей:
"И Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови 

няма да й надделеят! И ще ти дам ключовете на Царството небесно, и каквото свържеш на 
земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на 
небесата" (Мат. 16:15 - 19).

Отново заради тези думи на Христос християните вярват, че Св. Петър е ключарят на рая 
и пуска праведниците в него. Затова той държи ключове в ръка. 

В иконописта най-често Св. Петър се изобразява със Св. Павел. Двамата се почитат като 
първовърховни апостоли, защото тяхното значение за развитието на християнството е изклю-
чително голямо. Върху нашата икона обаче Св. Петър е изобразен до своя роден брат, Св. Анд-
рей. Двамата са облечени в традиционните одежди, в които се изобразяват апостолите – хитон 
и химатий (виж повече за това в текста за Христос Пантократор). Двамата държат свитъци – 
символ на проповедта им, а Св. Петър има в ръцете си и ключове. Светостта на двамата братя 
е изразена със златните ореоли, както и с традиционния златен фон – символ на божествената 
светлина, огряваща светиите. 

Апостолите пътували по света и проповядвали Божието слово. Те основавали църковни 
общини на много места. Св. Петър например основал църквата в Рим. Затова папата се смята 
за наследник на Св. Петър (впрочем това станало много преди християните да се разделят на 
католици и православни). Св. Андрей пък пътувал в района на Западното Черноморие и на север 
чак до днешен Киев в Украйна. Той основал много местни църкви и поставил за техни епископи 
свои ученици. Св. Андрей донесъл християнството във Византион – бъдещия Константинопол и 
днешен Истанбул (затова Вселенският патриарх се смята за наследник на апостола). Св.Андрей 
основал първата църква и в Одесос, днес Варна, и по тази причина днес Варненският и великоп-
реславски митрополит също се възприема за наследник на Св. Андрей.



Иконата Свети Георги, XVIII в.
Свети Георги е един от най-прочутите християнски светии. Той живял в началото на IV в., 

когато вярващите в Христос нерядко били гонени, мъчени и убивани заради вярата си. Хрис-
тияните, които изтърпели страдания и загинали, Църквата почита като светци-мъченици, а 
онези от тях, които били мъчени най-много, се наричат великомъченици. Сред тях бил и Св. 
Георги. Той бил войник и затова обикновено на иконите се изобразява с военно облекло и 
оръжие.

Най-разпространените икони на Св. Георги представят чудото, станало след неговата 
смърт. Легендата разказва, че в земите на едно царство се появил страшен змей. Той заключил 
всички води и земята изсъхнала. Настъпила суша и глад. За да отпуска все пак малко вода, 

змеят искал да му пращат млади девойки и той 
ги изяждал. Семействата, които имали дъще-
ри, теглили жребий кой да изпрати детето си 
на смърт. Дошъл ред и на царската дъщеря. Ко-
гато обаче змеят се доближил към момичето, 
срещу него се изправил страшен воин на бял 
кон и с развято червено наметало. С копието 
си и със силата на кръстния знак светецът про-
низал змея и го укротил. Чудовището станало 
толкова безпомощно, че царската дъщеря го 
завързала с пояса си и го отвела в града като 
куче на повод. Там, пред очите на всички, Св. 
Георги убил змея и спасил царството. И всичко 
това направил със силата, дадена му от Господ. 

Заради тази легенда Св. Георги е почитан 
като защитник на онези, които са в опасност и 
победител над силите на злото.

В горния край на нашата икона е изобра-
зен Христос, който благославя светеца. От дру-
гата страна се спуска ангел и носи на Св. Георги 
корона. Тук смисълът е по-дълбок от това, кое-
то се вижда на пръв поглед. Едновременно се 
прославят два подвига на Св. Георги: първият 
е изобразеният – победата над злото под фор-

мата на змея и вторият - духовната победа на великомъченика, който изтърпява всички стра-
дания, но не предава вярата си в Христа. Нещо повече, духовната победа е първа и именно 
заради нея Св. Георги е светец и Божий воин, който защитава слабите, именно заради нея той 
може да победи чудовището. 

Върху някои икони на коня зад Св. Георги се рисува малко момче, което държи кана, а 
през ръката му е преметната кърпа. Това е детайл от друга легенда. По време на една война 
момчето било отвлечено от семейството си и похитителят му го направил слуга в дома си. Ин-
тересното е, че различни народи и в различни епохи променяли произхода на момчето, както 
и кои били похитителите му. През епохата на османското владичество в България, съвсем ес-
тествено, детето било българче, а враговете – османци. Краят на легендата обаче е един и същ. 
Докато момчето прислужвало една вечер на новите си господари, Св. Георги се появил на бе-
лия си кон, грабнал го и го върнал на родителите му.



Иконата Архангел Михаил,
Зограф Кръстю от Трявна, XIX в.

В християнството ангелите са безплътни Божии служители, пратеници и воини. Техният 
брой е по-голям, отколкото човек може да си представи. Те имат различни служби и са разде-
лени в девет ранга. Начело на небесните сили стоят 7 архангели(от гръцки – старши ангели), а 
най-първи от тях е Св. Михаил. Той е наречен водач на небесното воинство (т.е. на небесната 

войска), архистратег (т.е. главнокомандващ), 
княз на небесните сили и т.н. 

В иконописта архангел Михаил се изобра-
зява като красив голобрад младеж с дълги коси, 
привързани с лента (такава лента през Антич-
ността са носели победителите в състезания и 
воините) и с големи крила на гърба. Арханге-
лът може да се изобрази в различни одежди, в 
зависимост каква идея иска да изрази иконо-
писецът. Най-често обаче Св. Михаил е обле-
чен като воин с ризница и червено наметало, а 
в ръка държи меч. Според някои представи, ме-
чът на архангела е огнен, но това се изобразя-
ва много рядко в иконописта. Често в другата 
ръка Св. Михаил държи кръгъл предмет (сфе-
ра) с букви.Те винаги са свързани с Бог. Върху 
иконата пише: ХС – съкратено от Христос, т.е. 
Божият Син е всемогъщ и властта му се раз-
простира върху цялата вселена.

Православните християни на Балканите 
вярват, че арх. Михаил е този, който Господ из-
праща да вземе душите на хората, когато умрат. 
С меча си той срязва нишката, която свързва 

душата с тялото. Ако покойникът е праведник, архангелът е много внимателен, но ако е греш-
ник, той  изтръгва душата с груба сила. Подобна сцена – смъртта на грешника (обикновено 
се уточнява – на скъперника) може да се види върху много икони и стенописи от България и 
други балкански държави.   

Иконата Св.Убрус, XIX в.
Иконата представя една от най-важните християнски реликви – кърпа, върху която по 

чудодеен начин се появил Христовият лик и така тя се превърнала в първата икона. Ето какво 
разказва легендата. 

По времето, когато Иисус проповядвал в Светите земи, в северната част на Месопотамия 
съществувало малкото княжество Едеса. Неговият княз Авгар бил тежко болен и никой от 
местните лекари и жреци не можел да му помогне. Князът чул за Христос и как Той вършел 
чудеса и изцелявал болни. Той изпратил един свой слуга, който бил и художник, да покани 
Божия Син в княжеството  с молба да го изцели. Ако Христос откажел, то слугата имал и дру-
га заръка, да му нарисува портрет и да го помоли за благословия. Така князът се надявал чрез 
благословения образ да получи облекчение за страданията си.  

Слугата изпълнил заръките на своя господар. Първо поканил Христос в Едеса, но Той 
отказал, защото не можел да се отклонява от своята мисия в светите земи. Тогава слугата по-



искал да нарисува портрет, но Божия Син взел 
една кърпа (на старобългарски убрус), допрял 
я до лицето си и по чудодеен начин ликът му се 
изобразил върху плата. Той дал на слугата чуд-
ния образ, който бил неръкотворен (т.е. несът-
ворен от човешка ръка) и го изпратил с благо-
словията си при княз Авгар.

Така била създадена първата икона, която 
била и чудотворна, защото чрез нея Бог извър-
шил чудо. Князът се помолил пред изображе-
нието и веднага оздравял. Авгар приел христи-
янството и според преданията направил Едеса 
първата християнска държава в света. 

В най-ново време под влияние на католи-
ческата традиция може да се види друго, доста 
подобно изображение, което се казва Кърпата 
на Св. Вероника. На него също е представено 
парче плат с лика на Христос. Лицето обаче 
изразява страшно страдание, а на главата има 

трънен венец. Според легендата, по пътя към Голгота от тълпата излязла девойката Вероника и 
с кърпа почистила лицето на страдащия Божи Син. Така върху плата се появил ликът на Спа-
сителя. 

Легендата е създадена сравнително късно, вероятно около XIII в., сред католическите 
християни. В Православния свят никога не е възприета официално, но въпреки това някои 
изображения са проникнали и на Изток. 

Как да различаваме Убрусът от Едеса от Кърпата на Св. Вероника? Върху едеския образ 
ликът на Христос е спокоен и няма трънен венец, тъй като историята по никакъв начин не е 
свързана с пътя към Голгота и страданията на Божия Син. 

Икона Йоан Кръстител
В християнските представи Св. Йоан е най-важният от светиите и се нарежда веднага 

след Божията Майка. Той е последният от пророците, които са проповядвали за идването на 
Спасителя Иисус Христос, но за разлика от тях Св. Йоан видял с очите си Божия Син, който 
се е въплътил и е станал Богочовек. 

Св. Йоан живял като аскет в пустинята – бедно, без всякакви удобства и отдаден на мо-
литви. С това станал вдъхновение и модел за по-късните християнски монаси. Светецът започ-
нал да проповядва сред юдеите, че скоро Спасителят, обещан в пророчествата, ще се появи. 
Той призовавал всички да се разкаят за греховете си и да заживеят праведен живот. Светецът 
кръщавал хората във водите на р. Йордан – ритуал, с който очиствал по един мистичен начин 
душите на хората и ги подготвял за идването на Божия Син. Заради това Св. Йоан е наречен 
Предтеча – т.е. този, който върви напред (от старобългарски). 

Най-важният момент в житието на светеца бил, когато самият Божи Син дошъл при него 
и поискал Св. Йоан да го кръсти в р. Йордан. Нямало нужда Христос да се кръсти за опроща-
ване на греховете, тъй като Той самият е безгрешен. Като поискал да бъде кръстен обаче, Бо-
жият Син проявил смирение. Освен това, в онзи момент се случило чудо: от небето се спуснал 
гълъб – символ на Св. Дух, а гласът на Бог Отец се чул от висините: „Ти си Моят Син възлю-
блен, в Когото е Моето благоволение.“.



Така, пред хората се разкрил Бог с трите 
лица на Св. Троица: Отец, Син и Св. Дух. Ста-
нало видно за всички, че Христос е Божият 
Син. 

Св.Йоан завършил живота си трагично. 
Заради своите проповеди, насочени срещу гре-
ховете на всички, включително и на властима-
щите, той бил хвърлен в затвора и обезглавен. 
Св. Йоан се превърнал във вдъхновение за 
по-късните мъченици, загинали заради вярата 
си в Христа.

В иконописта Св. Йоан се изобразява като 
пророка от пустинята. Той е млад мъж с брада 
и дълга, разрошена коса. Носи бедна дреха, на-
правена от камилска вълна и наметка над нея. 
Така е описан Предтечата в Евангелията. 

Върху иконата има някои много интересни 
детайли. Св. Йоан е изобразен с крила на ангел, 
защото някои пророчества според Църквата се 
отнасят за светеца:

„Както е писано у пророците: "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще 
приготви Твоя път пред Тебе."

"Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пъ-
теките Му." (Марк 1:2-3)

Ето защо Св. Йоан е не само Предтеча, но и Ангел на пустинята, представа, оставила от-
печатък в православното изкуство. 

С дясната си ръка Св. Йоан благославя, а в лявата държи нещо като купа с отрязана гла-
ва. Този зловещ детайл трябва да ни напомни за трагичната кончина на светеца, убит заради 
своята проповед. Впрочем, същината на самата проповед е отразена върху свитъка, който Св. 
Йоан държи в същата ръка: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.“ (Мат. 3: 2). 

Върху някои икони има още два интересни детайла: светецът държи жезъл с кръст – сим-
вол на мисията му да кръщава; и дърво със секира в корена му. Това е илюстрация от една от 
проповедите на Св. Йоан срещу хората, които вършат грехове: „и секирата лежи вече при ко-
рена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в 
огън“ (Мат. 3: 10).



Икона Рождество Христово
Рождество Христово е празник, епизод от свещената история и се основава на Еванге-

лията и на Свещеното предание на Църквата. В разказа има множество интересни детайли, 
подробно илюстрирани в иконописта.

Може да се каже, че в православната традиция днес има две отделни иконографии за праз-
ника. 

Първата е по-стара. Тя представя Витлеемската пещера. В нея, на постеля, подобна на 
дюшек, лежи Св. Богородица, а до нея в малка каменна ясла е положен Младенецът. Отстрани 
стоят един вол и едно магаре. Любопитно е, че Христос е увит в пелени, които твърде напом-
нят на плата, в който юдеите увивали телата на покойниците, когато ги погребвали. Също 

така, яслата много прилича на саркофаг. Всич-
ко това не е случайно – в тази икона се чувства 
радостта от Рождеството, но се вижда и проро-
чество за целта на земната мисия на Христос 
Спасителя – да страда и да загине, за да изкупи 
греховете на човечеството.

 До Божията Майка и Младенеца стои 
земният съпруг (по-скоро годеник – на старо-
български обручник) Св. Йосиф. Над пеще-
рата се спуска Витлеемската звезда. Наоколо 
се виждат умалени фигурки – части от допъл-
нителни сцени към основния разказ. В небето 
ангели възпяват раждането на Спасителя. От 
едната страна – един ангел се явява на пасти-
рите, за да им възвести, че Христос се е родил. 
От другата страна тримата влъхви – мъдреците 
от Изтока, пътуват към Витлеем, за да се покло-
нят на Младенеца. 

В друг ъгъл на иконата се виждат две 
жени  – акушерки, които къпят новородения 
Христос. И в тази малка сцена има пророчест-
во – тя трябва да напомни за Кръщението. 

В някои икони се представя един интересен епизод от общото предание. Св. Йосиф се 
изобразява още веднъж, този път говорещ с някакъв старец. Старецът е превъплъщение на 
дявола, който посажда в душата му съмнения. Св. Йосиф е силно смутен от свръхестествения 
начин, по който Дева Мария зачева и ражда, но преодолява душевните си терзания и не изо-
ставя Св. Богородица и Богомладенеца. 

През Възраждането на Балканите става популярна една малко по-различна иконография 
на Рождество Христово. В средата на Витлеемската пещера е представена яслата, а от двете 
страни са коленичели Св. Богородица и Св. Йосиф и се покланят на Въплътилия се Бог. Про-
изходът на тази иконография идва от илюстрациите на най-известния химн, посветен на Дева 
Мария, който се казва „Акатист Богородичен“.



Икона Света Богородица – живоносен източник 1748 г.
Върху тази икона е изобразено едно свято място в покрайнините на Константинопол, 

свързано с  много чудеса и култа към Св. Богородица.
Легендата разказва, че през V век край стените на византийската столица имало една го-

риста и трудно проходима местност. Един ден войник, на име Лъв (Леон), вървял наблизо и 
видял стар слепец, който се лутал и молел за вода. Лъв се зачудил откъде да му намери вода, 

настанил го да седне и тръгнал да търси. Тога-
ва обаче чул гласа на Св. Богородица, която го 
упътила към скрит и затлачен извор наблизо. 
Той бил чудотворен и целебен и старецът не 
само утолил жаждата си, но и прогледнал. Бо-
жията Майка предрекла, че Лъв ще стане цар 
(император). Това наистина се случило някол-
ко години по-късно и някогашният войник 
заел ромейския престол под името Лъв I Тра-
киец  (457 – 474 г.). Той построил храм при из-
вора, който се превърнал в едно от най-свети-
те и почитани места в столицата. Там идвали 
болни от близо и далеч да търсят изцеление. 
Именно това е показано и на иконата. В среда-
та е представен фонтан, над който е изобразена 
Божията Майка с Богомладенеца в ръце. Нао-
коло се е събрало голямо множество народ и 
всеки търси изцеление в чудотворните води на 
Богородичния извор. На заден план се виждат 
стените на Константинопол.

Интересен детайл в иконата са рибите, 
които плуват във водата на извора. Те имат две значения. В иконописта, когато се рисуват 
риби във вода, това е символ, че тя е жива, свята вода. Така е например в сцената „Богоявле-
ние“, където във водите на р. Йордан плуват риби. В иконата „Живоносен източник“ обаче 
рибите илюстрират  местна легенда. Когато на 30 май 1453 г. османците превзели Констан-
тинопол, близо до извора седял един старец и пържел риба. Един послушник дотичал да му 
каже, че градът е паднал. Старецът не повярвал и казал, че по-скоро рибите ще скочат от 
тигана и ще оживеят, отколкото столицата да бъде превзета. Станало обаче чудо, тиганът се 
обърнал, рибите паднали във водата и оживели. Впрочем и до днес в извора плуват риби и 
те имат кафяви петънца по кожата. Местните разказват, че били белег от пърженето. Заради 
тази популярна легенда, днес в Истанбул наричат храма „Рибната църква“ или „Рибния ма-
настир“.



Икона Успение Богородично
Според православните предания Св. Богородица живяла до дълбока старост. За нея се 

грижили Христовите апостоли и най-много Св. апостол Йоан Богослов, на когото Христос 
сам поверил Своята майка. 

Когато дошло времето, Св. архангел Гавраил се явил на Дева Мария и донесъл благата 
вест, както години по-рано на Благовещение. Той ѝ подарил клонка от рая и казал, че земният 
ѝ път завършва и ще се пресели в небесата при своя Син. 

По това време Св. Богородица живеела в 
Йерусалим, а апостолите пътували по света да 
разпространяват Христовото учение. Тя много 
искала да ги види за последен път. Бог чул молит-
вата ѝ и изпратил ангели да доведат апостолите. 
Те полетели по света, намерили Христовите уче-
ници, грабнали ги на облаци и ги отнесли при 
смъртното ложе на Божията майка. 

Дошъл апостол Павел, заедно със своите 
ученици и по- късно епископи: Дионисий Аре-
опагит, Иеротей, Тимотей. Пристигнали и дру-
гите от седемдесетте апостоли. Св. Богородица 
се сбогувала с всички, легнала на одъра и така в 
мир завършила земния си път. Смъртта ѝ била 
като заспиване и затова е наречена „успение“ 
(на старобългарски – заспиване). Сам Христос 
дошъл, за да вземе душата на Своята Майка, а 
на третия ден възкресил и тялото ѝ. Така с тяло и 
душа била взета на небето, а Божият Син пока-
зал каква ще бъде съдбата на всички праведници 
в деня на Второто пришествие и Страшния съд. 

Иконата Успение Богородично доста точ-
но илюстрира този разказ. В средата е ложето 
и Дева Мария лежи върху него със затворени 
очи. Над нея в голямо сияние е застанал Хрис-
тос и държи в ръце повито бебе – символичен 
начин да се изобрази душата. Наоколо са апос-

толите, а учениците на Св. Павел са облечени в одежди на епископи. Наоколо има няколко 
сцени: ангели отвеждат апостолите към Йерусалим върху малки облачета и Св. Богородица, 
която, след като е възкресена на третия ден, се възнася към небесата. 

Другите две допълнителни сцени също са свързани с епизоди от историята на Богоро-
дичното успение. Според преданието Св. Тома не бил доведен навреме в Йерусалим. Той бил 
много тъжен, защото не могъл да се сбогува с Божията Майка и  помолил другите апостоли 
да отворят гробницата, та поне да се поклони пред тялото на Пресветата. Гробът бил празен. 
Историята с Христовото възкресение отново се повтаряла, за да бъде разкрита тайната, че Св. 
Богородица била възкресена и взета на небесата и с тяло, и с душа.

Според някои варианти на преданието Св. Богородица поверила на Св. ап. Тома своя пояс 
и това може да се види върху някои икони на „Успение Богородично“. Поясът се превърнал в 
една от най-важните чудотворни реликви на християнския свят. 

Втората допълнителна сцена се изобразява най-долу, пред ложето на Божията Майка. Там 



се вижда човек с отсечени китки, които стискат ръба на леглото, а пред него е застанал архангел 
Михаил с изваден меч. Преданието разказва, че един юдеин мразил твърде много християните 
и когато видял апостолите, които носели леглото на Св. Дева към мястото за погребение, се 
втурнал към него и се опитал да го събори. Изневиделица се появил Св. арх. Михаил и отсякъл 
ръцете му. Ужасът и болката от това чудо накарали юдеина да се разкае и станало второ чудо. 
Ръцете му се възстановили и оздравели, а той станал искрен последовател на Христос. Тази 
малка история в големия разказ е пример за нещо много важно в Христовото учение – ако 
човек искрено се разкае , Бог ще прости греховете му и ще го спаси.

Св.Св. Кирил и Методий
Светите братя Кирил и Методий са създателите на книжовния славянски език, който в 

края на XI век става официален в България. Затова днес го наричаме старобългарски език. 
Братята създават първата графична версия на нашата азбука – т.нар. глаголица, която по-къс-
но, в България, е заменена с по-простата версия, наречена – кирилица (в чест на Св. Кирил).

Важно е да се подчертае, че голямото постижение на Светите братя е не създаването на 
азбуката – тя е само елемент, само инструмент 
от цялостното им дело. Те успяват да изградят 
цял писмен език със съответната граматика и 
лексика. След това те използват новосъздаде-
ния език на практика, превеждайки от гръцки 
богослужебни и други текстове. Книжовното 
дело на Солунските братя е толкова сложно 
и мащабно, че дори днес ни е трудно да си го 
представим и да го осмислим изцяло. Не тряб-
ва да забравяме и финалната фаза от техния 
книжовен проект  – борбата за неговото при-
знаване, свързан с много трудности, спорове и 
дипломатически действия. 

Едва след смъртта на двамата братя тех-
ните ученици донасят новия книжовен език в 
България. Затова и у нас почитаме всички за-
едно – учителите и учениците. Това са Светите 
Седмочисленици: Кирил, Методий, Климент, 
Наум, Сава, Ангеларий и Горазд. 

В българската иконопис Св.Св. Кирил и 
Методий са наречени равноапостолни (т.е. рав-
ни на апостолите) просветители български или 
славянобългарски, български книжници и т.н. 
Традиционно те държат в ръце свитък с азбука-
та. Тук е важно уточнението. Всички запазени 

изображения са от времето, когато глаголицата е заменена от кирилицата. Затова е представе-
на по-късната графична система. 

От историческите извори знаем, че Св. Методий бил ръкоположен за епископ, но Св. Ки-
рил е бил монах и никога не достигнал високия църковен ранг на брат си. Върху някои икони 
двамата светии са изобразени както следва: единият като епископ, а другият като монах. По-
някога обаче, може би от желание да отдадат още по-голяма почит, зографите рисуват и два-
мата като епископи. 



Иконостас
Как се появил иконостасът?
Още през IV в., в първите истински църковни сгради е обособено специално простран-

ство, където била поставена олтарната маса и се извършвали основните богослужения. Олтар-
ното пространство или просто олтар  било оградено от обикновен нисък парапет от дърво или 
мрамор. 

По-късно през VI в. върху него започнали да поставят колонки, а над тях напречна гре-
да. В така получените отвори, подобни на прозорци, за да закрият олтара понякога спускали 
завеси. Върху преградата започнали да поставят различни изображения и така постепенно се 
появил иконостасът. Той се развивал без прекъсване през вековете и вероятно ще продължи 
да се променя и занапред. 

На Балканите иконостасът получил най-богата и добре оформена композиция едва през 
периода XVII – XIX в. В много от възрожденските църкви могат да се видят прекрасни приме-
ри. В края на XIX и през XX в. започнал упадък и иконостасът на Балканите станал по-опро-
стен, но и по-объркан като идея. 

На други места в Православния свят, най-вече в Русия, иконостасът продължил да се раз-
вива. Затова, традиционният руски иконостас е много по-сложен и с повече редове. Това тряб-
ва да се знае и да не се допуска грешката върху балканския иконостас да се прехвърлят прави-
лата и изискванията за руския.

Традиционният балкански иконостас има три входа. Централният е най-важен и се на-
рича свети двери (по-рядко царски двери). Той се използва само за богослужебни цели, а не 
просто като вход. Затворен е със завеса и красива дърворезбована врата с изображение на „Св. 
Благовещение“. Това събитие, когато Св. Богородица зачева Христос, се смята за начало на 
спасението на човечеството. С него се отварят вратите на рая и Църквата е решила, че входът 
към олтара трябва да бъде украсен с тази сцена. 

Другите две врати, отляво и отдясно, са обикновени. Най-често те са украсени с икони на 
архангели (светите Михаил и Гавраил) или на светци воини (например Св. Георги и Св. Дими-
тър) – като небесни стражи. Може също да са украсени с изображения на светци-дякони, като 
Св. Стефан или Св. Лаврентий. Дяконите са свещенослужители от третата, най-ниска степен, 
на църковната йерархия и основните им задачи са да помагат на епископите и свещениците, да 
се грижат за уредбата на храмовете, да се занимават с благотворителната дейност на Църквата 
и т.н.

Останалите изображения върху иконостаса са разпределени в редове. Най-главният ред 
е разположен на нивото на очите и се състои от големи икони. Нарича се царски ред. Тради-
ционно първата икона отдясно на царските двери е на Иисус Христос, а тази отляво – на Св. 
Богородица. До Христовата икона обикновено се поставя образът на Св. Йоан Предтеча, а до 
Богородичната – патронната икона на храма. Ако църквата се казва, например, „Св. Николай“, 
именно там е мястото за неговия образ.

 На Балканите сравнително рядко, под влияние на традициите от Света Гора Атон, може 
местата на патронната икона и на тази на Св. Йоан да се разменят. Има и някои други изклю-
чения, но те са много редки.  

Останалите икони от царския ред са по избор, т.е. местните християни могат да изберат чии 
изображения да се поставят там и обикновено те принадлежат на много почитани светии.

Вторият ред на иконостаса е, исторически погледнато, най-старият. Той се нарича апос-
толски или дейсисен. В центъра се изобразява композицията Дейсис (от гръцки „моление“): в 
средата – Христос в качеството си на Праведен съдия, а от двете му страни стоят Св. Богоро-



дица и Св. Йоан Предтеча с молитвени жестове. Тази композиция е много важна и изразява 
вярата, че Божията Майка и Кръстителят, както и останалите светии, се молят непрекъснато 
за милост към човечеството. Тя всъщност е извадена от голямата сцена „Страшния съд“. От 
двете страни се поставят изображения на дванадесетте апостоли – учениците на Христос, кои-
то разпространяват Неговото учение. Понякога те са изправени, друг път седят на тронове, а 
често се изобразяват с молитвени жестове, подобно на Св. Дева и на Предтечата. 

Третият ред се нарича празничен и там се поставят изображения на епизоди от свещената 
история, взети както от Светото писание (Библията), така и от Светото предание на Църквата. 
Тук са „Рождество Христово“, „Богоявление“,” Възнесение Христово“ и т.н. 

Понякога върху иконостаса има още един ред, върху който се поставят изображения на 
пророци – т.е. онези старозаветни праведници, които били осенени от Бог и пророкували ид-
ването на Божия Син и спасението на човечеството. В балканския иконостас обикновено из-
ображенията на пророците са малки и са буквално скрити сред растителните дърворезбовани 
орнаменти. 

На върха на иконостаса се поставя голям кръст, върху който е изобразен разпнатият Хрис-
тос. От двете му страни се добавят две самостоятелни икони – на плачещата Св. Богородица и на 
Св. ап. Йоан Богослов. Трите образа заедно оформят композицията „Разпятие Христово“. 

През Възраждането някои иконостаси се сдобили и с още един ред изображения – най-до-
лу, под царските икони. Там могат да се открият илюстрации на първата книга от Стария За-
вет, където се разказва за създаването на света и на човека и за грехопадението. Обикновено 
този цикъл от изображения се нарича Шестоднев, нали според юдейската и християнската 
традиции, Господ създава света за шест дни).



Етапи в изработката на икона
Днес, когато кажем „икона“, обикновено разбираме онези иконографски изображения, 

които са нарисувани с темперни бои върху дървена основа. Макар че има икони и от други 
материали, изображенията с темпера върху дърво са най-разпространени. 

Как обаче се правят те?
Дървената основа се изработва от една дъска (ако иконата е малка) или се сглобява 

от няколко дъски (ако е голяма). Отделните дъски се залепят с органично лепило за дърво 
(туткал) и се подсигуряват със специални дървени крепежни елементи, наречени кушаци.

Не се рисува директно върху дървената основа. Тя трябва да премине няколко етапа 
на подготовка. Дървото се намазва с разреден туткал, а откъм лицевата страна, пак с туткал, се 
залепва платно. То покрива неравности по дървената основа: цепнатини, чепове и т.н. Върху 
платното се нанася смес от туткал и креда. Това се прави на множество тънки пластове, като 
крайният ефект е една гладка бяла повърхност, подобна на шпаклована стена. Бялата основа, 
която днес наричаме грунд, трябва да се изглади много добре. В съвременни условия това ста-
ва с фина шкурка, но в миналото се е правило внимателно с много остър, дълъг нож. 

Рядко зографите са рисували директно върху грунда. Обикновено те са си правили 
скици (копирки) върху пергмент или хартия. След това са вземали игла и са пробивали стоти-
ци дупчици по протежение на линиите на копирката. Поставяли са я върху бялата основа и са 
започвали да тупкат отгоре с малко вързопче пълно със сажди. Те са преминавали през дупчи-
ците и са откопирвали скицата върху грунда. 



Зографите работели с яйчена темпера. Какво означава това? Боите им се състояли от 
два елемента: цветен прах (т.нар. пигмент), който можел да бъде направен от различни при-
родни материали или специални химически съединения; емулсия, т.е. това, което заедно с пиг-
мента, прави течната боя. В яйчената темпера емулсията съдържа жълтък или цяло яйце, вода 
и нещо, което да запази боята да не се развали – например няколко капки оцет. Имало е раз-
лични рецепти, но при всички е много важно какви са точните пропорции. 

При темперната техника боите съхнат бързо и не може да се правят много сложни и фини 
преливания, както например при маслената живопис. При яйчената темпера боите се поставят 
на пластове, които се застъпват един-друг и освен това се работи от тъмно към светло. Ако се 
рисува дреха например, първо целият силует се покрива с тъмна боя. След това по-изпъкнали-
те форми се изписват отгоре с по-светла. Още по-изпъкналите – с още по-светла; и така, дока-
то цялата форма се изгради с всички дипли. При този начин на рисуване има един технически 
проблем. С първия, запълващ етап, боята покрива всички откопирани линии на скицата. Как 
тогава зографът ще знае къде е нарисувал линиите на диплите на дрехата? За да се избегне това 
затруднение, още преди да почне работата с бои, всички линии се издраскват върху грунда с 
игла. Тези фини драскотини (те се наричат графия) се виждат само, ако човек се вгледа внима-
телно, но това е повече от достатъчно за опитния зограф да се ориентира къде да рисува. 

Преди да се започне рисуването с бои, се прави още нещо – позлатата. Златото в 
иконите е много важно, защото то символизира Божествената светлина. Позлатени са оре-
олите, често фоновете, а понякога и отделни други елементи от изображението. Според тра-
диционната технология, позлатата се прави с много тънки листчета злато. Те се залепват на 
съответните места с помощта на нещо като специална лепкава червена глина, която се нарича 
полимент. За да се направи хубава и гладка позлата, се иска наистина голямо майсторство, но 
зографите през вековете са постигнали истински върхове. 

След като иконата е позлатена и нарисувана, следва завършителният етап – фирни-
зирането. Това се прави със специални фирнизи (подобно на лак). Рецептите са многобройни, 
но обикновено в тях е включена някаква естествена смола. Фирнизът запечатва изображение-
то, предпазва боите, а освен това придава допълнителна дълбочина и блясък на цветовете.



РАБОТЕН ЛИСТ
Успение Богородично и Света Богородица

 Ореол - символ на светостта;   Символ на непорочност;
 Свитък -символ на Неговата проповед;   Иисус Христос

Св. Богородица. XVIII в. с. Житница, Провадийско



 Ангели пренасят апостолите върху облаци   Бог Отец посреща Богородица  
 Христос поема повита фигурка - душата на Майка Си  
 Архангел Михаил и чудото с ръцете на злосторника  

 Богородица се възнася към Небесата. До нея – чудото със  св. Тома и пояса  
 Апостолите скърбят около тялото на Богородица  

 Четирима епископи присъстват на Успението (Тук се виждат двама, с корони)

Успение Богородично. 1831 г.  Йоаникий от Трявна.  Преслав



 Ангели възпяват раждането на Христос   Витлеемската звезда се спуска над пещерата  
 Ангел възвестява на пастирите, че Христос се е родил   Света Богородица  
 Св. Йосиф   Вол и осле край яслата   Влъхвите пътуват за Витлеем

РАБОТЕН ЛИСТ
Рождество Христово и Иисус Христос

Рождество Христово. 1841г.
Никола Сотириади от Константинопол. Варна



Христос Вседържител. 1845 г. Димитър Кръстев от Трявна. Провадия 

 Златен фон – символ на божествената светлина   Жестове
 Дрехи в червено (божествената природа) и синьо (човешката)   Кръст в ореола

 Име   Отворена книга - символ на Христовата проповед



РАБОТЕН ЛИСТ:
Свети Йоан Кръстител и Свети Архангел Михаил

Св. Йоан Кръстител. XIX в. Преслав

 Ангел на пустинята   Дреха от камилска вълна   Символ на смъртта му



 Меч   Ризница   Името на светеца   Сфера с ХС – Бог е всемогъщ

Архангел Михаил, XIX в. с. Дивдядово, Шуменско.
Зограф Кръстю от Трявна



Св. Архангел Михаил
взема душата на богатия.
XIX в. Иван Хаджи Василев
от Габрово. Провадия

 Архангел Михаил
 Дяволи дърпат грешника в ада
 Дявол с кесия пари и свитък с надпис 
„Моят си сребролюбецо“
 Умиращият богаташ



РАБОТЕН ЛИСТ:
Свети Георги и Свети Убрус

Свети Убрус. XIX в. Иван Хаджи Василев от Габрово



 Ангел носи корона на Светеца   Христос благославя   Царят и царицата  
 Спасената принцеса   Змеят

Св. Георги. XVIII в. Варна



РАБОТЕН ЛИСТ: 
Света Богородица Живоносен източник

и Свети Петър и Свети Андрей

Св. Богородица Живоносен извор. 1798 г. 

 Света Богородица   Стените на Константинопол   Фонтанът  
 Войникът Лъв води слепеца   Болни, търсещи изцеление



 Риби – символ на свята вода

Св. Богородица Живоносен извор. XIX в. Захария Цанюв от Трявна. Варна



 Свети Петър   Свети Андрей   Свитък – символ на проповедта
 Златен фон – символ на божествената светлина, огряваща светиите

Св. Апостоли Петър и Андрей. Кр. на XVI – нач. на XVII в. Варна



 Христос възкресява Лазар   Апостолите са заедно с Христос
 Сестрите на Лазар Марта и Мария умоляват Христос да съживи мъртвия им брат
 Витания, недалеч от Йерусалим   Отварят гробницата, в която Лазар лежи мъртъв

от четири дни

РАБОТЕН ЛИСТ:
Възкресение Лазарово

и Влизане на Христос в Йерусалим

Възкресение Лазарово. 1841 г. 
Никола Сотириади от Константинопол. Варна



 Апостолите следват Христос   Христос влиза в Йерусалим, яздейки ослица
 Деца секат палмови клонки   Йерусалим   Малки и големи приветстват Христос

с радостния възглас „Осанна“ с цветя и палмови клонки
 В знак на почит Хората постилат дрехите си пред Спасителя

Влизане на Христос в Йерусалим (Цветоносие). 1841 г. 
Никола Сотириади. Варна



РАБОТЕН ЛИСТ:
Свети Свети Кирил и Методий и Иконостас

Св. Св. Кирил и Методий. XIX в.



Иконостас



Апостол Павел. XIX в.



Апостол Петър. XIX в.


