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настоящото издание е първото от поредицата „Балканско наследство –  
изследвания“, което има за цел да обнародва резултатите от научните 
проекти, подкрепяни през годините от фондация „Балканско наследство“. 
В своята почти десетгодишна история фондацията е реализирала и под-
крепила десетки проекти за опазване, проучване и популяризиране на 
културното наследство в България, република Македония, Черна гора и 
гърция. един от тях, „експедиция за документиране на средновековни 
балкански църкви“, започна през 2008 г. по инициатива на основателите 
на фондацията, Иван Василев и найден прахов, и продължава до днес. 
Той се реализира под формата на полева школа с участието на български 
и чуждестранни специалисти – между тях е и авторът на настоящата кни-
га, д-р Ангел Ангелов, специалист в областта на късносредновековната 
църковна архитектура и живопис на Балканите. ежегодно, в рамките на 
2-3 седмици, школата провежда практически ориентирано обучение в 
методите и техниките за документация на малки архитектурни паметници 
и стенописи на избрани участници (най-често студенти по археология, ис-
тория на изкуството, богословие и др. сходни предмети, но и любители на 
културното наследство от цял свят). Участниците практикуват наученото, 
като заедно с екипа на фондацията издирват и документират изчезващи, 
забравени или дори напълно непознати за науката средновековни и къс-
носредновековни църкви и техните стенописи от Балканите. през 2010 г. 
нов български университет включи школата като курс в своята академич-
на програма, а през 2015 г. Софийска фотографска школа се присъедини 
като партньор на проекта.

от началото през 2008 г. до 2017 г. участниците в експедицията доку-
ментираха до различна степен двадесетина паметника, намиращи се в се-
верозападния дял на Софийска област (в общините годеч, Драгоман, Трън, 
нови Искър и Своге). Между тях е и църквата „Св. Теодор Тирон“ в с. Зиме-
вица. паметникът бе посетен от „експедицията за документиране на сред-
новековни балкански църкви“ през 2010 г., 2011 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 
при посещението си през 2014 г. екипът установи, че е поставен нов ико-
ностас. Такъв отсъстваше при предишните ни посещения. Върху него бяха 
поставени по-стари икони, които са се намирали в църквата до късния хх в.

Предговор
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*  В църквата открихме копие 
на неговата фотографска 
документация.

След като са реставрирани от Борян Димитров* в началото на 90-те на хх в., 
те са били съхранявани в местното кметство. Установи се и че стенописите 
на църквата са претърпели реставрационна намеса със съмнителен резул-
тат. настоящата книга няма за цел да се занимава с проблемите на тяхната 
консервация и реставрация, но там, където е възможно, ще публикуваме 
снимки на стенописите преди и след реставраторската намеса. 

през 2014 г. д-р Ангел Ангелов прие да обнародва събрания материал, 
като написа текста на тази книга. Тя отразява неговата професионална глед-
на точка към разглежданата тема и не трябва да се възприема като израз 
на становището на фондация „Балканско наследство“. Въпреки че всички 
фотографии и чертежите са част от архивния фонд на фондация „Балканско 
наследство“, съгласно условията за участие в експедицията, имената на ав-
торите на отделните снимки са посочени в изданието заедно с годината, в 
която са заснети. Изображенията в текста нямат номерация, тъй като пред-
ставляват умалени варианти на илюстрациите в края на книгата – там всяка 
от тях има своя пореден номер. В унисон с политиката на фондацията за 
общодостъпност на нейните издания, настоящата книга се появява първо в 
електронен (PDF) формат. Така имаме възможността да споделим без огра-
ничения снимки и чертежи от нашия архив.

от името на фондацията бих искал да изразя благодарност на кмета на 
с. Зимевица (в периода 2010–2011 г.) Илия лозанов и свещеника към църк-
вата „Св. Теодор Тирон“, протойерей любомир пешев, които осигуриха дос-
тъп на екипа ни до храма. Благодаря и на всички специалисти и студенти, 
които заедно с автора и с мен взеха участие в проекта за проучването и 
документирането му, а именно: 

Специалисти: Александър Манев, археолог; Васил Тенекеджиев, архе-
олог; Gene (Georgia) Berryhill от САЩ, изкуствовед; калина Стоянова, архе-
олог и техн. чертожник; Мирослав Маринов, фотограф; Мишко Тутковски 
от република Македония, консерватор и техн. чертожник; Tamaki Suzuki от 
япония, архитект, и Тодор Василев, фотограф. 

доброволци: Aimee Shold, Anastasia Pivnicki, Annelise Simonsen, Claire 
MacKay, Elly Thorne, Fionndwyar Colton, Jérôme Bellemare-Desharnais, Stephen 
Hogarth, Zoe McMillin (Канада); Caitlin Kropp, Colette Frantz, Dolores (Laurie) 
Moody, Gary Audas, James Williams, Jana Kristine Nedderman, Katherine Soltys, 
Katie Lindsay, Katrhyn Vey, Kerry Ellis, Kimberly Hak, Laura Downing, Nancy 
Harmon, Robert Goodwin, Scott P. Cheney (САЩ); Isabelle Jessica Flower, Orlene 
McIlfatrick, Patricia Mary Stoat, Tony Brown (великобритания); Malgorzata 
Dynak (Полша); Maria de la Torrе (Колумбия) и Saeko Ii (Япония). 

Иван василев, главен редактор
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Село Зимевица се намира в северните части на Софийска област, на 
1050 м надморска височина в планината понор, която е част от Западна 
Стара планина. Селището отстои на около 20 км северозападно от град 
Своге и е част от мрежа високопланински селища, разположени по про-
тежението на Искърския пролом. през античността вероятно оттук е ми-
навал римски път, пресичащ Стара планина и свързващ Сердика с днешна 
Северозападна България. Този път е бил използван и през следващите 
векове (Тулешков 1988, 26; Тулешков 1994, 36, 40), което обяснява нали-
чието на средновековни структури по трасето му.

единственото упоменаване на Зимевица в изворите е в приписка към 
миней от XV в., съхраняван в народна библиотека в София (Цонев 1910, 
111; василиев 1949, 65; Клисаров 2003, 22). на листа, залепен за пред-
ната корица на този ръкопис, е бил поместен следният текст: Да се знае 
кога доходи от манастиръ сти пророкъ Илия илиянски доходи Никола и 
калугеръ монахъ Стефанъ на Зимевица на трудовъ денъ да пиша нещо 
(динев 1943, 49; гергова 2005, 9). Бележката не е датирана1, но явно е 
написана в Зимевица от духовни лица, пристигнали от Илиенския манас- 
тир край София с цел да изготвят препис на ръкопис, съхраняван в тукаш-
ната църква. Според местните предания първоначално на това място е 
имало малък манастир, притежаващ богата сбирка от стари ръкописни 
книги, чиято съдба не е известна (василиев 1949, 65, бел. 1). отсъствието 
на упоменаване на манастирски комплекс в приписката обаче кара някои 
учени да се съмняват в съществуването му (гергова 2005, 9). Дали хра-
мът е възникнал като част от манастир, или е съществувал като енорийска 
църква, остава под въпрос до провеждането на археологически разкопки 
в и около него. 

през османския период територията около Зимевица е слабо насе-
лена, предимно от скотовъдци и въглищари, обитаващи района на козни-
ца, местността Балдувин и Студена река (Клисаров 2003, 22). през зима-
та тези хора слизали от високите части на планината и зимували в района  
на църквата, откъдето вероятно идва и наименованието на селището 
(динев 1943, 49, 117; гергова 2005, 9). Възникването на съвременното 
селище трябва да се отнесе към XIX в., когато с решение на османските 
власти населението е събрано от планинските кошари на едно място, за 

Увод

1  листът с приписката е 
унищожен при реставрацията 
на ръкописа, което прави 
невъзможно датирането ѝ.
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да се пресече хайдутството в района (гергова 2005, 9). поради това и в 
запазените османски регистри от периода XV–XVIII в. селището не е от-
белязано. 

Църквата „Св. Теодор Тирон“ (GPS координати: 43.04518177267101; 
23.296763598918915) [ил. 15] е най-старата запазена постройка в селище-
то. не е известна датата на построяването ѝ, но архитектурните ѝ харак-
теристики и анализът на запазената оригинална живопис дават основание 
храмът да бъде датиран към края на XVI в. – първата половина на XVII в. 
Той е разположен непосредствено до центъра на съвременното селище, 
в близост до ръба на втората незаливна тераса над Мала река. Северно 
от църквата е селското гробище, в което най-старите надгробия датират от 
следосвобожденския период на България (след 1878 г.). около храма са по-
ложени тленните останки на местни духовници. по склона източно от църк-
вата са видими руините на стари каменни зидове, но без да се различават 
конкретни архитектурни структури. 

Поглед към църквата  
и църковния двор от югоза-
пад. Фотография от кмет-
ството на Зимевица.  
Jana Kristine Nedderman, 2014.  
Виж в по-голям размер ил. 16.

Поглед към църквата и 
църковния двор от югозапад. 
Иван Василев, 2010. 
Виж в по-голям размер ил. 20.
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2  най-съществени са 
преправките в късния хІх в. 

през годините църквата е претърпяла редица преправки2 и реставра-
ционни намеси, в резултат на които е придобила сегашния си облик. 

В периода 2010–2016 г. със средства на фондация „Балканско наслед-
ство“ по проект „експедиция за документиране на средновековни бал-
кански църкви“, в която взеха участие студенти от канада, япония, САЩ, 
полша, колумбия и Великобритания, бе извършено пълно графично и фо-
тозаснемане на интериора и екстериора на храма. резултатите от направе-
ните изследвания и анализи залягат в основата на тази публикация. 
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АРХИТЕКТУРА

Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица е еднокорабна, едноапсид-
на постройка с полуцилиндричен свод и двускатен покрив [ил. 1–9]. 

Първоначалният храм е със скромни размери. Вътрешните му про-
порции са: запазена дължина – 5,62 м при южната стена, 6,82 м при 
северната и средна широчина – 4,05 м. Засводяването започва от ви-
сочина 1,94 м спрямо съвременното подово ниво (за такова приемаме 
съществуващото дървено дюшеме), като височината на храма до би-
лото на свода е 3,70 м. Началото на свода се отбелязва чрез конвексен 
корниз, широк 0,12 м, преминаващ по дългите страни на наоса. Това е 
често използван архитектурен прийом в монументалната християнска 
архитектура на Западна България през XVI–XVII в. От църквите в райо-
на го откриваме в католикона на Черепишкия манастир, в църквите „Св. 
Богородица“ в Миланово (Клисаров 2011, 260), „Св. Георги“ в Трудовец 
(Мутафчиев 1973, 301, таб. 8, обр. 1), „Успение Богородично“ („Св. Ма-
рия“) в Ръждавица, Ботевградско (Мутафчиев 1973, 299, таб. 6, обр. 2) и 
др. Външните размери на църквата в Зимевица са: запазена дължина – 
6,23 м при южната стена, 9,27 м при северната и широчина – 5,70 м. Де-
белината на стените ѝ варира от 0,74 м до 0,84 м в отделните участъци. 
Апсидата е със самостоятелно покривно покритие и вътрешни размери: 
2,00 м широчина на 2,04 м височина. Външни размери: 3,13 м широчи-
на на 3,63 м височина. В центъра ѝ е разположен малък несиметричен 
амбразурен прозорец с височина 0,62 м, широк отвътре 0,70 м, а отвън – 

Общ план на църквата.  
Виж в по-голям размер ил. 1.



ЦЪРКВАТА „СВ. ТЕОДОР ТИРОН“ В ЗИМЕВИЦА      11

0,28 м. Две полуцилиндрични засводени ниши, служещи за протезис и 
диаконикон, са иззидани в източната стена на нефа от двете страни на 
апсидата [ил. 71–74]. Нишата на протезиса отстои на 0,10 м от северната 
стена на храма, на 0,21 м от апсидата му и започва на височина 0,58 м от 
съвременния под. Размерите ѝ са 0,70 м широчина на 0,94 м височина. 
Вдълбана е на 0,36 м в източната стена. Диакониконът е разположен на 
0,13 м спрямо южния зид на наоса, на 0,21 м от апсидата и на височина 
0,60 м от подовото ниво. Има размери 0,68 м широчина и 0,88 м височи-
на. Нишата е дълбока 0,34 м. Трета полуцилиндрична засводена ниша е 
разположена на северния зид на църквата, непосредствено до протезиса 
[ил. 108]. Тя отстои на 0,12 м от източната стена и на 0,68 м от подовото 
ниво. Има размери 0,64 м широчина на 0,80 м височина. Дълбочината 
ѝ е 0,30 м. В североизточния ъгъл на наоса, в пода между протезиса и 
помощната ниша на северната стена, е иззидан отточен канал за отвеж-
дане на водата, използвана за приготвяне на светите дарове по време 
на литургията [ил. 67]. Някои изследователи датират появата на този тип 
съоръжения в църковната архитектура през XVII в. (Бояджиев 1992, 94). 

Източна стена и апсида 
преди реставрацията.  
Иван Василев, 2011.
Виж ил. 68.

Част от първоначалния градеж на църквата са запазените два прозо-
речни отвора и отдушник на южната стена. Днес единият прозорец (този 
под отдушника) е зазидан, а вторият е допълнително разширен [ил. 23; 
42; 44–47]. 

През 1882 г. църквата претърпява цялостна реконструкция, в резул-
тат на която западната ѝ стена е съборена, а нефът е значително удъл-
жен. Съвременният наос е с дължина 9,26 м (без апсидата). Измерена 
отвън, дължината му достига 10,83 м при южната стена и 11,00 м при се-
верната. Входът е от запад, като денивелацията е преодоляна с помощ- 
та на стъпало отвътре и вкопана в съвременния плочник алея отвън.  
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Отвън той е нисък и 
тесен, завършващ във 
височина с профилира-
на двураменна арка от 
местен пясъчник. От-
стои на 2,38 м от юж-
ната стена и на 2,46 м 
от северната. Широк е 
0,70 м, а височината му 
от входното стъпало до 
върха на арката дости-
га 1,44 м. Отвътре той 
се разширява, дости-
гайки широчина 1,03 м 
и височина 1,60 м от 
стъпалото. За стъпало са 
използвани два масив-
ни ломени камъка (пос- 
тавени един до друг), 
допълнени с няколко по-малки (поставени под тях) за изравняване на ни-
вото – те са с обща височина 0,18 м [ил. 29–30; 36–37; 53–54]. 

Върху западната фасада, непосредствено над входа, на височина 
1,58 м от съвременния терен и на 1,76 м от прага на вратата, се разпо-
лага плитка сводеста ниша, предназначена за образа на светеца покро-
вител на храма. Тя е с размери 0,52 м широчина, 0,78 м височина и дъл-
бочина 0,12 м. Над нея е вградена малка релефна конзола във формата 
на капител от местен пясъчник, съдържаща годината на обновяване на 
храма – 1882 г., издълбана в плитък релеф. От двете ѝ страни и над нея 
във фасадата са вградени правоъгълни плочи от същия материал с ба-
релефно изображение на равнораменен кръст и графити с имената на 
майсторите, извършили ремонта, и ктиторите на църквата3 [ил. 32–35].

3  Над конзолата вляво е 
изписана молитвата „Поменï 
Господï Моца...ипа“; в 
центъра, около кръста: 
„Паџнъ, Стоïко, Стоęнъ“; 
вдясно: „Велко, Галапъ, 
Мïнко“ (Гергова 2012, 191). 

Западна фасада.  
Katherine Soltys, 2014.  
Виж в по-голям размер ил. 30.

Западна фасада. Релефна ук-
раса със строителни надписи 
от 1882. Nancy Harmon, 2011.  
Виж в по-голям размер ил. 32.



ЦЪРКВАТА „СВ. ТЕОДОР ТИРОН“ В ЗИМЕВИЦА      13

Южна фасада. Kerry Ellis, 2016.
Виж в по-голям размер ил. 23.

Този тип орнаментална украса се среща изключително върху фаса-
дите на възрожденските църкви в България. Това е и единственият опит 
да се разчупят фасадите на храма в Зимевица. Всички останали стени са 
гладки, без следи от стенописи или каменнопластична декорация. 

Според запазените сведения майсторите, изградили удължението на 
църквата през 1882 г., са от Искрец, а ктиторите са от Зимевица. Оригинал-
ният строителен материал е предимно местен камък и бигор, докаран от 
района на Искрец. Най-големите и масивни каменни блокове са използ-
вани за основите и при ъглите на църквата. Върху един от тях, вграден в 
югозападния ъгъл на постройката, е издраскано стилизираното изобра-
жение на кръст, а над входа се забелязват следи от врязан надпис [ил. 38–
39]. Други графити не бяха открити. Фугите между камъните са запълнени 
с широки ивици бял хоросан и цимент, но на места, предимно при север-
ната фасада, под циментовата замазка личат следи и от розов хоросан. За 
изравняване на редовете са използвани дървени сантрачи. Покривът се 
отделя от фасадите чрез корниз от профилирани бигорни блокчета с раз-
мери 0,10–0,20 м и височина 0,20 м. Сводът и арките в църквата са изцяло 
изработени с бигор [ил. 27; 40–41]. Никъде в храма не е използвана тухла. 

Отвътре стените и сводът на църквата са били изцяло покрити със 
стенописна украса, която в по-ново време е била покрита с дебел пласт 
мазилка. 

В периода 1954–1955 г. в южната стена на църквата са пробити вра-
та и прозорец, а съществуващият е разширен. Южният вход отстои на 
2,88 м от източната фасада и на 7,05 м от западната. Има размери 0,90 м 
широчина и 1,76 м височина. Заради денивелацията той остава по-ниско 
както от нивото на съвременния терен, така и спрямо съвременното по-
дово ниво на наоса. Допълнително разширеният източен прозорец от-
стои на 4,50 м от изток, на 5,60 м от запад и на 0,74 м над съвременния 
терен. Има квадратни размери 0,73 х 0,73 м, като горната му рамка съв-
пада с нивото на касата на вратата. Новодобавеният западен прозорец 
отстои на 7,96 м от изток, на 2,10 м от запад и на 0,90 м от съвременния 
терен. Той също е квадратен (0,74 х 0,74 м), но заради денивелацията 
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4  При южната фасада на 
храма средната дебелина на 
укрепителния пояс е 0,40 м, 
като височината му варира от 
0,24 м при западната стена 
до 0,70 м при източната. При 
източната фасада дебелината 
на конструкцията е около 
0,30 м, а средната височина 
е от порядъка на 0,90–1,00 м. 
Северната страна е с цокъл, 
чиято дебелина  достига 0,08 м 
 и постепенно изтънява в 
западна посока. Височината 
му също се променя – от 1,24 
м при източната фасада до 
0,34 м при западната.

на външния терен е изграден по-високо спрямо източния прозорец и 
вратата [ил. 42–44]. Преустройство е претърпял и амбразурният прозо-
рец, разположен на изток от южния вход. Той е зазидан и сведен до 
правоъгълна ниша върху южната стена на храма. Прозорецът отстои на 
1,44 м от изток, на 7,34 м от запад и е на височина 0,82 м от подовото 
ниво на храма. Има размери 0,48 х 0,60 м. Високо върху южната фасада 
на църквата, непосредствено под подпокривния корниз, е разположен 
малък отдушник, част от първоначалния ѝ градеж. Той отстои на 2,58 м 
от източната стена и на 7,96 м от западната. Външните му размери са 
0,29 х 0,33 м, а вътрешните 0,50 х 0,44 м. 

През 1955 г. е построена и част от укрепителния пояс около църквата. 
В периода 1965–1968 г. този пояс е залят с бетон за по-голяма здравина и 
издръжливост на конструкцията. По същото време е направен и дренаж 
за изолиране на влагата [ил. 23–27]. Поясът обхваща храма от три стра- 
ни – юг, изток и север (прекъснат е единствено при южния вход), като в 
зависимост от терена е с различна дебелина и височина4. 

В края на 70-те години на миналия век църквата е в доста неугледно 
състояние. Дворът ѝ е запълнен със сгурия от печките на събореното днес 
училище, намиращо се южно от нея. Заради множеството преправки в 
конструкцията по стените и тавана се появяват дълбоки пукнатини, а раз-
рушената на места мазилка разкрива фрагменти от оригиналната стено-
писна украса. През 1979 г. в резултат от течове по северната стена и свода 
се разкриват нови участъци с живопис (Клисаров 2003, 23). Те дават осно-
вание на Н. Клисаров през 1982 г. да декларира храма като художествен 
паметник (Гергова 2005, 10).

През същата година е изградена и новата камбанария към църква-
та. Тя е с метална конструкция и изпълнява ролята и на противопожарна 
аларма. По-старата камбанария е била изградена от дърво върху каменни 
основи през 1925 г.

Етап от консервацията.  
Иван Василев, 2011.
Виж в по-голям размер ил. 60.
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5   Според н. клисаров,тук 
са издълбани имената на 
дарителите, представени с 
инициали поради големия им 
брой (Клисаров 2011, 257).

Надпис върху олтарната 
маса пред апсидата –  
поглед от изток.  
Иван Василев, 2011.
Виж в по-голям размер ил. 64.

първите сондажни проучвания за изготвяне на проект за архитектур-
на реставрация на църквата са направени през 1987 г., под ръководството 
на арх. екатерина Михайлова (нИпк, Сф-779-712-LXIX). през 1992, 1995 
и 1997 г. църквата е подложена на реставрация от екип на нИпк-София, 
под ръководството на художник-реставратор Борян Димитров (Клисаров 
2011, 257). В резултат конструкцията е стабилизирана, каменните плочи 
от покрива са отстранени, изградени са бетонни трегери, сводът е укрепен 
с 13 метални скоби-обтегачи, върху които е поставена покривна решетка, 
застлана с битумни панели и отново препокрита с плочи. реставраторите 
Борян Димитров и Борис Бошнаков премахват късните мазилки и напъл-
но разкриват запазената живопис, като я укрепват и консервират (гергова 
2005, 10). подът на храма е покрит с дървено дюшеме, което значително 
повдига първоначалното подово ниво. Същото е допълнително повдигна-
то с 0,08 м в източната част на църквата (на 2,40 м от изток), символично 
отделяйки олтарното пространство. оригиналното подово ниво може да 
бъде проследено единствено при южния вход на храма, където заради 
вратата дюшемето образува стъпало с височина 0,26 м. Двете врати и 
прозорците на южната стена са снабдени с решетки и в храма е изградена 
електрическа инсталация. 

В църквата има два свети престола [ил. 61–66]. по-старият е разполо-
жен пред диаконикона. Изграден е от същия бигор, използван и в стро-
ителството на храма. олтарната маса в апсидата е поставена при преус-
тройството от 1882 г. (Клисаров 2011, 257). от долната страна на плота ѝ 
личат надписи със съвременни букви в курсив, които не бяха документи-
рани.5 Върху страниците на плочата са издълбани в плитък релеф абреви-
атурите: „м.с. Ш. ʎ  Г.м.ц.г.с.“ върху източната страница и „п.р.г.н.к.л.“ 
върху северната страница на плочата.

олтарното пространство е преградено с дървен иконостас [ил. 46–
51]. Той е изграден през 2012–2013, повтаряйки мястото на предиш-
ния, съществувал от късния хІх до късния хх век. Местоположението 
на най-ранния иконостас в църквата, датиращ от хVІІ в., се маркира от 
най-източния дървен подсводов обтегач и фрагментите от ранни стено-
писи по северната стена. То отстои тридесетина сантиметра източно от 
съвременния иконостас.
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В миналото интериорът на старата църква в Зимевица е бил изця-
ло изографисан [ил. 10–14]. Част от изображенията са повредени или 
унищожени в хода на разширяването на наоса, предприето през 1882 
г., и преправките по южната стена от 1954–55 г. през 1943 г. голяма част 
от повърхността на оцелелите стенописи е очукана, вероятно с идеята 
църквата да бъде повторно изографисана (Клисаров 2003, 23). В годи-
ните след Втората световна война стените на храма са покрити с нова 
мазилка, която периодично е била подновявана. Видими са останали 
единствено изображенията в протезиса и спомагателната ниша на се-
верната стена (василиев 1949, 64–65; гергова 2005, 11). 

Църквата е изоставена вероятно през 60-те години на хх в., което 
води до тежки поражения върху стенописта. реставрационна намеса е 
предприета едва в периода 1992–1997 г. Тогава всички късни наслоява-
ния са отстранени, а запазените стари стенописи са изцяло разкрити. 
Макар и силно повредени, запазените фрагменти позволяват иконо- 
графската програма да бъде възстановена. последният проект за кон-
сервация и реставрация на стенописите е реализиран през 2012–2013 г.

орнаментална декорация
В основата на иконографската програма на „Св. Теодор Тирон“ в Зи-

мевица стои висок орнаментален цокъл, имитиращ мраморните пана на 
константинополските църкви [ил. 67–72]. естествено по времето, когато 
е построен и живописан храмът, константинопол отдавна е превзет от 
турците и превърнат в столица на османската империя, а църквите му 
са обърнати в джамии. Традициите и моделите, завещани от майстори-
те, работили някога във византийските ателиета, обаче продължават да 
оказват влияние върху балканското изкуство дори през хVII в. В Зиме-
вица орнаменталният цокъл е съхранен във фрагментарно състояние 
само в олтарното пространство – под апсидния прозорец (на височина  
0,70 м), под протезиса и нишата на северната стена (на височина до 0,60 
м). Това са правоъгълни пана, запълнени с редуващи се червени и сини 
начупени вертикални линии. Моделът е сред най-бързите за нанасяне и 
опростени варианти на декоративната украса, заради което често е при-
лаган в живописта на поствизантийския период.

СтеноПиСна 
Програма

Североизточен ъгъл на църквата.  
Отточен канал. Ангел Ангелов, 2010. 
Виж в по-голям размер ил. 67.
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характерно за средновековното монументално изкуство е използ-
ването на разнообразни – предимно растителни и геометрични – деко-
ративни орнаменти при запълването на свободните от фигурални изоб- 
ражения пространства в храма. обичайна за паметниците от периода е 
употребата на различни мотиви в рамките на един иконографски ансам-
бъл. през османската епоха под влиянието на исляма се появяват и нови 
орнаменти, като растителните и геометрични арабески (Крстиќ 2014, 
10–14), някои типове розети, извитите палмети и др. Живописта в „Св. 
Теодор Тирон“ в Зимевица не прави изключение. Тясното пространство 
между протезисната ниша и апсидната конха е заето от равнобедрени 
триъгълници в син и червен цвят, изпълнени със стилизирани изображе-
ния на акантови листа. Същият орнамент е използван и в оформлението 
на страниците на апсидния прозорец [ил. 88–90]. В оставеното между 
протезисната ниша и северната стена пространство зографът е разпо-
ложил фриз от редуващи се срещуположни триъгълници, изпълнени с 
вълнообразни линии, като във височина декорацията преминава в сти-
лизиран растителен орнамент, обхващащ арката над нишата [ил. 71–72]. 
Стената между апсидата и диаконикона е декорирана с растителен фриз 
от преплитащи се едно в друго акантови листа [ил. 91–92]. Всички тези 
орнаменти са добре познати и широко застъпени в балканското изоб-
разително изкуство, основно в паметници от XVII в. почти същият набор 
от декоративни мотиви откриваме в църквите „Св. Архангел Михаил“ в 
Билинския манастир (Флорева 1973, 18, обр. 8, 9, 22, 45), „Св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ в Добърско (димитров 1970, 11, таб. 21, 24; 
Флорева 1981), във втория стенописен пласт на „Св. Димитър“ в подгу-
мер, в „Св. никола Мирликийски“ в Долна Вереница и др. 

Често срещана в монументалното изкуството от периода е и релефна-
та триизмерна лента (с широчина 0,12 м) в охра, цинобър и синьо, преми-
наваща по люнета над апсидата на църквата в Зимевица [ил. 95; 100–102]. 

Апсиден прозорец – северна страница. 
Stephen Hogarth, 2015.
Виж в по-голям размер ил. 89.

Източна стена. Фрагмент от декоративна лента – преди реставрация. Robert Goodwin, 2011.
Виж в по-голям размер ил. 100.
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Същият фриз или негови вариации откриваме върху западната фа-
сада на „Св. Богородица“ в Драгалевския манастир (Ковачев 1940, 126, 
обр. 95), над входната врата в притвора на „Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“ в Добърско (димитров 1970, 11, таб. 19), върху южната стена 
на църквата „Св. Богородица“ в Миланово и др. 

конвексният корниз, бележещ началото на свода и на северната сте-
на, е украсен с въжест мотив с широчина 0,12 м. Върху тъмносин фон зог- 
рафът е разположил две вплетени една в друга ленти, чиито страни са  
оцветени в охра и червено. В ромбовидните тъмносини полета между тях 
са изобразени стилизирани православни кръстове. Вероятно същият мо-
тив е украсявал и южния конвексен корниз [ил. 113–114]. 

иконографска програма 
и стилови белези  
на олтарното пространство 

независимо че значителна част от стенописите в „Св. Теодор Тирон“ 
в Зимевица са унищожени, запазените фрагменти, образи и сцени по-
казват, че зографите стриктно се придържат към наложените през епоха-
та модели и композиционни решения. Иконографската програма на ол-
тарното пространство е подчинена на два основни постулата. Идеята за  
Въплъщението на Бога Слово намира израз в изображенията на Бого-
родица от типа Ширшая небес в апсидната конха и в сцената Благове-
щение, разположена на източната стена на храма. Темата за христовата  
жертва и причастието ка- 
то средство за опроща- 
ване на човешките гре- 
хове се илюстрира чрез 
композициите поклоне-
ние пред жертвата (Ме-
лизмос) – в олтарната ап- 
сида, христос в гроба – 
в северната протезисна 
ниша, и сцената Виде-
нието на св. петър Алек-
сандрийски на северна-
та стена.

първият регистър в 
апсидата на „Св. Теодор 
Тирон“ в Зимевица се 
заема от сцената Мелиз-
мос [ил. 75–87]. Създаде-

Северна стена.  
Орнаментална лента между 
първия и втория регистър. 
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 114.

Апсида. Мелизмос  
след реставрация.   
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 76.
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на през хІ в., тя и до днес е неизменна част от иконографската програма 
на православните църкви. Чрез нея се илюстрира онази част от литур- 
гията, при която свещеникът се подготвя да извърши тайнството на евха-
ристията (Чифлянов 1967–68, 329–425). В средновековното изкуство 
тази роля обикновено се присъжда на Великите църковни отци – ран-
ни християнски теолози и писатели, които имат основен принос за фор-
мирането на богословието. В стенописната програма на православните 
църкви изборът на отците химнографи зависи до голяма степен от място-
то им в небесната йерархията, както и от местните култове. В Зимевица 
Мелизмосът е разделен на две огледални части от апсидния прозорец. 
В северната половина на апсидата са изографисани св. Йоан Златоуст  
с y» iwван зла оџс ь и св. Василий Велики с y» васïлии, а в южната  – 
св. кирил Александрийски [с ]y» кãрль и св. Атанасий Александрийски  
с y» аõанаснïа. Фигурите са с височина 1,20 м, а за фон служат четири  
хоризонтални полета в син, зелен, жълт и син цвят с червени и бели 
пръски. Толкова сложни фонове се срещат предимно в декорацията на 
паметници от края на XVI в. – първата половина на XVII в., откогато да-
тира и появата им (гергова 2005, 12). Архиерейското им достойнство е 
подчертано от полиставриона (многокръстник) – украсен с червени кръс- 
тове при св. Василий Велики и св. кирил Александрийски и сини при 
св. Йоан Златоуст и св. Атанасий Александрийски. Иконографията на св. 
кирил Александрийски се допълва от малка шапка на бели и червени 
кръстове – символ на патриаршеското му достойнство. 

Трима от Великите църковни отци в апсидата на зимевишката 
църква държат в ръцете си разгърнати свитъци с пасажи от литургия-
та. За свитъка на св. Василий Велики е използван цитатът ...иносеше о
ь  все и за все (Твои (дарове) от Твоите на Теб принасяме за всич-

ки и за всичко). Това е възглас от края на евхаристийния канон, кой-
то свещеникът произнася при пресъществяването на хляба и виното 
(Служебник 1998, 93, 134).6 Св. Йоан Златоуст е придружен от тек- 
ста ...и сила а и слва w~ca и с~на и с~ го д~ха (Защото Твоя е властта и 
Твое е царството и силата и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, 
сега и винаги, и во веки веков), който е краен пасаж от втората и тре-
тата молитва и възглас след Малката ектения от вечерната и утринната 
служба (Служебник 1998, 71). За свитъка на св. Атанасий Александрий-
ски е използвана молитвата ...изредию прис м~ор испïо прïаблгослвено 
вла… (Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна 
наша Владичица Богородица и Приснодева Мария), която свещеникът 
прочита по време на службата за освещаване на светите дарове при 
каденето на честната трапеза по литургията на св. Йоан Златоуст (Слу-
жебник 1998, 95, 135). Четвъртият участник в поклонението на жерт-
вата – св. кирил Александрийски, е изобразен с потир в ръце. по този 
начин иконографски се затваря цикълът на Пресъществяване на све-
тите дарове. Създава се символична връзка между изображение и 
ритуал, като чрез образ и слово зографът е проследил свещенодейст-
вията, които се изпълняват по време на освещаването на светите даро-
ве и честната трапеза (Ангелов 2011, 83).

Централното изображение в Мелизмоса от „Св. Теодор Тирон“ принад-
лежи на христос  js ~hs» жертва. 

6   И. гергова предлага друго 
четене на надписа от 
свитъка на св. Василий 
Велики. Според нея тук е 
изписана молитвата: Никой 
от свързаните с плътски 
желания и наслади не е 
достоен да пристъпи или 
да се приближи, или да ти 
служи, Царю на славата, 
защото да се служи на 
теб е велико и страшно 
и за самите небесни 
сили… (гергова 2012, 192). 
Цитираният текст е откъс 
от тайната молитва, четена 
от свещеника при пеенето 
на херувимската песен 
(Служебник 1998, 82). 
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Апсида. Христос жертва – 
преди реставрацията.  
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 82

7   по темата виж още: 
И. Акрабова-Жандова 
(Акробова-Жандова 1946, 
24–36) и А. грабар (Grabar 
1968, 479, 488).

Северна стена. Част от 
фреско надпис към заличената 
сцена Видението на  
св. Петър Александрийски – 
преди реставрация. 
Ангел Ангелов, 2010.
Виж в по-голям размер ил. 112.

Малкият Иисус е изобразен в пространството непосредствено над ап-
сидния прозорец. Чрез образа му се изгражда връзката с текстовете от 
Светото писание: Вземете, вкусете, това е тялото мое, за вас прело-
мено, за опрощение на греховете и Пийте от нея всички, това е кръв-
та моя, Нов Завет за вас и пролята за опрощение на греховете (Матей 
26:26–29; Марко 14:22–25; лука 22:17). В Зимевица зографът е положил 
тялото му директно върху олтарна маса, без да използва потир или дискос 
за подложка. Младенецът е покрит с воздух, над който е била поставена 
звездица, символизираща Витлеемската звезда (Чифлянов 1967–1968, 
395). Върху нимба са запазени буквите { о».

В стенописната програма на средновековните църкви от Балканите 
северната стена на олтарното пространство е мястото, където се разпо-
лага композицията Видението на св. петър Александрийски. патриарх на 
Александрия, участник в първия вселенски събор и изявен противник на 
Арий, св. петър Александрийски е заловен през 311 г. по време на управ- 
лението на император Максимиан и скоро след това е убит от арианите. 
Малко преди смъртта си той вижда христос, явил се в съня му като юноша 
с разкъсана риза – препратка към опита на Арий да разруши единството 
на Светата Троица (Millet 1930, 103–108). Въз основа на този разказ през 
х в. във Византия се създава иконографията към сцената, която към края 
на хІ в. вече има утвърдено евхаристийно значение (Millet 1930, 99–115). 
В „Св. Теодор Тирон“ в пространството над нишата на северната стена е 
запазена само част от придружаващия изображението диалог между све-
теца и христос: ...[разд]ра рнз$.7 
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най-често срещаното изображение в протезиса на църквите от ос-
манския период принадлежи на Христос Во гробе плотский (пиета). В 
Зимевица обаче в проскомидията е поместен образът на архидякон Сте-
фан, докато пиета е изобразена в помощната ниша на северната стена 
[ил. 115–117]. 

първите примери на композицията Христос Во гробе плотский са в 
миниатюри към няколко илюстровани псалтири от втората половина на Іх 
в. (Maztin 1955, 193–195; Grabar 1984, 240, fig. 144, 156, 157), но широко 
разпространение тя получава едва в края на хІІ – хІІІ в., когато навлиза 
в монументалното изкуство.8 В стенописната програма на българските 
църкви сцената се появява сравнително късно – едва през XVI в., глав-
но под крито-атонско влияние. В Зимевица изображението на мъртвия 
христос е придружено от надписа сьне »ие хвw~, ïс» х~с (Снятие Христово), 
изписан калиграфски от двете страни на нимба. 

8   За появата и еволюцията на 
сцената виж: G. Millet (Millet 
1916, 484), D. Simić-Lazar 
(Simić-Lazar 1995, 85–99) и н. 
Митревски (Митревски 2001, 
46–49). 

Северна стена. Олтарно 
пространство. Христос в 
гроба. Maria de la Torre, 2015. 
Виж в по-голям размер ил. 115.
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Върху самия нимб са поставени съкращенията w» о» y.» Иисус е пока-
зан гол до кръста, полуизправен в саркофага си, със скръстени в област- 
та на корема ръце. от двете му страни зографът е поставил оръдията на 
мъчението – копието и гъбата с оцет. Фонът зад изображението е със-
тавен от три хоризонтални пояса в синьо, жълто и черно, изпръскан с 
червени петна. За фигурата на Спасителя е използвана предимно тъмна 
охра, изсветляваща по краищата, като мускулатурата и анатомичните ха-
рактеристики на тялото са графично нанесени чрез тънък кафяв контур. 
Торсът е масивен, което ярко контрастира с изключително слабите ръце. 
под дясната гръд е изобразена раната, нанесена от копието на лонгин, 
от която все още изтича кръв, смесена с вода. С внимание са оформе-
ни чертите на лицето. То е с удължен овал, допълнително подсилен от 
малката брада. косата е прибрана около главата само за да бъде отно-
во разпиляна на дълги къдрици по лявото му рамо. очите са затворе- 
ни. Веждите и носът са почти прави, а клепачите са силно подчертани с 
двоен контур.

 необичаен е начинът, по който са скръстени ръцете на Спасителя. 
лявата ръка е поставена над дясната, вместо обратното, което е много 
рядко срещана позиция в монументалното изобразително изкуство от 
България. В идентична поза христос е показан в църквата „Св. никола 
Мирликийски“ в Долна Вереница. Това е и най-близкият известен ми до 
момента паралел.

В християнското изкуство св. Стефан с y~ с ефан, който е и първият 
мъченик за вярата, се разпознава лесно, защото е най-младият измежду 
дяконите. В Зимевица той е представен в три четвърти ръст в протезисната 
ниша на източната стена [ил. 71–74]. портретът му е сред малкото фрон-
тални изображения в църквата. облечен е в традиционния за духовния 
му сан стихар (бяла риза с везан орнамент). Червена кърпа покрива ля-
вата му ръка, в която държи дарохранителница с формата на църквата на 
Божи гроб. В дясната ръка на светеца е поставена кадилница. любопитна  

Северна стена. Олтарно 
пространство Христос 
в гроба – детайл преди 
реставрацията.  
Dolores Moody, 2011.  
Виж в по-голям размер  
ил. 117.
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подробност е, че зографът е пропуснал да изоб- 
рази орара – дълга платнена лента, един от 
задължителните елементи от одеждите на дя-
коните, с който те подканят вярващите за мо-
литва. В християнската есхатология чрез него 
се означават и ангелските крила. Затова още 
в древността по орара са извезвани думите 
на ангелското славословие: Свят, свят, свят 
Господ Саваот... (Архимандрит Авксентий 
2006, 142–144). Въпреки това отсъствието му 
в „Св. Теодор Тирон“ не е необичайно за жи-
вописта от епохата. Тук отново може да бъде 
направен паралел със стенописната декорация 
на църквата в Долна Вереница, където орарът 
също е изпуснат, както и с изображенията от 
„Св. параскева“ в радибош, „Св. параскева“ в 
пенкьовци, „Успение Богородично“ в ръжда-
вица, Ботевградско и др. 

В чертите на св. Стефан в Зимевица се 
откриват всички елементи, съдържащи се в 
образа на Иисус от сцената пиета. лицето е с 
удължен овал, ниско чело, прав, месест в дол- 
ната част нос и малка уста. очите са прибли-
жени до носа и са очертани с дебел околоочен 
контур. нимбът е твърде голям и излиза извън 
рамките на изобразителното поле. Трицвет- 
ният фон е запазен.

Друг от архидяконите – св. роман Сладко- 
певец с ы~ роман – е разположен в нишата на 
диаконикона [ил. 91–94]. В православния свят 
светецът е известен като един от най-големите 
химнописци. приписва му се авторството на 
над хиляда кондаци и икоси, включени в праз-
ничните църковни служби (Жития на светиите 
1991, 482–483). Изключително популярен през 
Средновековието, той неизменно присъства 
в декоративната програма на олтарното прос-
транство. В Зимевица иконографията му до го-
ляма степен повтаря тази на св. Стефан, като са 
дублирани жестовете, облеклото и атрибутите. 
променени са единствено чертите му. Св. ро-
ман притежава издължено и дори аскетично 
лице, завършващо с малка и добре оформена 
брада. къдравата му коса е подстригана, липс-
ват тонзура или малка шапчица, характерни 
за повлияната от римокатолическото изкуство 
православна иконография. носът, устата и очи-
те са много сходни с тези на св. Стефан, но при-
тежават по-изразена мекота. 

Протезис. Св. архидякон Стефан. Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 73.

Източна стена – дяконикон. Св. архидякон Роман след 
реставрацията. Kerry Ellis, 2016. Виж в по-голям размер ил. 93.
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9   Умишлено прилагам 
фотографии, направени 
преди реставрацията на 
стенописите, тъй като всяка 
реставрационна намеса 
оставя отпечатък върху 
изображението.  

Апсида. Богородица Ширшая 
небес – след реставрацията.  
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 99

Богородица Ширшая небес мр», позната още и под името Знамение, 
заема конхата на апсидата [ил. 95–99]. Създаването на иконографския 
модел датира още от VІ–VІІ в., но в стенописната програма на олтара ком-
позицията се утвърждава през палеологовата епоха (Кондаков 1998, 63, 
103–123). В Зимевица Божията майка е представена допоясно, облечена 
в синя туника и червен мафорий, с широко разперени встрани ръце. пред 
гърдите ѝ, в кръгъл медальон (също допоясно), е изобразен благосла-
вящият христос емануил jс~ хс~. За фон са използвани две хоризонтални 
полета в тъмносиньо и охра, а за медальона с христос – небесносиньо9. 
Чертите на лицата са запечатали почерка на зографа, изрисувал и оста-
налите изображения в олтарното пространство. Това особено добре про-
личава при образа на Богородица. Силно приближените до носа (леко 
кривогледи) очи с дебело подчертани околоочни дъги, месестият нос и 
малката свита уста придават известна суровост на изображението, доб- 
лижавайки го да това на архидякон Стефан в нишата на протезиса. Доста 
по-смекчен е образът на христос. Той е и по-графично представен, като 
чертите му са само леко загатнати чрез тънки контури, нанесени с тъмна 
боя върху светла основа. 

Втората сцена, илюстрираща темата за Въплъщението в олтарното 
пространство на „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица, е Благовещение. както 
е обичайно за изкуството от периода, и тук композицията е разделена на 
две части от олтарната апсида. В северната половина е бил изобразен ар-
хангел гавраил, а в южната – Богородица. литургичната основа за тази 
подредба се открива в Песен на песните 4:12 – Градина затворена е сес-
тра ми, невестата, Извор затворен, източник запечатан, като текстът 
е близък до Йезекиил 44:2 – И Господ ми рече: Тая порта ще бъде затво-
рена, няма да се отвори, и никой човек да не влезе през нея; защото Гос-
под Израилевият Бог е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена. 
Двата библейски откъса се определят като символ на непорочното зача-
тие, на Въплъщението на Словото-христос, което ще направи възможни 
неговите страдания и смърт за изкупление на човешките грехове (Мавро-
динова 2005, 9, 11–12). 
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В Зимевица от паното с Богородица е оцелял само фрагмент от  
долната част на сцената, но дори и той е достатъчен, за да се възстанови 
иконографията. Девата е представена изправена, стъпила върху нисък 
супеданеум на терасата пред дома си. Зад гърба ѝ е изобразен богато 
орнаментиран стол, от който тя сякаш само преди секунди е станала,  
изненадана от появата на Божия пратеник. през османския период това 
е най-често възпроизвежданият иконографски модел в българските 
църкви. 

Източна стена. Детайл от 
сцената Благовещение. 
Иван Василев, 2015  
Виж в по-голям размер  
ил. 101.

иконографска програма и стилови  
белези на стенописите в наоса

Стенописната програма в наоса на „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица 
следва установените през епохата иконографски схеми. Живописта е раз-
делена на регистри, съобразени с предназначението на храма и небес-
ната йерархия. първият регистър е запазен за светците покровители на 
църквата, ктиторите и жителите на населеното място. характерна зако-
номерност е, че в енорийските храмове преобладават изображенията на 
светците воини и лечители, докато в манастирските католикони превес 
вземат образите на монаси и пустиножители. подборът им е от изключи-
телна важност, защото те се явяват посредник между молителя и Бог. В 
средновековното изкуство сцената, която най-добре илюстрира тази за-
висимост, е Дейсис (Моление). 

през хV–хVІІ в. зографите поставят композицията най-често на север-
ната стена пред иконостаса. В центъра се изобразява христос, прав или 
седнал на трон. Вляво от него е Богородица, а вдясно – св. Йоан продром, 
които в очите на вярващия са най-силните му застъпници пред Бога, за-
щото стоят най-близо до него в рая (Walter 1968, 311–336; Walter 1970, 



26 

161–187). Това убеждение превръща темата в изключително популярна 
през Средновековието както в монументалната живопис, така и в кава-
летното изкуство. 

В Зимевица от Дейсиса е оцеляла само фи-
гурата на св. Йоан продром [ил. 118–119]. Това 
е и единственото изцяло запазено изображе-
ние от първия регистър на храма. Фигурата е ви-
сока 1,20 м. Светецът е изографисан в полупро-
фил наляво към заличения днес пантокра- 
тор, облечен в традиционното за неговата ико-
нография пустинническо облекло от камилска 
вълна. В лицето впечатляват несъразмерно 
големите и силно приближени до носа очи. И 
отново както при св. Стефан в протезиса и св. 
Богородица в апсидата, дясното око е по-прис-
вито, а очните ябълки са с различна големина. 
Върху южния зид на църквата, в пространство-
то между южния вход и прозореца, е запазена 
част от фигурата на отец литургист. оцеляла е 
част от дрехата на светеца – фелон и омофор на 
червени кръстове. 

Вторият регистър в „Св. Теодор Тирон“ за-
почва на височина 2,24 м от съвременното по-
дово ниво, има широчина 0,45 м и е съставен 
от двуцветни пояси в тъмносиньо и охра. по 
дължината му са били разположени кръгли ме-
дальони в син и червен цвят с допоясни изоб- 
ражения на мъченици. на места медальоните 
се свързват помежду си чрез стилизирани ро-
зети, включени в малки кръгове (имитиращи 
скулптиран орнамент), от който излизат лас-
тари. В църквата са запазени четири медальона, групирани по двойки 
върху северната стена. В пространството зад иконостаса са изобразени 
св. пафнутий [с~ ы] пафн$ ие и св. Силвестър с~ ы силвес р, разполо-
жени в ¾ профил един към друг. Двамата са облечени в патриаршески 
сакоси и държат в ръце затворени кодекси. Св. Силвестър папа римски 

Северна стена.  
Предолтарно пространство. 
Св. Йоан Кръстител.  
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер  
ил. 118.

Северна стена.  Олтарно 
пространство, втори 
регистър. Св. Пафнутий 
и св. Силвестър – след 
реставрацията.  
James Williams, 2014.  
Виж в по-голям размер  
ил. 121.
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10   В „Св. никола“ в Сеславци 
(Каменова 1977, 125), в 
„Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“ в Добърско 
(Флорева 1981, 186), 
„Успение Богородично“ в 
Мисловщицкия манастир 
(Митова-джонова 1983, 35), 
„Св. Атанасий“ в Арбанаси 
и др.

11   В „Успение Богородично“ 
в прибой (без св. Мина, 
чийто образ е заличен), 
„Св. петка“ във Вуково 
(Флорева 1987, 87), „Св. 
Теодор Тирон“ в Студена, 
„рождество Богородично“ 
в Искрец, „Св. Архангели 
Михаил и гавраил“ в Трън 
(Илиев 2001, 18), „Св. никола 
Мирликийски“ в Долна 
Вереница (без св. Викентий), 
„Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“ в Добърско 
(Флорева 1981, 82–83), „Св. 
Атанасий“ в Бобошево и др.

Северна стена. Втори 
регистър. Св. Платон 
и Св. Виктор – след 
реставрацията.  
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер  
ил. 123.

(02.01) е често срещан персонаж в олтарната програма на българските 
църкви.10 Много по-нетрадиционен е изборът на св. пафнутий египетски 
(25.09), който е пустиножител и никога не е придобивал епископски сан. 
появата му в олтарното пространство на църквата в Зимевица вероятно 
е свързано или с местен култ към светеца, или по-вероятно св. пафнутий 
да е бил избран за личен покровител на зографа или на някои от ктито-
рите (който вероятно е носел и неговото име). 

В западната част на северната стена все още се различават силно ув-
редените изображения на св. Виктор [с~ ы] вик ор (11.11) и св. платон 
(18.11). В средновековното изкуство св. Виктор най-често е придружен от 
св. Викентий и св. Мина, тъй като тримата намират кончината си в един 
ден. Затова и православната църква чества паметта им заедно (Жития 
на светиите 1991, 560). през XVI–XVII в. култът към светците е силно раз-
пространен в България, което се потвърждава от честото им присъствие 
(предимно във втория регистър на наоса) в иконографската програма на 
храмовете от периода.11 За разлика от тях, св. платон не формира двойка 
с друг светец, но близостта на празника му до този на тримата мъченици 
вероятно е предопределила избора му в иконографската програма. 

Заради лошото състояние на стенописите трудно могат да бъдат 
направени детайлни описания на иконографията на светците от втория 
регистър. по-добре запазените изображения в олтара позволяват да се 
открои почеркът на втори художник, работил тук. неговият стил е по-гра-
фичен от този на водещия майстор, независимо че е положил усилия да 
го наподобява. Вероятно негово дело е и сцената преображение, с която 
започва иконографската програма на третия регистър на северната стена 
(гергова 2005, 13). 

независимо че значителна част от сцената преображение господне 
прïаwб[ражение] днес е унищожена (предимно западната ѝ половина), се 
вижда, че тя е изпълнена в най-традиционния си и опростен вариант [ил. 
125–126].от нея отсъства наложената под атонско влияние разказвател-
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ност с добавянето на допълнителни сцени и персонажи (Millet 1927, tab. 
181, 221-1, 188-4), но е запазена възприетата през османския период пи-
рамидална постройка на композицията (Millet 1916, 184–199). В центъра 
е разположен христос в мандорла, от която излизат лъчи във всички по-
соки. Божият син благославя с дясната си ръка, а в лявата държи сгънат 
свитък, символ на словото му. В долната част на сцената се различават 
апостолите Йоан и яков, които, заслепени от сиянието, обгърнало учителя 
им, правят опит да прикрият очите си. образът на третия от учениците, ста-
нали свидетели на чудото, петър, е заличен. от двете страни на Спасителя 
са разположени старозаветните пророци Илия илиа и Мойсей моиси. Два-
мата се явяват на Тавор, за да свидетелстват, че христос е истинският Въплъ-
тил се Бог, за който е пророкувано. Те 
са сред малкото пророци, които са 
говорили пряко с Бога (Изх. 24:12–18; 
33:11–25; 34:1–8; 3 Цар. 19:5–18). 
Именно тези им разговори се четат 
като паримии на църковната служба 
за празника (Мавродинова 2005, 47). 

Частично разрушена е и разпо-
ложената в съседство до преобра- 
жението сцена – пътят към голгота 
... ан... [ил. 127–128]. липсва прибли-
зително ⅓ от паното. Допреди при-
ключването на реставрацията през 
2012 г. живописта на това място беше 
силно обезличена, цветовете изблед-
нели, а изображенията неясни. Може 
би поради тази причина в първона-

Северна стена. Преображение 
Христово след реставрация. 
Caitlin Kropp, 2016.  
Виж в по-голям размер ил. 126.

Северна стена. Пътят към 
Голгота след реставрация. 
Caitlin Kropp, 2016.  
Виж в по-голям размер ил. 128.



ЦъркВАТА „СВ. ТеоДор ТИрон“ В ЗИМеВИЦА      29

чалната публикация на н. клисаров композицията е погрешно разчетена 
като „христос пред пилат“ (Клисаров 2003, 23). Създадена на основата 
на текстовете на Матей 27:32, Марко 15:21, лука 23:26–32, Йоан 19:17 и 
апокрифното никодимово евангелие 1А:9-5; 1А:10-1 (Millet 1916, 653), през 
османския период пътят към голгота претърпява значително развитие. В 
резултат се появяват в обращение няколко иконографски варианта на сце-
ната. В „Св. Теодор Тирон“ зографът е изградил композицията под формата 
на процесия, в която шествието се оглавява от христос, следван от трима 
войници и Симеон киринеец, понесъл кръста му върху рамото си. За фон 
служат високите крепостни стени на град Йерусалим. Възпроизведеният 
иконографски модел е близък до образци от XIV в., сред които църквите 
перивлептос в Мистра (Acheimastou-Potamianou 2003, 73) и „Св. георги“ в 
полошкия манастир, Македония (Ќорнаков 2006, 86–87).

Северна стена. Разпятие 
Христово след реставрация. 
Caitlin Kropp, 2016.  
Виж в по-голям размер ил. 129.

Третата сцена в регистъра е разпятие распе ие х~вw [ил. 129–130]. 
югозападният и югоизточният ъгъл на паното са унищожени, като раз-
рушенията обхващат по-голямата част от фигурите на св. Йоан, лонгин и 
двете Марии. Въпреки това паното е сравнително добре запазено, което 
дава възможност за по-детайлен анализ на изображенията. 

Според християнското учение разпятието е кулминацията на Изкупле-
нието. христос се жертва и бива пожертван, като чрез смъртта си измолва 
опрощение за човешките грехове. Това е най-важното събитие в новия 
завет и заедно с Възкресението е в основата на християнската идеология 
(Millet 1916, 396–460; Réau 1959, 473–479; Мавродинова 2005, 74–86). В 
средновековното изкуство иконографията на разпятието се изгражда на 
основата на разказите в четирите официални евангелия. Матей 27:33–56, 
Марко 15:22–41 и лука 23:33–49 са почти единни в описанието на съби-
тието. по-различен е погледът на евангелист Йоан (Йоан 19:23–30). Имен-
но въз основа на неговия разказ е изградена композицията в Зимевица. 
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В центъра ѝ е мъртвият христос на кръста (Йоан 19:30). Вдясно от него са 
изографисани плачещата Богородица, заедно с Мария клеопова и Мария 
Магдалена (Йоан 19:25), а вляво – скърбящият за смъртта на учителя си 
Йоан (Йоан 19:26–27) и стотникът лонгин. над кръста са изобразени слън-
цето и луната, а в основата му е черепът на Адам, с което още веднъж се 
напомня, че чрез жертвата си Иисус съдейства за опрощението на пър-
вородния грях. Фонът, както и в пътя към голгота, е зает от крепостните 
стени на Йерусалим. 

Възпроизведеният в „Св. Теодор Тирон“ иконографски модел на раз-
пятието е сред най-често използваните в живописта от Западна България. 
както и в останалите сцени в църквата, и при него е налице стремеж ком-
позицията да бъде освободена от допълнителна семантична натоваре-
ност, като персонажите и съпътстващите разпятието сцени са сведени до 
минимум (Grabar 1936, 239–243; Réau 1959, 497–512). Фигурите са дреб-
ни, сравнително добре пропорционирани в пространството. лицата са из-
разителни, с подчертана портретност. художникът е бил добре запознат 
както със средновековните прототипи, така и с нововъведенията на епо-
хата. Това особено добре проличава в изображението на кръста, който е 
показан в перспектива, позволяваща да се наблюдават както предната, 
така и двете странични плоскости. Моделът се появява в живописта на 
Балканите през XV–XVI в. под атонско влияние (грабар 1926–1927, 191), а 
през хVІІ в. вече е утвърден в българското изкуство и неизменно присъст-
ва в иконографията на разпятието (ръцева 2005, 53).

Северна стена.  
Оплакване Христово. 
Stephen Hogarth, 2015.  
Виж в по-голям размер  
ил. 132.

Атонското влияние се проследява и в следващата сцена от регистъра – 
оплакване опл...ние [ил. 131–132]. До нас е достигнал само фрагмент от 
композицията.  неблагоприятните атмосферни условия и най-вече течо-
ве от премахнатия при реставрацията комин (Клисаров 2003, 23), както и 
опитите за обновяване на интериора на храма през 40-те и 50-те години 
на миналия век, напълно са заличили живописта в останалата част от па-
ното. Днес запазеният фрагмент е реставриран и се намира в относително 
добро състояние. 

Създадена върху основата на четирите официални евангелски раз-
каза (Матей 27:59–61; Марко 15:46–47; лука 23:53–55; Йоан 19:40–42), 
Апокрифното евангелие на никодим и пасажи от литургията за Велика 
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събота (Millet 1916, 489–491), през х–хII в. иконографията на сцената се 
допълва с литургични текстове от георги от никомедия, козма Маюмски 
и Симеон Метафраст (Maguire 1995, 386). през османския период на Бал-
каните се разпространяват предимно модели, характерни за живописта 
на атонските манастири (Millet 1927, tab. 127-4, 154-2, 173-1, 199-2, 213-2, 
226-2). В Зимевица сцената е реализирана на фона на стените на Йеру-
салим и голготския кръст. различават се образите на скърбящата Мария 
Магдалена, вдигнала ръце към небето, Йоан, целуващ ръката на учителя 
си, и йерусалимските жени – свидетелки на събитието. 

разрушенията обхващат и следващата, днес напълно заличена сце-
на от иконографския регистър. отчитайки мястото ѝ в евангелския разказ, 
вероятно тук е била изобразена композицията Жените мироносици на 
гроба господен. 

Северна стена. Слизане в Ада. 
Caitlin Kropp, 2016.  
Виж в по-голям размер  
ил. 133.

В Зимевица стенописната програма на третия регистър се затваря със 
Слизането на христос в Ада [низш]ес вие х~вw. Според православното уче-
ние след смъртта си христос отива в Ада, където остава в продължение на 
три дни до Възкресението. неговата мисия – чрез смъртта да изкупи чо-
вешките грехове – вече е изпълнена, но предстои да бъдат спасени души-
те на праведниците, затворени в подземното царство (I петр. 3:18–19; Де-
яния на апостолите 2:24–32; псалм 15:10). Затова, докато смъртното тяло 
на Спасителя лежи в гробницата, душата му е в Ада. но връзката между 
тях не се прекъсва – залог за което е неговата божествена природа. 

през османския период в употреба са няколко варианта на сцената. 
В Зимевица е реализиран така нареченият „десцензус-тип“, водещ на-
чалото си от мозайката в „Санта Мария Антиква“ в рим. Типът получава 
пълното си развитие през XI–XII в. при стенописи в църквите „Св. София“ 
в киев, неа Мони в хиос, миниатюра към парижкото гръцко евангелие  
№ 73 и т.н. (Пандурски 1955–1956, 430–432, обр. 13–15). В центъра на сце-
ната е христос, който се спуска стремително в Ада, обгърнат с мандорла –  
мотив, заимстван от преображението. Той хваща за ръката Адам и го изтег-
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ля от гроба. В лявата си ръка Спасителят държи кръст – символ на изкупле-
нието. ева е застанала в молитвена поза зад Адам, а около нея са подреде-
ни старозаветни царе и пророци. христос стъпва върху счупените врати на 
подземното царство, кръстосани под краката му. С този мотив се изразява 
жертвата на Иисус, изкупила първородния грях на праотците и спечелила 
триумфа му над смъртта. разрушаването на вратите на Ада е сред най-зна-
чимите събития в христологичния цикъл, описано в Шестия ирмос на кано-
на на Възкресението и в стих 16 на псалм 106 (107). през XVII в. моделът се 
среща в живописта на сръбските църкви – Йежевица от 1609 г., Студеница (в 
стенописния пласт от 1618 г.) и др. (Петковић 2002, 254–255). най-близкият 
паралел от България е фреска в църквата „Св. петка“ във Вуково от 1598 г. 
(Флорева 1987, 81, 83). прототипите отново са от изкуството на атонския 
художествен кръг – в изображенията от „Св. никола Анапавса“ (Σοφιανοσ, 
Τσιγαριδασ 2003, 220) и „преображение“ (Sofianos 1991, 127) в Метеора, 
ксенофонт в Атон (Millet 1927, tab. 173-3) и др. 

В интериора на еднокорабните църкви върху рамената на свода 
най-често се разполага галерията с образите на старозаветните пророци. 
В „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица е запазен почти целият фриз от изобра-
жения върху северното рамо. Фонът, върху който се разполагат, е двуцве-
тен – син отгоре и наситена охра отдолу, като всяко от полетата е с широ-
чина 0,35 м. Фигурите са равномерно разположени в пространството, без 
да са ограничени от рамки или орнаменти [ил. 134–156]. 

Северна стена. Поглед към 
живописта в предолтарното 
пространство след 
реставрацията.  
Caitlin Kropp, 2016.  
Виж в по-голям размер ил. 124.

Тук, от запад на изток, допоясно са изографисани пророците Мойсей 
..кь моси, Аарон пр~ркь арwнь, Самуил пр~ркь самонл, Йона пр~ркь иwна, 
Илия ...ь нлиïа, Йезекиил пр~ркь ез..., елисей пр~... елисеи, св. Йоан пред-
теча п~рркь ïwван, неизвестен пророк пр~ркь...., Самуил [пр~ркь] самоил, 
Софроний пр~ркь софwниа, Исая пр~ркь ...иа и Авакум пр~ркь авак$м. В 
ръцете си те държат разгърнати свитъци с текстове на славянски и на 
гръцки език. Изключение прави пророк Аарон, който е показан с раз-
цъфнал жезъл в ръка, препратка към Числ. 17:3–10 – Аз видях жезъла, 
който пусна листа. 
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върху свитъка на мойсей е изписан откъс от Песента на Мойсей (вто-
розаконие 32): 

пое  
моисе
и{мор
ачирна 
снови 

За свитъка на пророк Самуил подбраният пасаж е: 
акoг~л(е ) 

г͠ьизидеть 
жезьль 
{....м 
исеwва 

За пророк Йона избраният текст е от Йона 2:1 
ако(г)

(ла)голе ь 
г ͠ь{вр~ь
з̀$тсе 
вр̀а (в$) 
3ïел

Формулата Така говори Господ, с която започват текстовете върху свитъци-
те на Самуил и Йона, е въвеждаща. С нея се поставя началото на много от стро-
фите в Стария завет, а през Средновековието е широко употребявана в надпи-
сите, придружаващи образите на пророците (Василев 2014, 52). не по-малко 
популярен е и пасажът, изписан върху свитъка на пророк илия:

речнлиа
кьелис
еисěде
$бозде
3ко 

Свитък на пророк Самуил – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010,

Виж в по-голям размер ил. 138, 140, 142.

Свитък на пророк Йона – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010,

Свитък на пророк Илия – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010,
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Текстът е от Четвърта книга – 2:2, 2:4, 2:6, и илюстрира диалога на 
Илия с ученика му Елисей. През османския период в българските и атон-
ските паметници това са и най-предпочитаните цитати, придружаващи 
образите на двамата пророци (Стефанов 1985, 375–376; Стефанов 1989, 
71–72). Любопитното е, че в „Св. Теодор Тирон“ Илия и Елисей са разделе-
ни един от друг, като помежду им е поставен пророк Йезекиил. 

Свитъкът на пророк Йезекиил е частично повреден, което възпрепят-
ства разчитането му. Вероятно текстът е заимстван от книгата му – Йезекиил 
3:20–21, вместо предпочитаните откъси 37:1 и 44:2 (Popovich 2004, 329).

праве
дникь
.щепос
и...се
w.....а
исе

В лошо състояние е запазен и свитъкът на пророк Елисей.
б$де
д....
м гои
пр͠оче
.....

За надписа върху свитъка на св. Йоан Предтеча е използван откъс от 
евангелието на Матей – 4:17 – Покайте се, защото приближава царство-
то небесно.

покаи
( )исел
юдие
прбли
жисец͠рь

 Свитък на пророк Йезекиил –  
детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Виж в по-голям размер ил. 144, 146, 148, 150.

Свитък на пророк Елисей – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Свитък на пророк св. Йоан 
Предтеча – детайл. Ангел 
Ангелов, 2010.

Свитък на пророк Софоний – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010
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След св. Йоан Предтеча стенописта е разрушена. Запазен е единстве-
но надписът пророк пр~ркь. Фризът продължава с частично разрушеното 
изображение на пророк Самуил, държащ разгърнат свитък с непълен 
надпис на гръцки език – Така говори Господ, моя Бог!

мним̀...
...ези.
...еоõ~..
м$к~аjп
ан е»с

В лошо състояние се намира и надписът върху свитъка на пророк 
Софоний:

к͠еисак
$сон и
сп(асение)
м$ено
.....

Текстът върху свитъка на пророк Исая е заличен, тъй като през него 
преминава една от пукнатините на свода. Запазили са се само последните 
букви от първия ред – ...зае. 

Фризът завършва при източната стена на църквата с изображението на 
най-младия измежду пророците – Авакум. Надписът върху неговия свитък е 
на гръцки език и се откроява от тези на останалите. Тук калиграфията е доста 
небрежна, изпълнена е със замах, като на места са оставени големи отстоя-
ния между думите. Това показва, че зографът не владее добре езика и се е 
чувствал несигурен при предаването на съдържанието. Освен това текстът е 
разположен само върху четири реда, вместо обичайните пет или шест:

осемега
лиõ~и а
ер$..
к~епи. 

Виж в по-голям размер ил. 152, 154, 156.

Свитък на порок Софоний – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Пророк Исая след реставрация. James Williams, 2014. Свитък на пророк Авакум – 
детайл. Ангел Ангелов, 2010
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появата на двуезични надписи в живописта на православните хра-
мове в Западна България е широко застъпена практика в периода от края 
на XVI – XVII век. примерите за това са много – църквите „Св. никола“ в 
Сеславския манастир, „Успение Богородично“ в Искрецкия манастир, „Св. 
петка“ във Вуково, „Св. Спас“ в Алинския манастир и пр. До голяма степен 
това е продиктувано от ерминиите или от копирните листове на зографи-
те, чиито изображения са заимствани от различни първоизточници. при 
пресъздаването им те автоматично преписват и придружаващите ги над-
писи, при това без винаги и напълно да разбират закодираната в посла-
нията символика. Според някои изследователи с използването на гръцки 
текстове за свитъците на пророците се цели да се внесе по-дълбок мис-
тицизъм, тъй като съдържанието им остава загадка за по-голямата част от 
богомолците (василев 2014, 56). 

Северна стена. Пророк 
Софоний. James Williams, 2014. 
Виж в по-голям размер ил. 151.

В „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица иконографията на пророците след-
ва, с известни отклонения, установените през късното средновековие 
модели.  най-сериозното разминаване се е получило при пророк Софо-
ний, който е изрисуван като младеж с голобрадо лице и късо подстрига-
на коса. В текстовете на запазените ерминии той винаги е описван като 
старец с бяла брада (Denys de Fourna 1909, 139; василиeв 1976, 66, 189; 
василиев 1977, 32). по този начин се изгражда и образът му в среднове-
ковната живопис. особеност на програмата е и повторното изографис-
ване на пророк Самуил – веднъж като мъж на средна възраст и втори 
път като старец. Дублирането на образи на пророци или на техните пос-
лания не е нещо необичайно за късносредновековните църкви. В много 
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случаи то е продиктувано от самите пространства, от недотам доброто 
владеене на езика или е в резултат на недоглеждане от страна на члено-
вете на екипа при разпределянето на работата. Макар изображенията 
в „Св. Теодор Тирон“ на места да са силно повредени, при сравняване 
на образите на пророк Самуил ясно се вижда, че те са дело на различ-
ни зографи. Това проличава и при съпоставянето на придружаващата ги 
калиграфия. 

Северна стена. Пророк  
Самуил. James Williams, 2014. 
Виж в по-голям размер ил. 137.

Върху иконографията на пророците отпечатък са оставили четките 
на трима художници, които са се редували в изграждането на образите. 
Именно на това вероятно се дължи разделянето на двойката Илия и ели-
сей, както и дублирането на изображението на пророк Самуил. За съжа-
ление състоянието на живописта не позволява по-детайлен анализ, тъй 
като на места стенописта е разрушена, а на други е силно отмита. рестав-
рацията също е оставила своя отпечатък. Измежду по-добре съхранените 
образци мога да посоча изображенията на пророците Йезекиил, Исая, 
Самуил (изображението в олтарното пространство) и вероятно Йона като 
творби на водещия майстор, докато върху образите на Аарон, Самуил 
(изображението в наоса), Илия, Софоний и Авакум са работили неговите 
помощници. 

Във византийското, а по-късно и в поствизантийското изкуство, цър-
ковният свод символизира небесата. Затова тук е мястото, където се 
разполагат предимно различните христови изображения и Света Тро-
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ица. Броят и мястото им в иконографската програма се определя от ли-
тургиката и архитектурата на храма. през втората половина на хVI – XVII 
век се наблюдават промени в богослужението вследствие на отпечатва-
нето на славянския превод на Йерусалимския устав първоначално във 
Венеция през 1577 г., а след това и в русия през 1610 г. (Архимандрит 
Авксентий 2006, 205–207). Възстановяването на печката патриаршия 
през 1557 г. и провежданата от нея антиуниатска и прославянска поли-
тика на свой ред също допринася за промени в изкуство на славяное-
зичното население на Балканите. не на последно място това е и период 
на засилване на руското влияние в иконописта. В резултат в църковната 
живопис се появяват нови теми и се възстановява култът към славянски-
те светци (обогатен с изображения на новомъченици), като паралелно 
с това протича процес на замяна на сигнатурите към образите на някои 
от традиционно срещаните в храмовете изображения.12 Това явление 
оставя своя отпечатък и върху иконографската програма на „Св. Теодор 
Тирон“ в Зимевица.

първото изображение върху свода над олтара в зимевишката църк-
ва е на Ветхий денми [ил. 158–161]. разположен е в кръгъл медальон 
на син фон, заобиколен от серафими. представен е допоясно с полураз-
гърнат свитък в лявата ръка и благославящ с дясната. Върху нимба му са 
изписани буквите о~ w~н~. Иконографията му следва установените през 
епохата модели, като новост е заменянето на традиционното означение 

12   например още в „Св. петър“ 
в Беренде, в сцената Ме-
лизмос, името на св. кирил 
Александрийски е сменено 
на св. кирил Философ, без 
това да окаже влияние върху 
иконографията на светеца 
(Бакалова 1976, 21–25). през 
XVI в. и  XVII в. тази практика 
вече е широко застъпена в 
религиозната живопис на 
Западна България (Ангелов 
2011, 78–81).

Свод. Саваот след 
реставрацията.  
Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 161.
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Ветхий денми със Саваот сава{. В изследванията си върху появата и раз-
пространението на Саваот в балканското изкуство М. куюмджиева при-
ема, че вероятно за модел е използван образът от люнета към свода на 
наоса на църквата „Св. Апостоли“ в печката патриаршия от 1330 г. (ра-

довановић 1968, 29–38; радовано-
вић 1988, 10–18; Куюмджиева 2007, 
203). през втората половина на XVI –  
XVII век припокриването на двата об-
раза Ветхий денми и Саваот вече е 
широко застъпено явление в църков-
ната живопис и най-вече в диоцезите 
на печката патриаршия (Куюмджи-
ева 2007, 204). Водещи при изграж-
дането на иконографските характе-
ристики на образа са видението на 
Исая, описано в глава 3 от неговата 
книга, видението на пророк Даниил 
7:9 и молитвата на Трисветата песен 
по Златоустовата литургия (Чифлянов 
1997, 220; Св. Йоан Златоуст 2000, 
37–39). отчитайки факта, че иконо- 
графската програма в олтарното прос- 
транство на зимевишката църква пре-
създава елементи от евхаристийния 
цикъл, то разполагането на Саваот 
върху свода, непосредствено над ол-
тара, е логичен завършек на кръга от 
образи и сцени, илюстриращи бого-
служението. 

Живописта върху свода западно 
от Саваот е напълно унищожена [ил. 
162]. Вероятно на това място е бил 
разположен медальон с образа на 
христос Вседържител.13 

Третото изображение принадле- 
жи на христос емануил [ил. 163–165]. 
Живописта е силно повредена, като 
по-цялостно е запазена иконогра-
фията върху южната дъга на свода. 
емануил е поставен в центъра на 

кръгъл медальон със син фон, вграден в рамка от два пресичащи се 
през диагоналите си правоъгълника. В образуваните при пресичането 
триъгълни полета са разположени херувими. В лявата си ръка христос 
държи сгънат свитък, докато дясната, с която вероятно е благославял, 
не е оцеляла. не е запазена и главата на Спасителя. За изграждането 
на иконографията на образа на христос емануил във византийското, 
а по-късно и в поствизантийското изкуство допринася текстът на Исая 
7:14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене 
и ще роди син и ще го нарече Емануил, въз основа на който е изграден 
и текстът на евангелист Матей 1:23. 

13   За първи път това предпо-
ложение е изказано от И. 
гергова в публикацията ѝ 
върху църквата от 2005 г. 
(гергова 2005, 12). В корпуса 
на стенописите от XVII век 
в България тази хипотеза е 
представена като абсолютно 
твърдение, без необходимия 
доказателствен материал за 
това (гергова 2012, 192).

    Изображението не е упоме-
нато в  корпуса на стенописи-
те от XVII век в България. 

Свод. Христос Емануил. Maria de la Torre, 2015. 
Виж в по-голям размер ил. 165.
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последното изображение върху запад-
ната половина на свода е на христос Ангел от 
Великия съвет [ил. 166–167].14 композицията 
е силно повредена. В оцелелите части от ме-
дальона са запазени фрагменти от кръстатия 
нимб и крилата на фигурата. Фонът, както и 
при останалите медальони, остава небесно-
син. оцеляла е и дясната ръка на христос, с 
която той благославя. Във византийския свят 
иконографията на Ангел на Великия съвет 
се формира още през IX век въз основа на 
пророчествата на Исая 9:6 и Малахия 3:1. ро- 
ля за това оказва и текстът на Втората пас-
хална хомилия на св. григорий Богослов. В 
нея се описва как христос се издига над об-
лаците, протяга ръка към изтока и вика със 
силен глас: Днес е спасението на света как-
то за видимото, така и за невидимото 
(вълева 1988, 91). през XVII век, вследствие 
възстановяването на печката патриаршия и 
разширяването на нейния диоцез, компо-
зицията навлиза масово в интериора на за-
паднобългарските храмове, заменяйки хе-
тимасията. Уготованият престол продължава 
да се изографисва главно в храмовете, пря- 
ко подчинени на охридската архиеписко-
пия (грозданов 1980, 45, 115; Суботиќ 1980,  
135, 173).

14   Изображението не е упоме-
нато в  корпуса на стенопи-
сите от XVII век в България. 

Поглед към свода над наоса. Христос Ангел от великия съвет 
след реставрация. Maria de la Torre, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 167.
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Зографите  
и тяхното 
време

Възстановяването на печката патриаршия през 1557 г. с център печ 
е най-значимото събитие, оставило отпечатък върху духовния живот на 
християнското население в балканските провинции на османската им-
перия през втората половина на хVІ век. В резултат се извършва прераз-
пределение на църковните диоцези, предимно в ущърб на охридската 
архиепископия, която навлиза в период на упадък, който ще продължи 
до окончателното ѝ унищожение през 1767 г. (Снегаров 1932, 65–155). В 
стремежа си към самоутвърждаване печките патриарси се превръщат в 
едни от основните меценати на религиозното изкуство. Само в периода 
на 70-те и 80-те години на хVІ век патриарсите Макарий (1557–1571 г.) 
и Антоний Соколович (1571–1575 г.) даряват средства и подпомагат въз-
становяването и повторното изографисване на повече от 50 манастира 
на територията на патриаршията (Петковић 1995–1996, 128). привър-
женици на антиуниатската политика и амбицирани да приобщят към 
диоцезите си славянското население на полуострова, те предприемат 
редица стъпки в посока освобождаване на живописта и приложните из-
куства от католическите влияния, проводник на които са крито-атонски-
те и епирски ателиета. В работата си зографите, работещи в диоцеза на 
печката патриаршия, подобно на своите колеги от диоцеза на констан-
тинополската патриаршия, се опират върху запазените средновековни 
образци на монументалната живопис и кавалетното изкуство и най-вече 
на прототипи от къснопалеологовия стил. Те търсят и намират вдъхнове-
ние във фреските на църквите в печ, манастира Дечани и други значими 
паметници от района на патриаршията. не случайно само в печ през 
втората половина на хVІ век се формират две иконографски ателиета, 
представители на които са някои от най-известните и талантливи иконо-
писци от епохата – художниците Андрей, лонгин и леонтий (Петковић 
1984, 62; Петковић 1995–1996, 129). 

разцветът на православното изкуство в диоцеза на печката патриар-
шия намира отражение в земите на съвременна Западна България, кои-
то попадат под нейна юрисдикция. към началото на хVІІ век тя включва 
и Софийската митрополия, в състава на която влиза района на Зимевица 
(Слијепчевић 1962, 332–333). 

Икономическият растеж от втората половина на хVІ век в осман-
ската империя подпомага формирането на нова заможна прослойка в 
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средите на християнското население на Балканите. Търговията и ско-
товъдството са основните поминъци в планинските и полупланински 
селища, където в началото на хVІІ век се наблюдава разрастване на 
мрежата от църкви и малки манастири. ктиторите им най-често са 
представители на местното дребно търговско съсловие и духовенство. 
промяната в статуса на дарителите, които често са полуобразовани 
хора, на свой ред се отразява и върху живописта на храмовете. от 
сложни, теологично издържани иконографски програми се преминава 
към далеч по-опростени, но за сметка на това по-лесни за възприема-
не стенописни ансамбли, в които преобладават сцени от евхаристий-
ния цикъл, Дванадесетте празника, Страстите христови и Възкресение-
то. Запазените строителни надписи в църквите свидетелстват, че обик-
новено те са изографисани в сравнително кратък период от време, в 
рамките на месец или два, най-често в отрязъка между гергьовден и 
Димитровден. Това е още едно доказателство в подкрепа на тезата, че 
стенописните ансамбли в храмовете са дело на екипи от зографи, кои-
то са превърнали изографисването на църкви в занаят. 

през Средновековието, а по-късно и през османския период на Бал-
каните, е регистрирано съществуването на редица иконографски ате-
лиета. Все още в историографията не са ясно очертани принципите, по 
които възникват или загиват тези художествени центрове. появата им 
би трябвало да се обвърже преди всичко с религиозните нужди на съот-
ветната християнска общност, както и с икономическите и политически 
условия, позволяващи тяхното безпроблемно съществуване. Затова и 
средищата, в които е регистрирано трайното присъствие на зографски 
сдружения, обикновено са силно развити занаятчийски селища и мит-
рополитски центрове. Именно тук се приемат и договарят условията, 
свързани със зографисването на новопостроените или обновени цър-
ковни обеми. И пак от тук се излъчват екипите, които изпълняват поета-
та поръчка, разпространявайки своето изкуство понякога на значително 
отдалечена от седалището на сдружението територия. 

през хVІ век зографско ателие се формира и на територията на Со-
фия. градът предлага всички необходими условия за това. Той е силно 
развит занаятчийски център, митрополитско седалище и провинциал-
на столица в рамките на османската империя. около него е изграде-
на гъста мрежа от манастири, позната като Софийската Мала Света 
гора, в която кипи значителен книжовен живот. Силно повлияни от 
крито-атонския стил, в началото на хVІІ век, с преминаването на Со-
фийската митрополия към печката патриаршия, представителите на 
софийското иконографско ателие са принудени да адаптират стила си 
към новите условия. Анализът на оцелелите паметници, свързани с дей-
ността на ателието, показва постепенното освобождаване на изкуст- 
вото им от крито-атонските наслагвания, които са заменени от доста 
по-семпли и консервативни модели без западни влияния в тях. пример 
за това са и фреските в църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица. 

Макар и запазена фрагментарно, иконографската програма на църк-
вата в Зимевица показва, че върху декорацията ѝ са се трудили трима  
зографи. Възможно е екипът да е бил по-голям, включващ съответния 
набор от чираци и калфи, с което се гарантира бързото изпълнение на 
поръчката. 
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Апсида. Св. Атанасий 
Александрийски – детайл 
преди реставрацията.  
Colette Frantz, 2010.  
Виж в по-голям размер ил. 87.

Северна стена. Олтарно 
пространство Христос 
в гроба – детайл преди 
реставрацията.  
Иван Василев, 2011. 
Виж в по-голям размер ил. 116.

Водещият майстор е добър художник, отличаващ се със сигурна и бър-
за ръка. негово дело са евхаристийният цикъл в църквата, образът на св. 
Йоан кръстител от северната стена на храма, композицията преображение 
христово, част от изображенията на пророците и това на Бог Саваот от сво-
да. отличен калиграф, той придружава образите си с прилежно изписани 
кирилски надписи. Фигурите му са стройни и добре пропорционирани в 
пространството. Влиянието на крито-атонския стил е силно редуцирано и 
сведено до изображението на христос в гроба в помощната ниша на се-
верната стена. образите, които изгражда, са внимателно моделирани чрез 
изсветляване от по-тъмна основа. очите са подчертани с двойни над- и под- 
очни дъги, носовете са най-често издължени, прави или месести, а устите 
малки. косите и брадите са чупливи, леко къдрави, падащи свободно по 
раменете на светците. Дрехите се отличават с многобройни гънки, линеар-
но очертани с по-тъмни контури. по същия начин са оформени и дланите 
на ръцете, както и видимите части от телата. За фигурата на христос в гро-
ба, с цел подчертаване на анатомичните пропорции, зографът е прибягнал 
до използването на тънки бели мазки, разположени дъговидно по торса. 
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Същият елемент е в употреба и за ръцете на Бог Саваот от свода на храма 
(гергова 2005, 13), при св. Стефан в протезиса, св. роман в диаконикона 
и пр.

Вторият зограф е автор на по-голямата част от евангелските сцени 
върху северната стена на храма и на част от пророците върху северното 
рамо на свода. Той се опитва да подражава на водещия майстор, което 
подсказва, че вероятно се касае за негов ученик. Фигурите му се отлича-
ват със слаби и издължени крайници, но са също така добре пропорцио-
нирани в пространството. Използва същия маниер на карнация – тъмна 
основа, върху която чрез изсветляване се моделират образите на светци-
те. при него обаче липсва онази строга аскетичност, с която се отличават 
лицата на учителя му. Тук околоочните контури са очертани чрез дебели 
и по-тъмни на цвят дъги, носовете са прави, леко разширяващи се в дол- 
ната си част. косите и брадите са прави, свободно падащи, обикновено 
на два или три ката, застъпващи се един върху друг. Този зограф показ-
ва силно увлечение към съчетаване на архитектурни и природни фонове, 
като е направен дори опит за създаване на перспектива. прави впечатле-
ние сцената Слизане в Ада, където за фон е използван скалист терен, ли-
шен от всякаква растителност. Интересен е начинът, по който е оформен 
природният пейзаж. За разлика от крито-атонските образци, където би-
лата на планините често са шкарпирани под формата на тераси, тук те са 
гладки и ненабраздени. отделните върхове се издигат един над друг или 
под ъгъл един спрямо друг, почти амфитеатрално, ограждайки компози-
цията в центъра. при него влиянието на крито-атонския стил се открива 
в позата на Богородица в сцената разпятие, която е вдигнала ръка, за да 
избърше сълзите си. Моделът е добре познат от критски икони от XIV–хV 
век (Chatzidakis, Borboudakis 1993, fig. 67, 145, 150) и творбата на Теофан 
Ватас в манастира Ставроникита на Атон (Chatzidakis 1986, fig. 98), откъде-
то получава широко разпространение предимно в Северна гърция.15 еле-
менти със западен произход се откриват и във фигурите на обкръжаващи-
те христос войници в сцената пътя към голгота, както и в архитектурните 
детайли – волути и розетки, с които са украсени стените на Йерусалим.

Северна стена. Разпятие 
Христово – детайл.  
Dolores Moody, 2011. 
Виж в по-голям размер ил. 131.

15   Виждаме я например в 
манастира „Варлаам“ на 
Метеора, а по-късно и в „Св. 
Атанасий“ в клейдония.
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Третият художник е автор на изображенията в медальоните от вто-
рия регистър и на част от пророците върху северното рамо на свода – 
например Авакум. Фактът, че на него е поверена най-малко работа, 
свързана с живописването на храма, и то предимно на второстепенни 
образи, налага извода, че той все още се обучава. Това проличава и в 
маниера му на рисуване, в който се долавя голяма доза несигурност. 
неговите лица не се отличават с детайлност и са почти шаблонни. Веро-
ятно пак на него е била възложена и задачата да се препишат гръцките 
текстове върху свитъците на Авакум и Софоний, задача, с която той не се 
е справил особено успешно.

Северна стена. Пророк  
Авакум. James Williams, 2014. 
Виж в по-голям размер ил. 155.

В анализа на живописта от църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица 
И. гергова застъпва тезата, че водещият майстор е сред авторите на фрес-
ките на храмовете „Успение Богородично“ в Искрецкия манастир до Сво-
ге (1602 г.) и „Св. Димитър“ в подгумерския манастир до София (пластът  
от 1596 г.). основание за това ѝ дават палеографията на надписите и сти-
лът на фреските (гергова 2005, 13). на този етап на изследване на църква-
та и предвид състоянието на живописта в Искрец и подгумер, не мога да 
се присъединя към това становище. Допирни точки има, но те са твърде 
общи. 

Стилът на зографите, изпълнили стенописния ансамбъл в Зимевица, 
показва генетична връзка със значителна група паметници, които в исто-
риографската литература се приписват на ателието на св. пимен Зограф 
(геров 1995, 133–136; Поповска-Коробар 1997, 3–9; гергова 2003, 23–32; 
гергова 2011, 268–280). Близки паралели в начина, по който са изградени 
композициите и третирани образите в храма, могат да бъдат потърсени 
в стенописните декорации на църквите „Св. Теодор Тирон и Теодор Стра-
тилат“ в Добърско (Флорева 1981), „Св. никола“ в Сеславци (Каменова 
1977), в наоса на Слимничкия манастир, Македония (Ќорнаков 2007) и 
пр. Важно е обаче да се подчертае, че макар да принадлежат към същия 
художествен кръг (ателие), зографите, работили върху живописта на „Св. 
Теодор Тирон“ в Зимевица, не са част от неговия екип.
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оригиналният иконостас на църквата не е запазен в цялост. първо-
началната му позиция се маркира от линията на източния обтегач [ил. 
68]. След реконструкцията на храма от 1882 г. олтарната преграда е из-
местена с 0,65 м в западна посока, с цел да се разшири олтарното прос-
транство. За да не бъде нарушена стабилността на конструкцията, тя е 
била укрепена чрез разположени под наклон греди и летви, опиращи се 
в срещуположния си край на вече споменатия обтегач (Клисаров 2011, 
258). по време на реставрацията от 90-те години на хх век иконостасът 
е бил демонтиран и части от него са се съхранявали в кметството на  
селището. Днес той отново е възстановен и заема избраната му през 
1882 г. позиция [ил. 168–192].

Иконостас – общ поглед. 
Il Saeko, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 168.

иконоСтаС

 Тъй като не всички части са запазени, олтарната преграда в „Св. Тео-
дор Тирон“ в Зимевица съчетава стари с по-нови елементи. към изкуство-
то на хVІІ век се отнасят олтарните двери, кръжилото над тях, апостолски-
ят ред на иконостаса и кръстът и драконите на венчилката. от периода 
след реконструкцията през 1882 г. датират цокълните табли с иконите от 
царския ред. 

олтарните двери са разделени на две различни по размери зони. 
В горната, под декоративно изрязана арка, са разположени допояс-
ните изображения на пророците Давид цръ~ давиь~ и Соломон prrok 
solo~mon~, държащи разгърнати свитъци с обръщения към Богородица. 
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Върху свитъка на Давид е поместен откъс от псалм 44:11 – Слушай, 
дъще, и виж и преклони ухото си…

Сли
ш
дщ
ри
бн
жд
к
ло
ми

Върху свитъка на Соломон четем: 
Одрб
ипо
лта
цар
wв~
а ~

Използваният цитат е част от химна „пророците горе те предизвес-
тиха“, който се препоръчва от ерминията на Дионисий от Фурна за сви-
тъка на Соломон в сцени, свързани с Богородичните празници (Denys de 
Fourna 1909, 291). 

Върху долната и по-просторна зона на олтарните двери е представе-
на сцената Благовещение Бл~говщение. Върху южното крило е изобразена 
Богородица, изправена на фона на богато декориран престол с висок гръб 
и сложен архитектурен пейзаж. В лявата си ръка Мария държи гранче, 
докато дясната е вдигната към лицето в знак на изненада от появата на 
архангела. Архангелът, разположен върху северното крило на дверите, е 
изобразен в традиционна поза – благославящ с дясната си ръка, а в ля-
вата понесъл разцъфнал крин. В архитектурния пейзаж зад гърба му се 
наблюдават редица декоративни орнаменти, характерни за живописта на 
Северна гърция и югозападна Македония от периода XVI–XVIII век. ол-
тарните двери се отличават с богат колорит, в който преобладаващи цве-
тове са червеният, синьо-зеленият и охрата. Дърворезбата върху дверите 
е силно редуцирана и сведена до използването на шнуров орнамент в 
плитък релеф, с чиято помощ се извършва отделянето на четирите пана. 

кръжилото над царските двери на иконостаса е изрязано под форма-
та на силно начупена арка. 

Иконостас. Олтарни двери. 
Il Saeko, 2015.  
Виж в по-голям размер ил. 169.

Иконостас. Кръжило над 
олтарните двери. Дейсис. 
Orlene McIlfatrick, 2015. 
Виж в по-голям размер ил. 170.
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В средата му е изобразен Христос ис~ хс~ в облекло на първосвещеник, 
благославящ и с двете ръце в центъра на многоцветна мандорла. От двете 
му страни са поставени Богородица мр~ ÕÙ и св. Йоан Кръстител сти~ ион», 
оформяйки по този начин композицията Дейсис. 

Сцената е повторена в центъра на апостолския ред на иконостаса. Дей-
сисният фриз включва още дванадесет допоясни изображения на апостоли, 
разделени на две симетрични групи. В южната половина на регистъра зад 
св. Йоан Кръстител сти иwн~ се разполагат фигурите на апостол Павел апсл~ 
павел, апостол Марко апсл~ марко, апостол Йоан апсл~ иоань и апостол Симон 
Зилот апсл симw~. Последните две икони с образите на апостолите Яков и 
Тома са частично унищожени. В северната половина от фриза зад фигура-
та на Богородица мр~ ÕÙ са разположени апостол Петър апос~ пет~рь, апос-
тол Матей апос~ матеи, апостол Лука апос л$~ка, апостол Андрей апос~ ар~еи, 
апостол Вартоломей апос~ вар~jолома, апостол Филип апос~ филипъ и апостол 
Юда Тадей, брат Господен апо~ тдаеи. Изображенията на четиримата еван-
гелисти се допълват от книгите им, докато в ръцете на останалите апостоли 
зографът е поставил затворени или полуразтворени свитъци. Фигурите са 
разположени под релефна аркада, украсена с резбовани и допълнително 
оцветени колонки, розети, палмети и кръстосващи се флорални мотиви. 

Иконостас. Св. апостол Андрей.  
Orlene McIlfatrick, 2015. 
Виж в по-голям размер ил. 174.

Надиконостасното разпятие е изместено от центъра в северна посока 
и почти докосва свода на църквата. Изработено е под формата на равно-
раменен кръст с кръгли разширяващи се краища. Дърворезбата отново 
е сведена до употребата на шнуров орнамент в комбинация с релефни 
пъпки. В центъра му е изрисувана фигурата на Христос, разпнат на кръс- 
та распетие хв»о, а в разширенията – четиримата евангелисти в техни-
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те алегории – матеи, марко, лџка, ï..нон. В публикацията си върху храма  
И. гергова посочва, че резбата и живописта върху тези части от иконос- 
таса следват установените през втората половина на хVІІІ век традиции 
и намират добри паралели с олтарните прегради в манастира „Седемте 
престола“, храма „Св. никола“ в Царевец, карлуковския манастир и др. 
(гергова 2005, 13). 

кръстът стъпва върху продълговат дървен панел с резбовани изобра-
жения на дракони в традициите на резбарското изкуство от хVІІ век. Фигу-
рите им са издължени, със змиевидно оформени люспести тела, увенчани 
с широки крила.

Иконостас.  
Дракони и разпятие.  
Katherine Soltys, 2014.  
Виж в по-голям размер 
ил. 188.

Иконите, съставляващи царския ред на иконостаса, са четири. Вдясно 
от царските двери са разположени христос и св. Йоан кръстител, а вляво – 
Богородица с Младенеца и патронът на храма св. Теодор Тирон. Иконите 
са поставени върху правоъгълни неорнаментирани дървени панели. Че-
тирите икони са рисувани в периода след 1882 г., вероятно в началото 
на хх в. по същото време и вероятно от същия майстор дърворезбар са 
били изработени столовете за богомолците и архиерейският трон (герго-
ва 2005, 13). Днес те не са запазени. 
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Иконостас. Св. Теодор Тирон – 
икона от царския ред.  
Orlene McIlfatrick, 2015. 
Виж в по-голям размер ил. 192.

Църковната утвар е в лошо състояние [ил. 193–194]. Съставена е от 
евтини лети кандила, свещници и венчила от края на хІх век и самото 
начало на хх век. най-старите богослужебни книги се отнасят към среда-
та на хІх век. В едната от тях е поместен поменик с дата 1864 г. (гергова 
2005, 13).
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Ил. 14. Свод – графично представяне на стенописната програма.
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Ил. 16 Поглед към църквата и църковния двор от югозапад. Фотография от кметството на Зимевица. Jana Kristine Nedderman, 2014.

Ил. 15 Местоположение 
на църквата в с. Зимевица 
(Гугъл земя – посетено 
на 12.08.2014, свалено на 
01.02.2017).
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Ил. 17 Поглед към църквата от югозапад. Katherine Soltys, 2014.

Ил. 18 Поглед към църквата и кметството от изток. Zoe McMillin, 2014.
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Ил. 19 Поглед към църквата от изток. James Williams,  2014.

Ил. 20 Поглед към църквата и църковния двор от югозапад. Иван Василев, 2010.
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Ил. 21 Поглед към църквата от югозапад. Фотография от двора на църквата. Иван Василев, 2010.

Ил. 22 Южна фасада. Иван Василев, 2011.
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Ил. 23 Южна фасада. Kerry Ellis, 2016.

Ил. 24 Поглед към църквата от югоизток. Фотография от двора на църквата. James Williams, 2014.
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Ил. 25 Източна фасада. Kerry Ellis, 2016.

Ил. 26 Северна фасада. Фотография от селските гробища. Иван Василев, 2011.
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Ил. 27 Северна фасада – поглед от запад. Иван Василев, 2011
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Ил. 28 Поглед към църквата от северозапад. Katherine Soltys, 2014.

Ил. 29 Поглед към църквата и църковния двор от запад. James Williams, 2014.
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Ил. 30 Западна фасада. Katherine Soltys, 2014.

Ил. 31 Западна фасада. Патронната ниша и релефна украса със строителни надписи от 1882. Nancy Harmon, 2011.
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Ил. 32 Западна фасада. Релефна украса със строителни надписи от 1882. Nancy Harmon, 2011.

Ил. 33 Западна фасада. Релефна плоча с 
кръст и надписи. Stephen Hogarth, 2015.
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Ил. 34 Западна фасада. Северна релефна плоча със строителни надписи. Stephen Hogarth, 2015.

Ил. 35 Западна фасада. Южна релефна плоча със строителни надписи. Stephen Hogarth, 2015.
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Ил. 36 Западен вход на църквата. Stephen Hogarth, 2015.



82 

Ил. 37 Западен вход на църквата. Дървена врата – детайл. Maria de la Torre, 2015.

Ил. 38 Западна фасада. Следи от релефен надпис над входа. Nancy Harmon, 2011.
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Ил. 39 Западна фасада. Врязан кръст. Elly Thorne, 2014.

Ил. 40 Западна фасада. Покрив с корниз – север. 
Nancy Harmon, 2011.

Ил. 41 Западна фасада. Покрив с корниз – юг.  
Nancy Harmon, 2011.



84 

Ил. 42 Южен вход на църквата отвън. Nancy Harmon, 2011.



ЦъркВАТА „СВ. ТеоДор ТИрон“ В ЗИМеВИЦА      85

Ил. 43 Южен вход на църквата отвътре. Тодор Василев, 2016.



86 

Ил. 44 Южен вход на църквата отвътре – състояние 2011. Иван Василев, 2011.

Ил. 45 Южна фасада. Отвор – отдушник отвън. Nancy Harmon, 2011.
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Ил. 46 Южна стена. Отвор – отдушник отвътре. Иван Василев, 2016.



88 

Ил. 47 Южна стена. Зазидан амбразурен прозорец. Caitlin Kropp, 2016.
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Ил. 48 Южна стена. Западна страница на източния прозорец. Laurie Moody, 2011. 

Ил. 49 Интериор – поглед от запад. Тодор Василев, 2016.



90 

Ил. 50 Интериор – източна стена. Фотография с обектив fisheye. Kerry Ellis, 2016.

Ил. 51 Интериор – поглед от северозапад. Kerry Ellis, 2016.



ЦъркВАТА „СВ. ТеоДор ТИрон“ В ЗИМеВИЦА      91

Ил. 52 Интериор – поглед от югозапад. Kerry Ellis, 2016.

Ил. 53 Интериор – поглед от североизток. Kerry Ellis, 2016.



92 

Ил. 54 Интериор – западна стена. Katherine Soltys, 2014.

Ил. 55 Интериор – северна стена и свод – детайл. Тодор Василев, 2016
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Ил. 56 Интериор – южна стена и свод – детайл. Тодор Василев, 2016.



94 

Ил. 57 Свод – поглед от запад.  
Kerry Ellis, 2016.

Ил. 58 Южна стена – граница 
между оригинален и по-късен 
свод. Laurie Moody, 2011. 
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Ил. 59 Следи от консерваторска намеса по северния свод. Иван Василев, 2016.

Ил. 60 Етап от консервацията. Иван Василев, 2011.



96 

Ил. 61 Олтарна маса в апсидата – поглед от 
запад. Stephen Hogarth, 2015.

Ил. 62 Олтарната маса в апсидата – 
поглед от юг. Stephen Hogarth, 2015. 

Ил. 63 Олтарната маса в апсидата – 
поглед от север. Il Saeko, 2015. 
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Ил. 64 Надпис върху олтарната маса пред апсидата – поглед от изток. Иван Василев, 2011.

Ил. 65 Олтарна маса в дяконикона – поглед от север. Stephen 
Hogarth, 2015

Ил. 66 Олтарна маса в дяконикона – поглед от запад. Stephen 
Hogarth, 2015



98 

Ил. 67 Североизточен ъгъл на църквата. Отточен 
канал. Ангел Ангелов, 2010,

Ил. 68 Източна стена и апсида преди реставрацията. Иван Василев, 2011.
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Ил. 69 Източна стена и апсида след реставрацията. Фотография с обектив fisheye. Kerry Ellis, 2016.

Ил. 70 Апсида. Част от декоративен цокъл. Robert Goodwin, 2011.



100 

Ил. 71 Източна стена – протезис. Св. архидякон Стефан преди реставрация. Colette Frantz, 2010,
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Ил. 72 Източна стена – протезис. Св. архидякон Стефан след реставрация. Kerry Ellis, 2016.



102 

Ил. 73 Протезис. Св. архидякон Стефан. 
Maria de la Torre, 2015.

Ил. 74 Източна стена – протезис. Св. архидякон Стефан – детайл. Maria de la Torre, 2015.
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Ил. 75 Апсида. Мелизмос преди реставрация. Laura Downing, 2011.

Ил. 76 Апсида. Мелизмос след реставрация. Maria de la Torre, 2015.



104 

Ил. 77 Апсида. Св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики – преди реставрация. Colette Frantz, 2010,
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Ил. 78 Апсида. Св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики – след реставрация. Maria de la Torre, 2015.



106 

Ил. 79 Апсида. Св. Кирил Александрийски и св. Атанасий Александрийски – преди реставрация. Colette Frantz, 2010,
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Ил. 80 Апсида. Св. Кирил Александрийски и св. Атанасий Александрийски – след реставрация. Maria de la Torre, 2015.



108 

Ил. 81 Апсида. Христос жертва – преди реставрацията. Colette Frantz, 2010.

Ил. 82 Апсида. Христос жертва – преди реставрацията. Maria de la Torre, 2015.
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Ил. 83 Апсида. Св. Йоан Златоуст – детайл. James Williams, 2014.



110 

Ил. 84 Апсида. Св. Василий Велика – детайл. James Williams, 2014.
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Ил. 85 Апсида. Св. Кирил Александрийски – детайл. James Williams, 2014.



112 

Ил. 86 Апсида. Св. Атанасий Александрийски – детайл. James Williams, 2014.
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Ил. 87 Св. Атанасий Александрийски – детайл преди реставрацията. Colette Frantz, 2010.

Ил. 88 Апсиден прозорец. James Williams, 2014.



114 

Ил. 89 Апсиден прозорец – северна страница. Stephen Hogarth, 2015.
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Ил. 90 Апсиден прозорец – южна страница. Stephen Hogarth, 2015.



116 

Ил. 91 Източна стена – дяконикон. Св. архидякон Роман преди реставрацията. Colette Frantz, 2010,
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Ил. 92 Дяконикон. Св. архидякон Роман преди реставрация. Иван Василев, 2011.



118 

Ил. 93 Източна стена – дяконикон. Св. архидякон Роман след реставрацията. Kerry Ellis, 2016.
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Ил. 94 Дяконикон. Св. архидякон Роман след реставрация – детайл. Maria de la Torre, 2015.

Ил. 95 Апсида. Богородица Ширшая небес – преди реставрация. Colette Frantz, 2010.



120 

Ил. 96 Апсида. Богородица Ширшая небес – след реставрация. Jana Kristine Nedderman, 2014.

Ил. 97 Апсида. Богородица Ширшая небес – преди реставрацията, детайл. Ангел Ангелов, 2011.
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Ил. 98 Апсида. Христос Емануил – преди реставрацията, детайл. Ангел Ангелов, 2011.

Ил. 99 Апсида. Богородица Ширшая небес – след реставрацията. Maria de la Torre, 2015



122 

Ил. 100 Източна стена. Фрагмент от декоративна лента – преди реставрация. Robert Goodwin, 2011.

Ил. 101 Източна стена. Детайл от сцената Благовещение. Иван Василев, 2015.
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Ил. 102  Източна стена. Фрагмент от 
декоративна лента – преди реставрация. 
Иван Василев, 2011.



124 

Ил. 103  Южна стена. Стенопис преди реставрацията. Dolores 
Moody, 2011.

Ил. 104  Южна стена. Стенопис след реставрацията. Тодор 
Василев, 2016.
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Ил. 105  Южна стена. Розета преди реставрацията. Иван Василев. 2011. 

Ил. 106  Южна стена. Стенописи върху западната страница на прозореца преди реставрацията. Иван Василев, 2011. 



126 

Ил. 107  Североизточен ъгъл на църквата. Орнаментален цокъл. Katherine Soltys, 2014. 

Ил. 108  Северна стена. Олтарно пространство. Общ поглед 
към живописта преди реставрацията. Иван Василев, 2011.

Ил. 109 Северна стена. Пред олтарно пространство. Общ 
поглед към живописта преди реставрацията. Scott Cheney, 2010,
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Ил. 110  Северна стена. Фрагмент от орнаментален  
цокъл преди реставрацията. Scott Cheney, 2010,

Ил. 111 Северна стана. Фрагмент от стенопис преди реставрация. Scott Cheney, 2010.



128 

Ил. 112 Северна стена. Част от фреско надпис към заличената сцена Видението на св. Петър Александрийски – преди реставрация. 
Ангел Ангелов, 2010.

Ил. 113  Северна стена. Орнаментална лента между първия и втория регистър и фреско надпис към заличената сцена Видението на 
св. Петър Александрийски в източната част на църквата – след реставрация. Fionndwyar Colton, 2014.
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Ил. 115  Северна стена. Олтарно пространство. Христос в гроба. Maria de la Torre, 2015.

Ил. 114  Северна стена. Орнаментална лента между първия и втория регистър. Maria de la Torre, 2015.



130 

Ил. 116  Северна стена. Олтарно пространство Христос в гроба – детайл преди реставрацията. Иван Василев, 2011.

Ил. 117  Северна стена. Олтарно пространство Христос в гроба – детайл преди реставрацията. Dolores Moody, 2011.
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Сн. 118 Северна стена. Предолтарно пространство. Св. Йоан Кръстител. Maria de la Torre, 2015.



132 

Ил. 119  Северна стена. Предолтарно пространство. Св. Йоан Кръстител – детайл преди реставрацията. Scott Cheney, 2010, 
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Ил. 120 Северна стена. Олтарно пространство, втори регистър. Св. Пафнутий и св. Силвестър – преди реставрацията.  
Scott Cheney, 2010.

Ил. 121 Северна стена. Олтарно пространство, втори регистър. Св. Пафнутий и св. Силвестър – след реставрацията.  
James Williams, 2014.



134 

Ил. 122  Северна стена. Втори регистър. Св. Платон и св. Виктор – преди реставрацията. Scott Cheney, 2010,

Ил. 123 Северна стена. Втори регистър. Св. Платон и св. Виктор – след реставрацията. Maria de la Torre, 2015.
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Ил. 124 Северна стена. Поглед към живописта в предолтарното пространство след реставрацията. Caitlin Kropp, 2016.

Ил. 125 Северна стена. Преображение Христово преди реставрация. Scott Cheney, 2010.



136 

Ил. 126 Северна стена. 
Преображение Христово  
след реставрация.  
Caitlin Kropp, 2016.

Ил. 127 Северна стена. 
Пътят към Голгота преди 
реставрация.  
Scott Cheney, 2010.
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Ил. 128 Северна стена. Пътят към Голгота след реставрация. Caitlin Kropp, 2016.

Ил. 129 Северна стена. Разпятие Христово в процес на реставрация. Scott Cheney, 2010.



138 

Ил. 130  Северна стена. Разпятие Христово след реставрация. Caitlin Kropp, 2016.

Ил. 131 Северна стена. Разпятие Христово – детайл. Dolores Moody, 2011.
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Ил. 132 Северна стена. Оплакване Христово. Stephen Hogarth, 2015.

Ил. 133 Северна стена. Слизане в Ада. Caitlin Kropp, 2016.



140 

Ил. 134 Северна стена. Пророк Мойсей. James Williams, 2014.
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Ил. 135 Северна стена. Свитък на пророк Мойсей – детайл. Scott Cheney, 2010,



142 

Ил. 136 Северна стена. Пророк Аарон. James Williams, 2014.
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Ил. 137 Северна стена. Пророк Самуил. James Williams, 2014.



144 

Ил. 138 Северна стена. Свитък на пророк Самуил – детайл. Ангел Ангелов, 2010,
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Ил. 139 Северна стена. Пророк Йона. James Williams, 2014.



146 

Ил. 140 Северна стена. Свитък на пророк Йона – детайл. Ангел Ангелов, 2010,
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Ил. 141 Северна стена. Пророк Илия. James Williams, 2014.



148 

Ил. 142 Северна стена. Свитък на пророк Илия – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 143 Северна стена. Пророк Йезекиил. James Williams, 2014.



150 

Ил. 144 Северна стена. Свитък на пророк Йезекиил – детайл. Ангел Ангелов, 2010,
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Ил. 145 Северна стена. Пророк Елисей. James Williams, 2014.



152 

Ил. 146 Северна стена. Свитък на пророк Елисей – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 146 Северна стена. Свитък на пророк Елисей – детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Ил. 147 Северна стена. Пророк Йоан Предтеча. James Williams, 2014.



154 

Ил. 148 Северна стена. Свитък на пророк Йоан Предтеча – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 149 Северна стена. Пророк Софоний. James Williams, 2014.



156 

Ил. 150 Северна стена. Свитък на пророк Софоний – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 151 Северна стена. Пророк Софоний. James Williams, 2014.



158 

Ил. 152 Северна стена. Свитък на порок Софоний – детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Ил. 153 Северна стена. Пророк Исая преди реставрация. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 154 Северна стена. Пророк Исая след реставрация. James Williams, 2014.

Ил. 155 Северна стена. Пророк Авакум. James Williams, 2014.



160 

Ил. 156 Северна стена. Свитък на пророк Авакум – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 156 Северна стена. Свитък на пророк Авакум – детайл. Ангел Ангелов, 2010.

Ил. 157 Поглед към свода над олтара преди реставрацията. Саваот. Scott Cheney, 2010.

Ил. 158 Свод. Саваот 
преди реставрацията. 
Jérôme Bellemare-
Desharnais, 2010.



162 

Ил. 159 Свод. Саваот преди реставрацията – детайл. Ангел Ангелов, 2010.
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Ил. 160 Свод. Саваот – детайл. Ангел Ангелов, 2010.



164 

Ил. 161 Свод. Саваот след реставрацията. Maria de la Torre, 2015.
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Ил. 162 Поглед към свода в предолтарното пространство. Stephen Hogarth, 2015.

Ил. 163 Поглед към свода преди реставрацията. Христос Емануил. Scott Cheney, 2010.



166 

Ил. 164 Поглед към свода над наоса. Христос Емануил и Христос Ангел от великия съвет след реставрация. Тодор Василев 2016.
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Ил. 165 Свод. Христос Емануил. Maria de la Torre, 2015.



168 

Ил. 166 Поглед към свода над наоса. Христос Ангел от великия съвет преди реставрация. Scott Cheney, 2010.
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Ил. 167 Поглед към свода над наоса. Христос Ангел от великия съвет след реставрация. Maria de la Torre, 2015. 



170 

Ил. 168 Иконостас – общ поглед. Il Saeko, 2015.
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Ил. 169 Иконостас. Олтарни двери. Il Saeko, 2015. 



172 

Ил. 170 Иконостас. Кръжило над олтарните двери. Дейсис. Orlene McIlfatrick, 2015.

Ил. 171 Иконостас. Св. апостол Юда Тадей. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 172 Иконостас. Св. апостол Филип. Orlene McIlfatrick, 2015.



174 

Ил. 173 Иконостас. С. апостол Вартоломей. Orlene McIlfatrick, 2015
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Ил. 174 Иконостас. Св. апостол Андрей. Orlene McIlfatrick, 2015.



176 

Ил. 175 Иконостас. Св. апостол Лука. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 176 Иконостас. Св. апостол Матей. Orlene McIlfatrick, 2015.



178 

Ил. 177 Иконостас. Св. апостол Петър. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 178 Иконостас. Св. Богородица от композицията Дейсис. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 179 Иконостас. Христос от композицията Дейсис. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 180  Иконостас. Св. Йоан Кръстител от композицията Дейсис. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 181 Иконостас. Св. апостол Павел. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 182  Иконостас. Св. апостол Марко. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 183  Иконостас. Св. апостол Йоан. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 184  Иконостас. Св. апостол Симон Зилот. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 185 Иконостас. Св. апостол Яков. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 186 Иконостас. Св. апостол Тома. Il Saeko, 2015

 Ил. 187 Иконостас. Дейсис и апостоли. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 188 Иконостас. Дракони и разпятие. Katherine Soltys, 2014.
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 Ил. 189 Иконостас. Христос – икона от царския ред. Orlene McIlfatrick, 2015.
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 Ил. 190 Иконостас. Св. Йоан Кръстител – икона от царския ред. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 191 Иконостас. Св. Богородица Одигитрия – икона от царския ред. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 192 Иконостас. Св. Теодор Тирон – икона от царския ред. Orlene McIlfatrick, 2015.
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Ил. 193 Църковна утвар. Иван Василев, 2011.
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Ил. 194 Църковна утвар. Иван Василев, 2011.
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Късносредновековната църква „Св. Теодор Тирон“ 
се намира в с. Зимевица, община Своге, Софийска об-
ласт. Селото е част от мрежата високопланински селища 
покрай Искърския пролом и е разположено на приб- 
лизително 1050 м надморска височина в Понорския дял 
на Западна Стара планина. 

Храмът е най-старата запазена постройка в селище-
то. Не е известна датата на неговото построяване, но 
архитектурните му характеристики и анализът на запа-
зената оригинална живопис дават основание изгражда-
нето му да бъде датирано към края на XVI в. – първата 
половина на XVII в. През годините църквата е претърпя-
ла редица преправки и реставрационни намеси, в ре-
зултат на които е придобила сегашния си облик. 

В периода 2010–2016 г. със средства на фондация 
„Балканско наследство“ по проект „Експедиция за доку-
ментиране на средновековни балкански църкви“, в коя-
то взеха участие студенти от Канада, Япония, САЩ, Пол-
ша, Колумбия и Великобритания, бе извършено пълно 
графично и фотозаснемане на интериора и екстериора 
на църквата. Събраният документален материал и ре-
зултатите от направените изследвания и анализи заля-
гат в основата на настоящата публикация, която д-р Ан-
гел Ангелов прие да напише. Текстът отразява неговата 
професионална гледна точка към разглежданата тема и 
не трябва да се възприема като израз на становището 
на фондация „Балканско наследство“.

Настоящото издание е първото от поредицата „Бал-
канско наследство – изследвания“, което има за цел да 
обнародва резултатите от научните проекти, реализи-
рани или подкрепяни от фондация „Балканско наслед-
ство“. 

Иван Василев,  
главен редактор,  ръководител  

на „Експедиция за документиране 
на средновековни балкански църкви“    

и председател на УС на фондация 
„Балканско наследство“




