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СВ. НИКОЛА: СВЕТИТЕЛ, СПАСИТЕЛ И ЧУДОТВОРЕЦ 

* 

ЧАСТ ПЪРВА: ИСТОРИЯТА 

 

На слепите си водач, на плаващите – предводител, на потъващите – спасител и пристанище, 

на пленниците – избавление; ти си за бедните благодетел, на архиереите – украшение, на 

вярата – правило и на добродетелите – образ. 

Из „Похвално слово за Николай Мирликийски” от Димитър Кантакузин 

 

 

Езикът на преданията 

 

И тогава Петър си спомнил за великия чудотворец Никола, към когото винаги 

изпитвал голяма любов и дълбоко благоговеел пред чудесата му, които светецът 

извършвал с всички, които с вяра го призовавали в своите нужди. С много сълзи той 

започнал да възнася молитви към бързия помощник на всички, намиращи се в беда... 

Така разказва „Житие на преподобния и богоносен наш отец Петър Атонски”.
1
 И 

след като ставаме свидетели на дълга и напрегната молитва на Петър към свети Никола, 

чудотворецът не закъснява, явява се по време на сън – решителен, готов да откликне и 

помогне на искрено вярващите. Петър е в тъмница след един неуспешен поход до 

Сирия, а годината е 667 след Христа – три века след кончината на светията; четири века 

преди мощите му да бъдат пренесени от Ликийския град Мира, чийто епископ е бил 

приживе, в италианския град Бари, който ще бъде последният дом на чудотвореца вече 

повече от девет века. С духовната помощ на свети Никола Петър ще открие силата на 

християнството, а когато заедно със светителя Никола се намесва и Пресвета 

Богородица, Петър ще направи своя истински жребий, който ще бъде определящ 

колкото за него, толкова и за бъдещото Атонско монашество. Така неусетно се ражда и 

израства Петър Атонски, а пътят му на първи светогорски исихаст в продължение на 

повече от половин век просиява в Света Гора – Атон. 

Тази история е важна в няколко отношения. Може би най-вече защото е 

средищна. Тя е след подвизите на Мирликийския епископ приживе (до 6 декември 342 

г.), след посмъртните му чудеса във времето, докато мощите му почиват в храма в 

Мира, но преди подвизите му от Барийския период насетне (след 9 май 1087 г.). Тоест 
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тя е средищна за много истории, сред които тази с Арий по време на Първия вселенски 

събор и множеството толкова разпространени чудеса за спасени от несправедливо 

наказание и смърт, морска буря или бедност, благодарение на които светителят и 

чудотворец Никола е популярен както на Изток, така и на Запад, за да се превърне в 

една от обединяващите фигури на християнския свят. Историята е във време, когато 

църквата е относително единна – в навечерието на Шестия вселенски събор и 

обсъждането на монотелистката ерес (681 г.), но доста преди разрива между Източната 

и Западната църква (1054 г.); във време, когато свети Никола е свързван най-вече с 

Източната църква, с Мира, Ликия, Константинопол. Но както ще видим, в историята на 

Петър – благодарение на намесата на св. Никола и Пресвета Богородица – двете 

църкви, а покрай тях и образът на Света Гора – Атон, ще се очертаят като търсен 

смисъл и като екзистенциален избор.  

Ето и самата история. Петър, роден в Цариград и известен пълководец, бил 

изпращан често от императора на военни походи. В един от тях бил пленен и хвърлен в 

тъмница в арабската крепост Самар на брега на р. Ефрат. Именно там решил да търси 

помощ свише, за да бъде освободен от тежките окови. Именно там си спомнил за 

великия чудотворец Никола. И тогава ... тогава Петър произнесъл следните слова към 

свети Никола:  

„Призовавам твоята святост, свети отче, понеже ти имаш светия обечай да 

утешаваш тези, които изпитват големи нужди и да облекчаваш скърбите и 

страданията им, когато те те призовават от цялата си душа. Призовавам твоята 

святост, всесвети Николае, прибягвам сега и аз с горчиви сълзи и молба за себе си; теб 

поставям днес за мой ходатай и застъпник пред благоутробния Господ за това, че ако 

Той пожелае да ме освободи според твоите молитви, аз ще оставя всички светски 

грижи, дори няма да се завръщам и в родината си, а направо ще се отправя към 

великия Рим и там, в църквата на върховния апостол Петър, приемайки монашеско 

пострижение, ще прекарам целия си останал живот в монашество, за да служа 

според силите си на моя Създател и всещедър Благодетел – Бога, и да Му 

благоугаждам”. 

Именно тогава, по време на сън, се явил светията; обещал ходатайството пред 

бога, заповядал на Петър да има търпение, станал невидим и изчезнал. За да дойде 

втори път, със сянка на печал. Имало нужда от още един ходатай пред Бога, за да стане 

деянието по-бързо. Това бил свети Симеон Богоприемец. И наистина, по-сетне дошли 

двамата заедно. Ти ли дотягаше на нашия брат Никола за освобождаването ти от тази 
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тъмница, попитал свети Симеон миг, преди да освободят Петър от тъмницата. Като 

поставили условие – Петър да спази обета си пред Бога. Спазил го, влязъл в Рим, 

където мислел, че абсолютно никой не го познава. Но сбъркал. Свети Никола се явил в 

съня на папата, за да го предупреди за обета на Петър пред Бога. И папата разпознал 

Петър по време на светата Литургия, повикал го с думите: „Великият наш отец Никола 

ми се яви насън миналата нощ и подробно ми разказа за твоите страдания и ми откри 

твоето име и твоето желание...”. Веднага след това папата, пред целия народ, облякъл 

Петър в монашеския образ. Така Петър изпълнил вътрешната повеля на името – врекъл 

се на Бога в църквата на върховния апостол Петър, врекъл се на Бога в Рим. И тогава 

дошъл редът на Богородичната намеса. Явила се тя в съновидение на Петър заедно със 

свети Никола и казала Богородица на свети Никола: „За свободното служение на Бога 

няма по-удобно място от Светата Атонска Гора, която аз приех от Моя Син и Бог за 

свое наследие, за да може тези, които искат да се отдалечат от грижите и смущенията 

на света, да отидат там и да служат на Бога безпрепятствено и спокойно. Отсега тази 

гора ще се нарича Моя градина. Много обичам това място и ще настъпи време, когато 

от единия край до другия, на север и на юг, то ще се изпълни с множество монаси. И 

ако те служат на Бога от цялата си душа, аз ще ги сподобя с велики дарования: още тук, 

на земята, те ще получават голяма помощ от мен...”.  

Богородичното слово изместило Рим и начертало нова аксиотопия – Света Гора. 

Затова, когато се събудил, Петър вече знаел своя истински жребий. Корабът, с който се 

отправил на път, също „бил известен” за това, защото спрял свръхестествено до 

мястото на Атонския полуостров, наричано днес Каравостаси. Годината била 681. 

Принасяйки молитви на Бога, Петър открил своето място – пещера, в която избрал да 

живее занапред. В ново съновидение Богородица и свети Никола открили и храната му, 

която ангел Господен щял да указва. С помощта на свети Никола и на Божията майка 

Петър, вече Атонски, просиял на Света Гора в продължение на 53 години, до 734 г. 

Така в края на 7. век и в началото на 8. век Атонското монашество има своя промислена 

аксиотопия чрез подвига на Петър Атонски, а още по-точно – чрез помощта на свети 

Никола и Богородица. Моделът може да бъде последван и умножен, самото житие за 

Петър Атонски – първият известен Атонски исихаст, по думите на епископ Порфирий 

Успенски2
 – дава пример за това чрез образа на ловеца, последвал пътя му до Света 

Гора.  

За нашия разказ важен е моментът, в който Богородица говори за светата 

Атонска земя като за своя градина не просто в съня на Петър Атонски – емблематично 
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име на Атонското монашеско родословие – а в компанията на светителя и чудотвореца 

Никола. Иисус и Никола отвеждат Петър в Рим, но Мария и Никола сочат истинския му 

жребий – замяната на вековния град с новата (и отново вековна) монашеска градина. В 

основата и на двете духовни пътувания на Петър Атонски е свети Никола, с негова 

помощ укрепва духовното сподвижничество на Света Гора. Свети Никола е и 

свидетелят на думите на Божията майка, с които тя конституира новите пространствени 

измерения на монашеския подвиг. А това е повече от свидетелство – затова и толкова 

силен е образът му там, сред атонци.  

Историята на Петър Атонски съдържа и друг важен момент – в молитвата на 

Петър узнаваме колко силен и значим е бил образът на свети Никола в средата на 7. век 

след Христа, само три века след като светията е напуснал земния свят (сам папата е под 

влияние на словото на свети Никола!). Това е време, когато християнството – все още 

неразпространено сред славянските народи – отвоюва бавно своите територии и 

ценности; когато срещу монотелитите отстоява идеята, че Иисус Христос има две 

природни действия (енергии) неразделно и неизменно, а именно – божествено действие 

и човешко действие. И в това смутно и за църквата, и за империята време свети Никола 

вече е флагман на християнството. Въпросът, на какво се дължи това, изисква 

разказването на друга история – най-малкото защото в историята на Петър се съдържат 

други предишни истории, отново свързани със свети Никола. 

 

* 

... и като видял отново своя килим, накрая разбрал, че свети Никола е извършил чудо. Наистина 

е свети Никола, възкликнал старецът, другите виждаха само мене, а той беше невидим... 

 

Из „Чудото с килима” (ок. 1043-1054 г.) 

 

В житейския път на свети Никола има няколко факта, около които кръжи езикът 

на легендата и които правят светията толкова известен. Роден около 280 г. (в някои 

източници – ок. 270 г. и дори по-рано) в Патара – богат малоазийски град по онова 

време – в областта Ликия (днес провинция Анталия в Турция). Родителите му, Теофан 

и Нона, били заможни хора, които не се страхували да изповядват християнската вяра. 

Съдбата им повтаряла тази на Захарий и Елисавета – до пределна възраст нямали деца, 

но горещо молели Бог за това, като му обещавали да му посветят детето си. Когато 

молитвата им била чута и желанието сбъднато, името на новороденото било Николаос;3 
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в етимологията си то носело в себе си и победата, и народа („победител на народите”). 

Още с акта на кръщението му малкият Никола предизвикал объркване и възхищение – 

преданието настоява, че прекарал в съда за кръщение повече от три часа, без да бъде 

придържан от никого. Преданието украсява този факт с допълнението, че невръстният 

Никола се хранел с мляко само от дясната гърда (символ на бъдещото стоене отдясно 

на Господа, където е мястото на праведните), като в дните за пост – сряда и петък – 

приемал мляко само веднъж, и то вечер, след молитвата (символ на бъдещото 

въздържание, което Никола ще спазва през целия си живот).4 Не е ясно дали този факт, 

или това, че на шест години вече четял книги от Светото писание, вдъхновявал повече, 

но според преданието чичо му, епископ на Патара, който също носел името Никола 

(изборът на името очевидно не е случаен), с нетърпение очаквал деня, в който ще го 

посвети в тайните на Христовата вяра.  

Така Никола, който от ранно детство открито възлюбил Христа, дочакал деня на 

хиротесията (ръковъзложението), в който станал четец, а по-сетне и деня, в който бил 

ръкоположен и за свещеник. Преданието обвързва този ден със знамение. Докато 

ръкополагал Никола за свещеник, по внушение на Светия Дух, чичо му произнесъл 

пророчески думи, в които оприличил Никола на новоизгряващо слънце за праведните 

християни и техен истински пастир. Предсказанаието отворило житейската врата пред 

младия свещеник. И първото изпитание не закъсняло да влезе през нея. Родителите му, 

които вече били починали, оставили богато наследство. За Никола това имало само 

едно предназначение – за слава на Бога и в помощ на бедните хора – нещо, което той 

вече и без това правел. Но тайно и достойно, според Христовото учение, за да може 

лявата ръка наистина да не знае какво прави дясната.  

Разказват, че близо до Никола живеел богат и знатен човек, който неочаквано 

изпитал финансови затруднения и като изход от ситуацията възнамерявал да принуди 

дъщерите си да проституират („да ги предаде на блуд”). Никола, който получил 

откровение от Иисус Христос за това намерение на бащата спрямо дъщерите му, решил 

да спаси и него, и тях. Историята оттук насетне всъщност представя една от най-

познатите и обичани сцени от живота на свети Никола, които се изобразяват в 

множество стенописи и икони. С кесия злато, в полунощ, когато всички са заспали, 

Никола се отправя към дома на нищо неподозиращите баща и дъщери, хвърля кесията 

през прозореца и се прибира в къщи – почти така, както невидимо изчезва и в 

историята на Петър Атонски. Бащата, без да е наясно с истинската причина, решил, че 

това е Божи промисъл, отказал се от намерението дъщерите му да блудстват и оженил 
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най-голямата от тях. Така бъдещият светител помогнал, без това да става видимо. Нещо 

повече – като видял, че с този акт решава нещата в полза на дъщерите, повторил 

случката с подмятането на парите през прозореца. Бащата омъжил и втората дъщеря, но 

като в приказничен сюжет решил, преди да извърши същото и с най-малката, да изчака 

и види кой е тайнственият му благодетел, за да му благодари. Не се наложило да чака 

дълго. След като монетите звъннали на пода, бащата догонил тайнствения благодетел и 

се хвърлил в краката му. Разпознал в него младия свещеник Никола и докато се борел с 

изненадата си, трябвало да му обещае, че всичко ще остане в тайна. Макар в 

достигналия до нас сюжет история и легенда да се взаимопроникват силно, ясно е едно 

– Никола е предпочитал да върши благодеянията си, без това да става явно (изчезвал е 

невидим, това ще се запази и в съновидението на Петър Атонски няколко века по-

късно, както и в чудесата с произход Константинопол през първата половина на 11. 

век). Истинска християнска добродетел, което само усилва неговия образ и въздействие 

през вековете и обяснява желанието да се украсяват допълнително историите за него. 

По съвет на своя духовен отец Никола предприел поклонническо пътуване из 

Светите земи. По пътя, разказва преданието, успял да укроти морска буря с молитвата 

си – нещо, което често ще бъде призоваван да извършва и след смъртта си и което ще 

се превърне в любим иконографски сюжет през вековете – а след това да възкреси млад 

моряк, който паднал от мачтата във вълните и загинал (неотделна част от същия 

иконографски сюжет). След завръщането си решил да се установи в манастир и да се 

отдаде на безмълвно служение пред Бога. Но Божията воля била друга и той скоро 

разбрал това в съновидение. Отишъл в Мира, столицата на Ликия, където се провеждал 

избор за мястото на починалия наскоро архиепископ Йоан. По чудесен начин Бог явил 

на един от епископите кой трябва да бъде избран – той не само трябвало да влезе пръв в 

храма, но и да носи името Никола. И след като това наистина се случило, Никола 

трябвало да приеме Господнята воля. По този начин станал епископ на Мира (оттук и 

Мир-Ликийски). И ето че дошли новите изпитания. Най-напред в самото начало на 4. 

век били гоненията на Диоклетиан – десетки разрушени християнски храмове, хиляди 

загинали заради Христовата вяра и също толкова в тъмниците, сред тях и Никола. А 

само десетилетие след победата на Христовата вяра чрез Медиоеланския едикт, който 

Никола посрещнал с радост, езичеството се възраждало отново в лицето на арианската 

ерес. Никола бил изведен от тъмница и се борел с езичниците (приписват му 

събарянето на храма на Артемида в Мира, главен център на езичеството в града – също 

характерен иконографски сюжет в църковната живопис), но истинската борба 
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предстояла. Така неусетно дошъл денят, в който – на 45-тата година от рождението на 

светителя, император Констанин решил да свика в Никея събор на църковните отци. 

Бил вселенски, първи по ред. Годината е 325, последователите на Арий на изток 

издигали все по-силно глас и трябвало да се противодейства решително.  

Участието на св. Никола в Първия вселенски събор през 325 г. в Никея в голяма 

степен е документирано. Протоколите от този събор не са запазени в оригинал, но са 

запазени отделни писма и речи, а най-вече – преданието за Събора, което Никейската 

църква пази до ден днешен. Сред писмените документи са две послания на Александър, 

епископ на Александрия; две послания на император Константин, приветствената му 

реч, както и няколко негови изказвания по време на Събора; части от спора между 

светите отци и присъстващи на събора философи; съборното изложение на вярата; 

двайсетте правила на Никейския събор, както и списък на важните лица, които са били 

на Първия вселенски събор. Под номер 7 в списъка на епископите е записано: „Никола, 

епископ Мирликийски”.
5
  

Преданието сочи, че Никола не издържал богохулството на Арий по време на 

събора и му ударил плесница на едно от заседанията.6 Светите отци решили, че това е 

прекомерно, лишили Никола от неговия епископски сан и го затворили в тъмница. И 

тук се случило едно от чудесата, свързани със св. Никола – много от наказалите го 

получили същото видение, което по-рано имал и самият Никола: Иисус Христос подава 

евангелие на Никола, а пресвета Богородица му полага омофор. В резултат на това 

веднага освободили светеца от килията, а скоро осъдили Арий и неговата ерес. 

Никейската църква пази местно предание за този случай. 

Колко силно е влиянието на това предание може да се види в иконописта – 

почти във всички случаи при самостоятелното изобразяване на свети Никола в левия 

горен край на изображението Иисус Христос подава на светията евангелие, а в десния 

горен край на изображението – Пресвета Богородица подава на светията омофор. 

Преданието и изображението крият една дълбока символика и сочат една силна 

асоциация. Както Иисус Христос се ражда в плът на Рождество, а като Божи Син е 

разпознат в думите на Отца и в слизането на Светия Дух под формата на гълъб по 

време на кръщението му, затова и наречено Богоявление, така и Никола получава 

земния епископски сан по време на хиротонията за Мирликийски епископ, а небесния 

епископски сан – в съновидението на отците, видели ясно Христос с евангелие и 

Богородица с омофор. Освобождаването му от тъмницата и последвалата бърза 

реабилитация са само логична развръзка след божествената намеса. Никой не може да 
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отнеме оттук насетне евангелието и омофора от свети Никола, защото те са не толкова 

със земен произход, колкото с божествен; от Иисус и Богородица са те и този факт още 

повече задължава светията да върши добрини по време на служението си. Ето защо е и 

толкова силен застъпник пред тях. Върху тази, запазена в Никейското църковно 

предание, случка от началото на 4. век стъпва вярата и упованието на Петър Атонски 

три века по-късно, затова Иисус и Богородица отново съпътстват съновиденията, затова 

свети Никола е не просто свидетел на думите на Божията майка по отношение на Атон. 

Ако Богородица е в основата на появата на Атонското монашество, то свети Никола – 

носителят на „небесната хиротония” – е съучредител на този акт. 

Чудесата не секвали да съпътстват житейския му път на архиепископ на Мира. 

Преданието го свърза най-ярко с един бунт във Фригия, където Константин пратил за 

потушаването му трима военоначалници (Непотиан, Урс и Ерпилион) със значителна 

войска. Още преди да стигнат до предназначението си се наложило светията да 

предотврати сблъсъци с тях и по този начин спечелил уважението им. После пък те го 

последвали до Мира, където станали свидетели на това, как архиепископът спасява 

трима невинно осъдени граждани, изтръгвайки меча от ръката на палача (отново любим 

иконографски сюжет). След известно време същите трима военоначалници, 

несправедливо упрекнати, били хвърлени в тъмница и на другия ден трябвало да бъдат 

обезглавени. Тогава един от тях си спомнил за това, как Мирликийският архиепископ 

спасил невинно осъдените, и го призовал. Чувайки това, Никола се явил в съня на 

император Константин, за да го упрекне. Същото сторил и в съня на градоначалника 

Евлавий (иконографският сюжет често успоредява двете явявания на свети Никола). 

Поредното чудо не закъсняло и се изразило в думите, които преданието приписва на 

Константин: „Не аз ви дарявам живота, но Никола, великият служител на Господа, 

когото вие викате за помощ”. Сега разбираме всички основания на Петър да моли 

светията няколко века по-късно за помощ в аналогична ситуация (военоначалник в 

тъмница) – няма друго спасение за осъдения, освен свети Никола. Просто трябва 

молитвата към него в такъв момент да бъде искрена, за да бъде чута. Вековете са 

минавали, но споменът за Мирликийския архиепископ е бил ярък и силен. Очевидно 

молитвите са били много, разказите за спасявания – също, а вярата – все още силна. 

Никола си отишъл мирно от този свят на 6 декември 342 г. и бил погребан в 

съборната църква на Мира. Този ден църквата превръща в празник: 6 (19) декември: 

Успение на св. Никола (Никулден). Господ отредил тялото му да остане нетленно и от 

него да изтича миро. Отредил и друго, което щяло да стане известно няколко века по-
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нататък и което ще промени не толкова отношението на източните християни към 

светията, колкото на западните. А с това – да превърне образа на светителя и 

чудотвореца Никола в една от най-силните обединяващи фигури за християнството 

навсякъде по света.7 За това разказва не само езикът на преданията, а и почитта към 

мощите, името и образите на св. Никола, която е видима и днес. 

 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА: КУЛТУРНАТА ПАМЕТ – ТЯЛО, ОБРАЗ, ИМЕ 

 

 

Мощите  

 

Най-усърден бил юноша на име Матей, който желаел колкото се може по-скоро да придобие 

мощите на свети Никола. В нетърпението си той разбил капака на чудесно съхранената 

гробница от бял мрамор и тогава видели, че саркофагът до горе е пълен с благоуханно миро. 

 

Из „Разказ за придобиване на мощите на св. Никола от барийци през 1087 г.” 

 

 

Почти до края на 11. век името и образът на свети Никола неизменно били 

свързвани с мястото на неговото служение – град Мира в областта Ликия, което ще 

рече, покрай пространственото му полагане в Мала Азия, че е свързан предимно с 

източното християнство. В края на 11. век обаче нещата се променят. Любопитно е, че 

това се случва само три десетилетия след схизмата между Източната и Западната 

църква през 1054 г. и в разгара на идеята за кръстоносни походи към Светите земи. 

Тоест с настъпването на имперската криза на Изток, както и на кризата в отношенията 

между Западната и Източната църква.  

Най-напред за църковната криза. През 1054 г. Константинополският патриарх 

Михаил Керуларий се обявил против употребата на пресен хляб в тайнството 

евхаристия от Римската църква, която вече четири десетилетия официално практикува 

и Филиокве (учението, че Светият Дух произлиза не само от Отца, но и от Сина). В 

рамките на няколко юлски дни през 1054 г. се случва невъзвратимото. Най-напред на 16 

юли представителите на папа Лъв IX поставили папска була върху престола в храма 
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„Света София” в Константинопол, с която се отлъчвали патриархът и всички източни 

епископи от църквата. Пет дни по-късно на свой ред патриархът отлъчил от църквата 

всички западни епископи начело с папата. Всяко действие оттук нататък заварва 

християнския свят разделен на две (Реформацията няколко века по-късно само 

задълбочава разделението в Западната църква). Църковната криза рефлектира по особен 

начин и върху политическата карта. Ярък израз на това са кръстоносните походи. 

Повечето историци на кръстоносните походи,
8
 в желанието си да предадат по-

успешно логиката на събитията, започват описанията си от 600 г., когато арабите 

завладяват Палестина (т.е. в логиката на нашия разказ връщат времето малко преди 

началото на историята на Петър Атонски и свети Никола от 667 г.). Следват победите 

на селджукските турци от 1000 до 1071 г. в Палестина, Сирия и Мала Азия – родината 

на свети Никола, място на неговата богоугодна дейност и на неговата смърт; там е и 

неговият гроб с нетленните му мощи. Идва ред Византия да претърпи голямо 

поражение при Манцикерт през 1071 г. В същата година е превзет и Йерусалим. Папа 

Григорий VII прави план за експедиция в Ориента през 1074 г. За втори път Йерусалим 

е превзет от Ациз през 1077 г. От март 1088 г. папа е вече Урбан II, който по времето на 

Григорий VII, след като е бил успешен абат на Клюни, е епископ на Остия и кардинал. 

През 1091 г. Алексий Комнин (император на Византия вече десета година) изпраща 

писмо до граф Робер дьо Фландр, с което Константинопол и източните християни 

търсят помощ от латините християни на Запад. Алексий Комнин моли и папа Урбан II 

за помощ срещу селджукските турци. През 1095 г. са проведени два църковни събора – 

през март в Пиаченца, а през ноември в Клермон. Вдъхновяващи са речите на папа 

Урбан II. Първите кръстоносци отпътуват през 1096 г. Към Константинопол се 

насочват над 300 000 войни. Когато – след дълги политически и исторически 

превратности, характерни за отношенията между Изтока и Запада – християните 

достигат и завземат Йерусалим на 15 юли 1099 г., кръстоносците са едва 20 000, а папа 

Урбан II така и не научава новината, умирайки две седмици след завземането на 

Йерусалим (29 юли 1099 г.). След столетие по-късно, през 1204 г., латините християни 

ще завземат и разграбят и самия Константинопол по време на Четвъртия кръстоносен 

поход (още 40 години по-късно Йерусалим е загубен завинаги за християните).  

Този исторически екскурс ни е необходим по няколко причини. Непосредствено 

в годините преди схизмата, по времето на патриарх Михаил Керуларий, се случват – 

според преданието – няколко от чудесата на св. Никола с топос Константинопол. Едно 

от тях – чудото с килима – е изключително рядко и характерно, при това лично 
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обвързано с патриарха (както чудото с Петър Атонски е лично обвързано с папата 

преди това).9 Непосредствено в годините след схизмата се променя съдбата на мощите 

на свети Никола (1089 г.), като на властови позиции са съответно император Алексий I 

Комнин (1081 – 1118) и папа Урбан II (1088 – 1099). Именно по времето на Алексий I 

Комнин мощите са иззети от Мира и занесени в Бари, а папа Урбан II съвсем 

съзнателно е в основата на западния култ към свети Никола, тъй като сам полага 

мощите му в новия западен дом, узаконявайки преместването им от Изток. Със 

завземането на Константинопол пък окончателно се узаконява преносът и новото 

местополагане на редица мощи, икони и църковна утвар, които от Изток поемат на 

Запад към нови църковни храмове. Съдбата на свети Никола е знак предвестник за 

промяна на ценностите в християнския свят, която сякаш ще бъде узаконена век по-

късно – раждане на нова аксиотопия, срещу която никой не възразява; палимпсест 

(заличавам Мира, изписвам върху вече заличеното Бари; пренаписвам отново 

Константинопол), който устоява на времето. А това променя по-нататъшната съдба и на 

словото, и на образите. 

Преданието за това разказва следното. През 11. век Мира и областта Ликия били 

разрушени от турските нашествия. Храмът с гробницата на св. Никола бил в развалини. 

Западният свят и най-вече християнската общност в Италия, сред която живеели и 

много гърци, бил силно притеснен за съдбата на светеца (според църковното предание 

след като през 1070 г. Бари преминал от ръцете на гърците в ръцете на норманите, в 

много манастири в Апулия се съхранила православната вяра и богослужение и 

продължавали да се подчиняват на Константинополския патриарх). Всъщност най-

притеснена е Римската църква, която след схизмата търси начини за укрепване на 

вярата в западното християнство. И така, според преданието на един свещеник в Бари 

се явил св. Никола и му повелил да пренесе мощите му в Бари. И ето че 47 въоръжени 

души преплавали морето и пристигнали в разрушения храм на светителя. 

Първоначално те предложили на пазителите монаси 300 златни монети, но след отказа 

на монасите ги завързали и в нетърпението си разбили мястото, където се пазели 

мощите на светеца. Нямайки възможност да пренесат тежката гробница, изнесли 

мощите, увити в свещенически дрехи и ги занесли на кораба (наложило се да върнат и 

чудотворна икона на светителя обратно). Корабът, разбира се, вместо за Бари, 

първоначално поел в друга посока – към Патара, родното място на светията. Едва след 

признанието на петима от барийците, че тайно са взели частици от мощите на свети 

Никола и след като върнали всичко, вятърът позволил да се отправят в желаната 
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посока. На 8 май 1087 г. корабът с мощите на светеца пристигнал в Бари. На следващия 

ден – 9 май, мощите са тържествено пренесени в църквата „Св. Стефан”. След година 

била построена църква в чест на св. Никола, а след още две години била завършена и 

осветена нейната крипта (като цяло базиликата е завършена век по-късно). Сам папа 

Урбан II тържествено внесъл мощите в криптата на 1 октомври 1089 г.  Урбан II е папа 

едва от година и половина, зад гърба си има само един събор в Мелфи, а последният 

му, след по-малко от десет години (1098), ще бъде – и това едва ли е случайно – именно 

в Бари, при мощите на свети Никола. Същият папа реформатор, който през 1095 г. ще 

произнесе вдъхновяващите речи, повели Първия кръстоносен поход на Запада към 

Светите земи на Изток; кръстоносни походи, които ще променят картата на ценностите 

в християнския свят и ще узаконят похода на мощите и светите образи от Изток на 

Запад. След като отслабеният Изток приема случилото се с мощите на свети Никола 

през 1087 г. и дори няколко години по-късно иска помощ именно от Запада, ще трябва 

да преглътне и поредица от многократно по-болезнени събития през 1204 г. (когато – 

този път Венеция – решава, че на живот и смърт трябва да притежава църковните 

богатства на Константинопол). Трябва да се признае, че Западът прокарва работеща за 

времето си стратегия, поне що се отнася до съзнанието или по-скоро за успокоението 

на западните християни – мощите и образите на светиите на Изток са застрашени от 

неверници и трябва да бъдат спасени за християнския свят, като истински безопасното 

място е Западът. Идеология, която често пъти е била печеливша през вековете, особено 

след падането на Константинопол през 1453 г. Западът веднага се вписал в чудесата на 

свети Никола – според преданието светите мощи пристигнали в Бари в деветия ден на 

месец май, неделя вечерта, а в четвъртък, само четири дни по-късно, светията се явил 

на благочестив монах от Бари и казал: „И така, по волята на Бога аз дойдох при вас в 

тази страна, в неделен ден, в деветия час и ето – изцерих 111 човека”. И даровете към 

новия дом на светеца потекли. Петър Атонски, приживе, воден от свети Никола, поел 

първо на Запад, а с после, след намесата и на Божията Майка, поел на изток. Там, в 

светогорските пещери, намерил своя нов и последен дом. На самия свети Никола се 

случило обратното: след дълго служене на Изток (приживе) било съдено да продължи 

да извършва посмъртни чудеса на Запад, където издигнали новия му и последен дом. 

На Изток останали руини, но и ярки спомени. Забележително е – разказва 

„Възпоменание на Първия и Втория вселенски събор” – че в Никея се е запазило 

предание за това, че в една от кулите и сега показват тъмничния затвор, където бил 

заключен светителят Никола след осъждането му заради постъпката с Арий. В двора 
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пред църквата в Мира, вдигната в чест на светията още през 6. век, статуя на св. 

Никола, дарена от руското правителство през 2000 г., напомня къде чудотворецът е 

завършил земния си път. През март 2009 г. италианският президент Джорджо 

Наполитано връща официално на Руската православна църква храма на св. Никола, 

който руски емигранти издигат в Бари в началото на 20. век и който изгубват по време 

на социалистическия режим през 30-те години. Тя на свой ред отслужва литургия в 

криптата при мощите на св. Никола всеки четвъртък – така за сетен път Изтокът и 

Западът се обединяват около святото име и дело на св. Никола. 

 

* 

Блажен е твоят гроб, съдържащ в себе си като слънце пречистото ти тяло, което разлива по 

всяко време изцеление за болните... 

 

Из „Похвално слово за Никола Чудотворец” на Климент Охридски 

 

Историческият контекст и буквалността настояват, че блаженият гроб, за който 

пише Климент Охридски, е в Мира. Папа Урбан II първоначално превръща тази 

буквалност в метафора (гробът на светителя Никола е блажен навсякъде, където и да е, 

защото всъщност е в съзнанието и паметта на вярващите), а впоследствие, с течение на 

времето, ражда нова буквалност: Бари става новият дом, който приютява блажения 

гроб на светията, защото сам той е пожелал това място. И така, в криптата на 

катедралния храм в Бари, под олтара, мощите на св. Никола намират своя нов и 

последен пристан. Там те се пазят и до днес; пред тях се покланят и православни, и 

католици, като мирото, което продължава да изтича от тях, всяка година се събира на 9 

май и се раздава на миряните. Домът е благоустроен в чест на светията, а саркофагът с 

мощите не е отварян до средата на 20. век. Разказват, че малка част от мощите на 

светеца са пренесени по-късно през 1097 във Венеция, на остров Лидо (по време на 

някои от кръстоносните походи основно място за събиране на Венецианските 

кръстоносци), но много по-вероятно е венецианците сами да са се сдобили с тях, както 

става ясно от други последващи събития. Части от мощите на свети Никола се пазят и в 

археологическия музей в Анталия сякаш за да съхранят спомена за най-ранния дом в 

Мира и Ликия. Освен това мощи  на светителя и чудотворец Никола се пазят – според 

различни предания и сведения – и на други места (самата Римокатолическа църква, 

явно незабравила начина, по който мощите са пристигнали в Бари, често е дарявала и 

православни църкви с частици от тях). Сред тези места на челно място се нареждат 
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Атонските манастири „Преподобни Григорий” и „Ставроникита” (първият пази част от 

ръката на светията, вторият – редом с чудотворната икона от 14. век, пази и смирна от 

св. Никола). Частица от мощите на светията се намира в манастир близо до Москва, 

носещ името на св. Никола, а така също в български храмове, носещи името на 

светията, в София и Созопол. Едноименната църква в Черноморец, Сливенска епархия, 

в началото на 21. век също получи като дарение от Русия частица от мощите на свети 

Никола.  

С мощите на свети Никола е свързан и един безпрецедентен факт, поне що се 

отнася до благосклонността на Римската църква в подобни случаи.
10  През 1953 г. 

Ватиканът разрешава мощите на светеца да бъдат отворени и с тях да бъде направено 

научно изследване. Това се случва за първи път от времето на папа Урбан II – повече от 

866 г. останките лежат недокоснати от човешка ръка и невидени от човешки очи. 

Специална комисия на Понтификата, оглавявана от монсеньор Енрико Никодемо, 

архиепископ на Бари, се заема с останките на свети Никола след отварянето на 

саркофага за пръв път на 5 май 1953 г. Проф. Луиджи Мартино, анатом в университета 

на гр. Бари, е оторизиран да проведе експертиза и анатомо-антропологическо 

изследване на мощите, асистира му д-р Алфредо Руджиери. В саркофага са открити 

череп и множество кости, неподредени и дори разбъркани с дребни камъчета и пясък – 

следи от бързината на изземването на мощите от Мира през далечната 1087 г. Докато 

костите са крехки и изпочупени, черепът е най-запазен и в доста добро състояние, с 

липсваща малка задна част от едната челюст. Комисията записва в протокола, че както 

при откриването на саркофага на дъното му има течност, така и след пренасянето на 

костите в специална урна те продължават да отделят миро. На 7 май 1957 г. е направена 

повторна анатомична и антропологична експертиза на костите и черепа, ръководено 

отново от проф. Мартино, като този път освен д-р Руджиери асистира и Луиджи 

Венециа. Този път е включена и рентгенография. Малките частици от костите са 

подредени, антропометричната информация е потвърдена, потвърден е и произходът на 

камъните и пясъка в саркофага, донесени в далечната 1087 г. от Ликия и по-точно от 

гроба на светителя в Мира. Данните от експертизата сочат тяло на 70-80 годишен мъж 

(според историческите сведения Никола Мирликийски умира на възраст около 75 г.), 

рамене широки около 40 см. Сред детайлно описаните в протокола мерки на цялото 

тяло правят впечатление тези на окръжността на черепа – 52.4 см, леко издължена 

форма, с широко чело, издадена брадичка, широки очни кухини. Запазените множество 

здрави зъби сочат използването предимно на растителна храна. Скелетът издава 
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болести, присъщи на дълго стоене в мрачни, влажни и тесни пространства 

(тъмницата!). Множеството фотографии, които проф. Мартино прави на черепа от 

различни зрителни ъгли го навеждат на мисълта, че (от известните му изображения на 

светията) антропологически черепът на свети Никола е най-близко до изображението 

на свети Никола в параклиса св. Изидор в базиликата Сан Марко във Венеция, но като 

цяло – до начина, по който обичайно го представя иконописната традиция.11 

Четири десетилетия по-късно проф. Мартино изследва и Венецианските мощи на 

светеца. Проучванията доказват автентичността на мощите на св. Никола по един 

любопитен начин – онова, което липсва в състава на барийските, е открито в състава на 

венецианските (които на свой ред са допълвани с чужди тленни останки от деца и 

жени). Тоест не барийци са дарили част от мощите на венецианци, а последните сами, 

по време на Първия кръстоносен поход, са се сдобили с тях (но за да усилият ефекта на 

придобитото, са добавили към тях и други останки). Венецианци, отстоявайки вече 

породилия се между техния град и Бари спор, къде именно са истинските мощи на 

свети Никола, дори искали да изградят храм на светителя във Венеция, в който да 

съхранят мощите, но игуменът на манастира „Св. Никола” на остров Лидо до Венеция 

ги разубедил, че вече има храм, посветен на св. Никола и че просто мощите трябва да 

бъдат съхранявани там. Спорът продължил с векове – във Венеция не криели мощите, в 

Бари отказвали да отворят саркофага и да ги покажат; във Венеция показвали плочка с 

надпис, че това са мощите на свети Никола, в Бари вярвали, че именно техният 

неразкрит саркофаг крие истинското съкровище. И така до края на 20. век, когато става 

ясно, че частиците мощи във Венеция са липсващите части от мощите в Бари. Бари 

надделява и защото има словото на своя страна – история, в която самият свети Никола 

е пожелал преместването на мощите – нещо, от което в прекомерната си показност 

венецианците са се лишили. 

По-късно, в началото на 21. в., в резултат на множеството рентгенови снимки и 

краниометрически измервания, британската антроположка Керълайн Уилкинсън и 

нейни колеги от университета в Манчестър успяват да пресъздават и реалното 

изображение на свети Никола. Това, което установяват (и което се наслагва върху 

открията на Мартино и поредицата негови фотографии), е, че то напълно съответства 

на изобразяваното в иконите и стенописите на светията – високо чело, изпъкнали скули 

и брадичка, кафяви очи, смугла кожа – едно неочаквано доказателство както за смисъла 

на канона и полезността от напътствията в ерминиите, така и за боговдъхновеното 

изкуство на зографите. За тези, които познават иконографията, свързана със свети 



 23

Никола, това означава много. Тези, които тепърва ще навлязат в нея, могат да очакват 

единство на изображенията, а в редките случаи, когато кодът е нарушен, най-вероятно 

ще търсят причините във вдъхновението (и умението) на художниците. 

 

Слово, Образ, Име  

 

Затова с какво име да наречем този праведник и закрилник на онеправданите? Крепост ли? Или 

пък светилник да го наречем... 

Из „Похвално слово за Никола Чудотворец” на Климент Охридски 

 

Според мъдрото слово ще станеш многознаещ и намери учител да те научи на 

животворния глас или, ако не намериш, иди при църквите, изрисувани от Панселин. 

Така напътства Захарий Павлович в своята Ерминия на български език от 1836 г. 

Всъщност той просто следва завета на живелия столетие по-рано йеромонах Дионисий 

от Фурна. А Ерминията на Дионисий Фурнографиот е една от най-препредаваните и 

най-следваните в източноправославното църковно изкуство вече три века. Ето защо, 

напълно според очакванията, образите на свети Никола изискват познаване както на 

словото за него, така и на някои запомнящи се първообрази. Словото само по себе си е 

предизвикателство: житието на свети Никола представлява едно от най-обемистите 

произведения в християнската литература. Именно извънредно големият култ към него 

на изток и на запад предопределя множеството жития, служби, канони, проложни 

жития и похвали, преводи на различни езици. Подобна участ като словото, логично, 

споделят и образите – свети Никола е сред най-предпочитаните от зографите; рисува се 

както образът му, така и житийни сцени, свързани с чудесата, извършени от него 

приживе и след смъртта му. Рисуват се – като се спазва начертаното от словото в 

деяния, жития, похвали и служби, особено след 9. век насетне. Житийният цикъл на св. 

Никола обикновено се базира върху избрани сцени от Деянието и чудесата на св. 

Никола, към които се добавят още рождението на светията, учението му, 

посвещаването му в сан и накрая неговото успение, като всичко е израз на определени 

конвенции и въпрос на избор в съответния контекст. „Защото без жития не могат да се 

направят (тези) икони” – пише Захарий Зограф до чорбаджи Вълко от Копривщица, 

когато – за да изпълни поръчка с нарисуването на две икони (на св. Петка и св.св. 

Кирик и Юлита), той преди всичко признава, че се нуждае от словото и издирва 

житията на светиите.12
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Но ето че словото, което прави всички тези съчетания, ни съветва да отидем в 

църкви, рисувани от Панселин – и не ни подвежда. Такива на Света Гора – Атон има 

няколко, но сред Ватопедския храм и този в Пантократор (където най-вече погледът е 

прикован в мащабния деисис, изобразен от Панселин на цялата източна срана на 

притвора) първенство държи Протатон в Карея. Трябва да сме благодарни, че четката 

на Панселин е останала неподвластна на времето и Протатон е ярко доказателство за 

това. Образът на свети Никола, нарисуван от Мануил Панселин в края на 13. век в 

църквата Протатон в Карея е до голяма степен съхранен въпреки немалката пукнатина 

в стената на храма, прорязваща част от изображението. Образът на свети Никола е 

повече от красноречив – внушителна фигура на достолепен мъдрец, с поглед, който 

носи всички знаци на истинската вяра – едновременно любов и саможертва, 

послушание и себеотрицание, доброта и сила; вглъбен, сякаш погълнат изцяло от 

някаква мисъл, някому може да мине мисълта и че е строг (всъщност в Ерминията на 

Захарий Павловеч е уловено нещо от този образ – „бяла, закръглена брада, челото му 

голо, намръщен”). Минаващата през образа пукнатина, запълвана с мазилка, само 

усилва тези черти и без да отнема от сакралния статус на свети Никола, прави образа 

земен, реален, близък. Реализъм и драма вървят ръка за ръка под четката на Панселин в 

Протатон. Толкова психологизъм има в образите му, че в лицата на фигури като тази на 

св. Никола рефлектира духовната им същност и – както отбелязва Цигаридас, пламъка 

на техния вътрешен живот. Поради това те могат да бъдат въпзприемани и като 

портрети. Сред образите в Протатон, един от които е този на свети Никола, разбираме 

по-ясно защо в своята известна „Ерминия” Дионисий Фурнографиот – много по-близо 

във времето до Теофан и Критската школа, отколкото до Македонската – не сваля очи 

от Панселин и вдъхновените му изображения.  

На Мануил Панселин приписват и изображения на светията извън Света Гора. 

Едно от тях е това във вътрешния параклис „Св. Евтимий” в източната част на наоса на 

най-известната солунска църква „Св. Димитър” (рисуван в периода 1282-1328 г.). Тук, в 

приглушената светлина на тясното пространство на параклиса, ни посрещат прекрасни 

ранни образци на Македонската школа, за съжаление запазени не в много добро 

състояние вследствие на няколкото пожара, през които е преминала църквата. Сред тях 

са изображенията в цял ръст на св. Никола редом със св. Георги от края на 13. век в 

северната страна на параклиса. Докато лицето на св. Георги е сравнително запазено и 

личи близостта до изписването на образа на светията в Протатон, от лицето на св. 

Никола е останала незначителна част и близостта е съвсем схематична, най-вече в 
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жестовостта и детайли от облеклото. Също на Македонската школа (на ученици и 

сподвижници на Панселин) се приписва зографисването на едноименната солунска 

църква, посветена на св. Никола – „Агиос Николаос Орфанос”, този път от началото на 

14. век. Учените са единодушни, че тук личи почеркът на голям зограф – и в наоса, и в 

нартекса на църквата. В нартекса, редом с допоясното изображение на партона на 

църквата св. Никола, са изобразени няколко житийни сцени и сцени с чудесата на св. 

Никола, в които майсторството на изображението е неоспоримо. Сцените, десет на 

брой, съдържат в два реда (втори и трети регистър) раждането и кръщението на св. 

Никола, ръкополаганията му и успението му, както и чудесата, свързани с 

подхвърлянето на кесията с парите и избавянето на девиците от блудство, укротяването 

на морската буря и възкресяването на удавения моряк, явяването в съня на императора, 

за да спаси военоначалниците от тъмницата. Вълнуващи ранни изображения на 

светията предлагат и други стенописи в храмове, пръснати из Балканския полуостров; 

стенописите в някои кападокийски църкви, в скалните църкви в Матера, както и 

множество икони във Музеите за византийско изкуство в Солун и в Атина, в 

колекцията на Британския музей, в български музейни сбирки и особено тези на руска 

земя, където светията е на особена почит. 

Изображенията на свети Никола включват подвизите на земния му път и 

подвизите след смъртта му, съчетани от една мощна контаминация, в основата на която 

са множеството текстове, посветени на светията. Едни от тях са канонично установени 

и споделяни, превеждани и разпространявани, други са по-късни добавки, някои от тях 

– с локален характер.13
 При всички случаи художниците, които в повечето случаи 

рисуват боговдъхновено светията, няма как да не ги познават – първоначално те са 

съпътствани от основни моменти в житието на светеца, от акценти в сюжетните линии 

на Деянията и от словесни фигури в Похвалните слова. Четката на зографа не можела 

да пропусне, че със свети Никола са свързани точно определени събития, описани в 

Метафрастовото житие на свети Никола, в Повест за погребението на светеца, както и в 

други текстове за светеца (напр. Житие на свети Никола от архимандрит Михаил, 

Похвално слово за свети Никола от Андрей Критски и дори най-ранното „Деяние за 

пълководците” вероятно още от 4. век, чиито редакции са запазени в библиотеките в 

Оксфорд и Виена). Четката на зографа не може да пропусне и чудесата. И всичко това – 

независимо дали говорим само за византийската традиция след 5. век, или и за 

старобългарската и славянската традиция след 9. век нататък. Ето например как 

въздейства словото по отношение на южнославянската традиция. Две от тези истории, 
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известни като най-популярните прижизнени чудеса на св. Никола – чудото с тримата 

мъже от Андриаке и чудото с тримата пълководци на император Константин Велики – 

присъстват в най-стария текст за св. Никола, включен в календарните сборници, т. нар. 

Деяние. Други от тях са включени в т. нар. Сказание (цикъл от посмъртни чудеса на 

светеца), писано по приблизително същото време (не по-късно от средата на 10. век; 

съставено на старобългарска почва и пренесено в Русия заедно с основния 

богослужебен репертоар). Сред тях са шест чудеса, оформени във времето като единен 

текст: чудото с Димитър, чудото със Симеон, чудото с инока Василий, чудото с 

юношата Никола, чудото с поп Христофор и чудото с Петър монаха. По-късно към 

този текст се добавят чудото с килима и чудото със забравеното злато (11. век), като 

най-вероятно последен от всички е разказът за пренасянето на мощите на светеца в 

Бари (11. – 12. век). След сдобиването с мощи в края на 11. век градовете Бари и 

Венеция усилено се вписват в словесното умножаване на чудесата на светията, а това 

неминуемо води със себе си и рефлексия върху изображенията. Тук, разбира се, има и 

немалко опасности. Една от тях е, че известно време са се смесвали историите за двама 

души с името Никола – тази за Мирликийския епископ от времето на Константин 

Велики и тази за настоятеля на Сионския манастир Никола Пинарски от времето на 

Юстиниян, което довело до редица несъответствия, изяснени по-късно през 20. век.14 

Верен помощник на художниците освен житията и чудесата са указанията (по-

детайлни или съвсем общи) за изобразяване на светии, изпълнили страниците на 

различни Ерминии. Този тип книги има особената съдба да бъде колкото полезен с 

указанията за изобразяване, толкова и недостъпен – поради техниките на рисуване и 

приготвяне на боите, които ревниво се пазели и предавали от ръка на ръка само на 

призваните и достойните. От архивите на известни наши възрожденски зографи, 

рисували на Света Гора в началото и средата на 19. век, знаем и за българската следа в 

тази особена съдба на ерминиите. Сред тях са Захарий Зограф и Димитър Зограф, чиито 

образи на свети Никола ще срещнем в този албум. Разбира се, текстовете и указанията в 

ерминиите са били по-скоро надеждна опора за таланта, отколкото неотстъпен канон, 

поне що се отнася до предаването на самите образи. Нерядко изпълването на ансамбъла 

не позволява включването на всички известни сцени или подреждането им по начина, 

по който се препоръчва – особено в житийните сцени. Да припомним, че и самите 

ерминии не винаги препоръчват едни и същи неща (по аналогия с корпуса от словесни 

текстове около светията). Моделът след Дионисий – колкото и да е уважаван, 

ревностно преписван и препредаван – също не е рисуван еднозначно.  
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В писаната през 1728-1733 г. Ерминия от еромонах Дионисий от Фурна, 

авторът й скромно се самоопределя като „най-малкия сред иконописците”.
16

 Тази 

очевидна реторика обаче стъпва на прелюбопитни факти, изтъкнати от самия Дионисий 

в предговора му към Ерминията. От ранното си детство той учи изкуството на 

църковната живопис, следвайки строго избран път: „като подражавах според 

възможностите си на просиялия от Солун Мануил Панселин чрез неговите свети икони 

по иконостаси и прочути църкви в Света Гора”, пише Дионисий. И още: „Панселин 

блести със своето иконописно изкуство като второ слънце и надмина с дивното си 

изкуство всички древни и нови иконописци. И всеки, който желае да върви по тоя път, 

не трябва само повърхностно да се занимава със зографско изкуство, но много 

грижливо да проучи и разгледа иконите на Панселин”. Дионисий прави и второ 

признание, освен че посочва своя безспорен еталон в църковното изкуство, към който 

непрекъснато ще ни насочва в Ерминията си – при писането на своя труд Дионисий 

ползва печатна ерминия, която е намерил сред ръкописите на един от учениците на 

Панселин, монах Йеротей от Солун, като добавя отчасти и известни му неща от 

работата на Критските иконописци (много Панселин плюс малко Теофан е скритата 

формула в Ерминията на Дионисий). Всичко това той събира и подрежда със своя 

ученик Кирил от Хиос, за да го предаде на поколенията. Така от времето на Панселин и 

Македонската школа до нас достигат не само образ, но и слово – чрез продължената от 

Дионисий традиция на съхранената ерминия на Панселиновия ученик Йеротей. Към тях 

като естествено продължение просияват образци от Критската школа. Ерминията на 

Дионисий очевидно стъпва на солидна основа и неслучайно всяка следваща ерминия по 

един или друг начин се съобразява с нея – по този начин всички предават 

„Панселиновите мери”, за да съхранят най-доброто в православната иконопис. Най-

често Дионисиевата Ерминия се преписва, като към нея нерядко се и добавя. В тази 

редица във времето след Дионисий е и българинът Захарий Зограф, усърдно преписал в 

свой тефтер (НАИМ №11)
15

 голяма част от Ерминията на Дионисий. Тефтерът той 

носел със себе си при всички свои пътувания от 30-те години на 19. век до 1852 г. 

В Ерминията на Дионисий срещаме под надслова „Чудеса на светителя Никола” 

осем сцени (в по-късни ерминии през 19. век под същия надслов срещаме и много 

добавени сцени). За Дионисий – при изографисването на житийните сцени, свързани 

със свети Никола – важни са следните сюжетни линии: (1) Св. Никола носи в един дом 

сребреници; (2) Ръкополагане на св. Никола за дякон; (3) Св. Никола възкресява 

моряка; (4) Ръкополагане на св. Никола в архиерейски сан; (5) Св. Никола приема в 
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тъмницата евангелие от Христос и омофор от Пресвета Богородица; (6) Св. Никола 

освобождава невинните от смърт; (7) Св. Никола се явява в съня на цар Константин и 

на Евлавий, за да освободи стратилатите от смърт; (8) Успение на св. Никола. Реално 

Дионисий предлага и девета сцена (ръкополагане на св. Никола в свещенически сан), 

която се рисува по аналогия с втората (ръкополагане на св. Никола за дякон) и затова е 

дадена мимоходом, без специални указания, а само чрез указване на подобието. 

Една по-късна ерминия от Българското възраждане, писана през 1851 г. – 

Ерминия на Димитър Кръстев (Дичо Зограф), която по думите на Асен Василиев 

представлява твърде голям интерес,17
 предлага под надслов „Чудеса на св. Никола” 

деветнайсет сюжета със светията, които да бъдат изобразявани в храмовете. Предавам 

ги по начина, по който са изписани в Ерминията, като в курсив давам допълнителните 

сцени спрямо Ерминията на Дионисий: (1) Рождество на св. Никола; (2) Кръщение на 

св. Никола; (3) Св. Никола избави три девици от блудство; (4) Светецът, посветен в 

дяконство; (5) Светецът, посветен в архипастирство; (6) Св. Никола съкрушава идоли; 

(7) Св. Никола победи Арий на събора; (8) Светецът, въведен в тъмница; (9) Св. Никола 

приема небесен дар; (10) Св. Никола избавя трима мъже от меч; (11) Св. Никола се 

явява на Арий в сън; (12) Св. Никола се явява в съня на цар Константин; (13) Светецът 

се явява на сън на царя; (14) Трима хилядници идват при светеца; (15) Успение на св. 

Никола; (16) Настъпва морско затишие след призоваване на св. Никола от моряците; 

(17) Св. Никола избави кораба от потопяване; (18) Св. Никола избавя Византий, давещ 

се в морето; (19) Св. Никола дарява очи на цар Стефан.  

Видимо е, че Дичо Зограф предава някои от сцените при Дионисий с други 

думи, като или разделя на части, или събира ведно определени сцени; заедно с това 

обаче той въвежда и моменти, премълчани от Дионисий, но известни от агиографски 

текстове за свети Никола до средата на 19. век (Деяния и Сказания за св. Никола, 

Чудеса на св. Никола, Жития на св. Никола, Похвални слова за св. Никола, немалка 

част от тях достъпни на старобългарски или черковнославянски език). Това не 

означава, след като не откриваме определени сцени в Ерминията на Диносий, означени 

тук с курсив, че те не се рисуват в светогорски манастири (например сцената „Св. 

Никола съкрушава идоли”, която може да бъде видяна в Съборния храм на манастира 

„Преподобни Григорий”, посветен на свети Никола). Нито пък означава, че след като ги 

има в Ерминия на български възрожденски зограф, в българските храмове се рисуват 

всички посочени от него сцени, или пък – че защото са рисувани в български храм, 

неизбежно съществуват в ерминия на български език (най-ярък пример за това е 
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сцената „Чудото с килима”, рисувана в притвора на Боянската църква като част от 

цикъла чудеса на свети Никола, но отсъстваща в достигналите до нас ерминии). Но 

означава модел на мислене и виждане, по който се насочват зографите в един или друг 

момент от историческото развитие и който те следват, допълват, изоставят, акцентират 

– в зависимост от своя усет, от контекстите на времето и от известните им (достъпните 

им) текстове за светеца. Боянският майстор например, който ни е оставил прекрасните 

житийни сцени в Боянската църква (днес „Св. Никола и св. Пантелеймон”) през 1259 г., 

под които палимпсестите разкриват пластове от 10. век, е рисувал сцени, несъдържани 

от посочените Ерминии (сред тях освен сцената с килима е и тази, в която св. Никола 

отсича дървото). Следвал е други указания, имал е друго вдъхновение, задоволявал е 

други изисквания и очаквания. Или пък други са станали те няколко века по-късно, 

когато част от вече станалите културен факт неща са изоставени? Въпроси, които стоят 

отвъд пределите на подобен предговор към фотографски албум, но въпроси важни и 

неотложни за живописното ни наследство, както и за отношенията между слово и 

образ.  

Ако към тези ерминии добавим още една, пулбикувана също от Ас. Василиев – 

Ерминия на Върбан Гърдев Коларов от 1863 г.18
 – ще открием, че тя предлага само 

седем чудеса. А те са следните: (1) Св. Никола вергая сребренники в дому; (2) Св. 

Никола хиротонисуем диакон; (3) Св. Никола воскрешает корабленника;  (4) Св. 

Никола в темницу прием евангелие от Христа и омофор от Богородица;  (5) Св. Никола 

освобождает неповинния от осуждения; (6) Св. Никола явил се во сне Константину и 

Авлавию; (7) Успение святого. Не е необходимо особено текстологично вглеждане, за 

да открием, че тя пряко следвата Ерминията на Дионисий (както при Дионисий не се 

дописва аналогична сцена, така и тук – по аналогия – двете сцени, които са близки, са 

сведени до една; поради което при Дионисий сцените не стават девет, а тук не остават 

осем). И това също е Ерминия, обитаваща българското културно пространство в 

средата на 19. век. Редно е да отбележим, че това, което едни ерминии отбелязват, 

когато предават чудесата на светията, други изваждат от този контекст и поставят на 

тематичен принцип другаде – например участието на св. Никола в Първия вселенски 

събор и борбата срещу арианската ерес. Винаги в раздела за вселенските събори, при 

указанията как да се нарисува Първия вселенски събор, се указва и как се рисува 

образът на св. Никола. Той или е седнал сред йерарсите (и на практика лесно може да 

бъде разпознат по характерния стил на изобразяване), или е изобразен непосредствено 

до Арий, както например го рисува Захарий Зограф в нартекса на Великата Лавра „Св. 
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Атанасий Атонски” на Света Гора – Атон. „Дом и горе св. Дух, и св. Костадин посряд 

на престол и от двете му страни седят в облекла архиерейски облечени ереи... Доло 

седи Ариа и пред него св. Никола с прострена ръка към Ариа за да го удари...” – пише 

Върбан Гърдев Коларов в Ерминията си от 1863 г., следвайки текста на Ерминията на 

Дионисий от Фурна (докато Дичо Зограф разполага този сюжет сред чудесата на св. 

Никола, тук, а и в други ерминии, е изведен отделно при изобразяването на Седемте 

Вселенски събора). Очевидно е, че словото може по различни начини да поведе четката 

на зографите и да роди различни образи. Очевидно е също така, че даден зограф може 

да познава различни ерминии, както и да следва завещани начини и техники на 

изобразяване и на композиране на образите, които да надхвърлят строгите рамки на 

конкретен образец. Затова нека отправим поглед към наследството на самите образи. 

 

* 

Той беше истински пастир, а не наемник, както е казал Господ: „Добрият пастир полага 

душата си за овците”... Този пастир, когато виждаше някоя своя овчица да страда, полагаше 

душата си за нея, като подражаваше на истинския пастир – Христос. 

Из „Похвално слово за Никола Чудотворец” на Климент Охридски 

 

До нас са достигнали много стари изображения на свети Никола – на икони, 

стенописи, хоругви, мощехранилници; не секва и вдъхновената направа на нови 

изображения през последните два века. Всичко това  несъмнено говори за обичта и 

почитта към светията. Едни от тях са в родния му край – Патара и Мира в Ликия, други 

в новия му дом в Бари, трети – из местата, където се радва на всеобщо почитание, като 

особено голямо е то в Русия. Част от изображенията е съхранила през вековете и Света 

Гора – Атон. До голяма степен, колкото и талантът на зографите да показва различия, 

те се покриват с един тип описание, който много наподобява описания от Фартусов в 

неговото ръководство за рисуване на икони: „свети Никола – гръцки тип от Мала Азия, 

стар, плешив, с малки къдрици около ушите и темето, с неголяма кръгла брада; кротък, 

смирен и незлобив; облекло просто – селон и омофор. В ръцете евангелие с надпис Аз 

съм добрия пастир”.
19

 Добрият пастир – пророческото видение на чичото на свети 

Никола при ръкополагането, следованието на Христа – слага отпечатък както върху 

надписа в ръцете на светията, така и върху лицето му. Като такъв той наднича от 

стотици изображения, достигнали до наши дни. 
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Най-ранното запазено до днес Атонско стенописно изображение на св. Никола 

принадлежи на Мануил Панселин в църквата Протатон в Карея (около 1290 г. – това 

още повече увеличава значимостта на Боянските образи от житийния цикъл на свети 

Никола, рисувани през 1259 г.). И наистина то, както вече казах, е внушително. След 

разказа за анатомичната и антропологичната експертиза, проведена от проф. Мартино и 

британската антроположка Керълайн Уилкинсън, бих добавил, че Панселин е този, 

който усилва реалната представа за фигурата на Мирликийския архиепископ. Той 

успява да го покаже не като абстрактен и схематичен образ, а – облечен в плът – да го 

доближи максимално до зрителя, за да усети присъствието на светителя Никола до себе 

си в храма. Това говори много за изкуството, но още повече за вярващите – тази 

близост е необходима за скоропослушното пристигане на светията при искрената 

молитва; той сякаш е до теб, когато се молиш, подтиква те да го направиш.  

Но в църквата Протатон образът на свети Никола не е сам. Десетки други 

прекрасни стенописни образи също подтикват към молитва и преклонение. Всички те 

са пръснати из просторния храм, едни в наоса, други в притвора. Преди да пристъпиш 

към нишата в южната страна на притвора, където е изображението на св. Никола, 

погледът ти е прикован от най-важната икона в храма и една от най-почитаните на 

Света Гора – Атон: чудотворната икона на Пресвета Богородица „Достойно ест”, 

поставена до лявата певница на собствен проскинитарий. Когато чудотворната икона е 

прибрана в олтара, погледът е прикован от друг шедьовър в Протатон – иконостасната 

храмова икона на „Успение на Пресвета Богородица”. Пред тези икони имаш 

усещането, че всички стенописи за миг затихват в мълчание, преди да зазвучат заедно. 

Затова сякаш на едно друго светогорско място и на един друг зограф два века по-късно 

е съдено да увековечат името и образа на свети Никола за векове напред.  

Историята започва с една чудотворна икона. Това е чудотворната икона на свети 

Никола, пазена в светогорския манастир Ставроникита. Иконата е мозаична и се 

намира в Съборния храм, носещ името на светеца, в собствен проскинитарий до 

дясната певница. Носи името „Св. Никола със стрида”, което е задължено на един 

интригуващ разказ. Според преданието иконата е захвърлена през 9. век в морето по 

времето на иконоборската ерес. След векове, някъде след 1533 г., иконата попаднала в 

мрежи на рибари недалеко от светогорския манастир Ставроникита. Когато опитали да 

отстранят една раковина от челото на светеца, от него потекла кръв. Разцепването на 

иконата и кръвта могат да бъдат забелязани и днес по иконата в Ставроникита. 

Раковината дали на патриарха, който от едната й половина направил богослужебно 
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блюдо за богородична просфора, а от другата й половина – панагия (енколпие), която 

впоследствие подарил на всеруския патриарх Йов (по сведения на схимонах Йоаникий 

от Ватопедската келия „Св. Харалампий” в Карея подарената панагия се съхранява в 

Московската патриаршеска съсъдохранителница). Моментът на намирането на иконата 

е решаващ за манастира, както става ясно от разказа по-нататък. Според подписан от 

прота Никифор документ през 1012 г., манастирът първоначално е бил осветен в чест 

на свети Йоан Предтеча (и до днес в рамките на манастира има действащ параклис, 

посветен на Предтечата), а впоследствие – на Пресвета Богородица. След набезите на 

латините през периода 1214-1261 манастирът запустял, като последователно земите му 

били присъединявани към тези на светогорските обители Кутлумуш и Филотей. През 

1533 г. Ставроникита, в качеството си на голям скит, е купен от Григорий Геромериат, 

който става негов пръв игумен. След това, с помощта на Константинополския патриарх 

Йеремия I, Ставроникита е обновен като манастир, като вече е посветен на свети 

Никола (образите и на двамата стоят един до друг на западната стена в наоса на 

главния манастирски храм южно от входа). В кодекс 144 от 1610 г. (служба за св. 

Никола) в библиотеката на Ставроникита е запазено в отлично състояние цветно 

допоясно изображение на свети Никола.  

Намирането на иконата „Свети Никола със стрида” е знаково за по-нататъшната 

история на манастира и за храмовия му празник – оттук насетне той е 6 декември в чест 

на светителя Никола. Издигнатият през 1527 г. Съборен храм (единственият 

четириъгълен, а не кръстокуполен храм на Света Гора – Атон) е изографисан през 1546 

от един от най-обичаните и най-уважаваните на Света Гора зографи – Теофан, 

представител на Критската школа, заедно с неговия син Симеон. Двамата завършват 

заедно със стенописната украса на храма и иконостасните икони. Католиконът в 

Ставроникита предлага богатство от изображения, като много характерно е това над 

вратата на наоса на съборния храм: в него св. Никола е изобразен в деисис, на мястото 

на Йоан Предтеча, заедно с Иисус Христос и Пресвета Богородица – като пазител на 

храма и негов възобновител. До самата външна врата на храма стои друго внушително 

изображение на светията; поредица от сцени със свети Никола са пръснати на различни 

места в най-малкия по площ манастир на Света Гора. Сред тях се открояват сцените 

„Св. Никола на трон, заобиколен от св. Евстратий и патриарх Йеремия I като основател 

на манастира”, „Първият вселенски събор (с участието на св. Никола)”, едно олтарно 

изображение на светията и две изображения в трапезата на манастира (св. Никола и св. 

Василий в цял ръст, както и Успение на св. Никола). Сцени с чудесата на свети Никола 
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в Ставроникита обаче няма, ако се изключи единственият стенопис на тази тема 

(чудото със спасяването на моряка по време на буря) и иконостасната икона, 

приписвана на Теофан, която изобразява осемнайсет житийни сцени около образа на 

светията. Интересно е, че това е третият храм, посветен на свети Никола, който Теофан 

Критски със сигурност рисува. Първият е „Свети Никола Анапафса” в Метеора, където 

Теофан пристига през 1527 г. като монах (след смъртта на съпругата си, от която има 

двама сина – Симеон и Неофит – и двамата последвали по-късно изкуството на баща 

си). Надпис в Съборния храм на „Свети Никола Анапафса” гласи, че стенописите са 

завършени на 12 октомври 1527 г. от монаха Теофан Стрелица Тупикли Башас от Крит. 

Сред тях откриваме прекрасно изображение на свети Никола в цял ръст в ниша на 

южната стена до царските двери в наоса и сцената „Успение на св. Никола” в притвора, 

но липсват каквито и да е сцени от житието на светията. До 1535 г. следите на Теофан 

се губят, после го откриваме като „майстор Теофан, монах” в Съборния храм на 

Великата Лавра, посветен на Атанасий Атонски, и трапезата на манастира (1535-1542 

г.). Любопитното тук е, че в литийния притвор на Съборния храм в Лаврата, от дясната 

страна се намира параклис, посветен отново на свети Никола (вторият храм на 

светията, който Теофан рисува). След това вече е в столицата Карея (1543 г.) и едва 

след това в Ставроникита (1545-46 г.). Известно е също така, че в посочения период е 

рисувал и икони за манастирите Великата Лавра, Ивирон, Пантократор и Преподобни 

Григорий. Образите на св. Никола, оставени от Теофан Критски, редом с образите на 

Мануил Панселин, са сред най-въздействащите изображения на светията в 

православното изкуство.20
 Едва ли е случайно, че към вдъхновението си от Панселин в 

своята Ерминия Дионисий от Фурна добавя някои образци на Критската школа, които е 

срещнал из Атонските манастири. 

Другият светогорски манастир, чийто съборен храм е посветен на свети Никола, 

е Преподобни Григорий. Преди малко видяхме, че Теофан Критски е рисувал икони за 

този манастир, което оставя вратата отворена за това, какви са оставените от него следи 

в още един, посветен на свети Никола, храм в годините до 1559, когато на 24 февруари 

умира (до 1558 г. Теофан се води член на братството на манастира Великата Лавра). 

Нещо повече – докато манастирът Ставроникита променя празника на своя патрон, 

„преоткривайки” свети Никола, манастирът Преподобни Григорий от самото начало на 

своето съществуване има за патрон свети Никола. Твърди се, че това не е случайно – 

именно в тази част на полуострова езическият култ към Посейдон е бил много силен и 

едно ново морско застъпничество (свети Никола срещу Посейдон) е било повече от 
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необходимо. Макар манастирът до ден днешен да носи името на своя основател – 

преподобни Григорий – той е наричан по времето на Андроник II Палеолог (1282-1328) 

и „Свети Никола Грегориатикон” (самият манастир по документи е основан през 1310 

г.). Съборният храм в манастира Преподобни Григорий, посветен на свети Никола, е 

издигнат през 16. век, век и половина по-късно е унищожен от пожар (именно затова е 

интересна съдбата му по времето, в което е рисувал Теофан Критски на Света Гора – 

Атон, т.е. в годините 1543-1558; да припомним, че в определени периода от живота на 

Теофан следите му се губят за изследователите, особено след изографисването на „Св. 

Никола Анапафса” в Метеора). Съборният храм в „Преподобни Григорий” е изграден 

наново през 1761 г. и е зографисан в периода 1768-1779 г. Възпоменателен надпис в 

наоса на храма потвърждава, че изписването на храма е приключило на 16 октомври 

1779 г. Това става благодарение на усилията и помощта на архимандрит Гавриил, като 

стенописите са дело на йеромонах Гавриил и Григорий – и двамата от Кастория 

(Костур). Този храм също пази няколко характерни изображения на св. Никола. Освен 

храмовата икона на светителя, която е на собствен проскинитарий в наоса до дясната 

певница, манастирът предлага и прекрасно изображение св. Никола на трон, увенчан от 

дясната му страна от Иисус с евангелие, а от лявата му страна от Пресвета Богородица 

с омофор (над вратата на входа на наоса). Някои от параклисите в манастира предлагат 

иконостасни икони на свети Никола. Представен е и Първият вселенски събор, на който 

на преден план вляво се откроява фигурата на свети Никола в непосредствена близост 

до тази на Арий. Освен това в нартекса на Съборния храм, след новото изписване през 

1779 г., е представен и житиен цикъл на светията с успението му и десет от неговите 

чудеса, както следва: (1) св. Никола събаря идолите; (2) св. Никола спасява невинните 

от смърт; (3) св. Никола се явява в съня на Константин Велики; (4) св. Никола се явява 

в съня на Авлавий; (5) св. Никола спасява моряка в морето; (6) св. Никола качва моряка 

в кораба; (7) св. Никола спасява моряците от дявола; (8) св. Никола дава пари на бащата 

и спасява трите дъщери от блудство; (9) св. Никола изцерява болните; (10) св. Никола 

приема дарове от тримата пълководци (повечето от сцените са представени в този 

албум). Дали в тази по-късна спрямо времето на Теофан стенопис не се усеща полъх от 

Ерминията на Дионисий от Фурна? Теофан на няколко пъти в досег със светителя 

Никола изобразява портрет на светията и успението му, но изоставя чудесата и 

житийните сцени, а ето че Гавриил и Григорий, два века по-късно, в епоха на силно 

въздействие на Ерминията на Дионисий (Дионисий умира през 1745 г., двайсет години 

преди началото на изографисването на Съборния храм на Преподобни Григорий), не 
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пропускат възможността да ги изобразят. Известността на Теофан на Света Гора – Атон 

(да не говорим за Панселин, който продължава да бъде образец за християнско 

изкуство), е много по-голяма от тази на Гавриил и Григорий, украсили Съборния храм 

на Преподобни Григорий, но регистърът на образите е в огромна зависимост от 

регистрите на словото, а след Дионисий те май са променени и цикълът с чудеса на св. 

Никола е един от знаците за тази промяна. 

В манастира Хилендар също има църква, посветена на светията – това е 

параклисът „Св. Никола”. Изписан през 1667 г. от монах Даниил (според надпис на 

западната стена, включващ и ктиторите на параклиса), той се разполага във времето 

след изписването на храма в Ставроникита и преди този в Преподобни Григорий (а по 

отношение на ерминиите – няколко десетилетия преди появата на известната 

светогорска Ерминия на Дионисий). В параклиса могат да бъдат видени 13 житийни 

сцени на св. Никола, които ще предам според описание, направено от самото 

манастирско братство. На южната стена в две зони са изографисани следните седем 

сцени: 1) Раждането на св. Никола; 2) Кръщение на св. Никола; 3) чудо, извършено от 

малкия св. Никола; 4) Излекуване на жената с изсъхналата ръка; 5) Св. Никола заведен 

на училище; 6) Св. Никола посветен в свещенически и епископски сан; 7) Св. Никола се 

явява в съня на император Константин. Цикълът продължава на северната стена, където 

отново в две зони са изографисани следните шест сцени: 1) Св. Никола спасява трима 

души от екзекуция; 2) Св. Никола връща Василий от сарацински плен; 3) Св. Никола 

спасява Димитрий от удавяне; 4) Успението на св. Никола; 5) Пренасянето на мощите 

на св. Никола; 6) Разрушаването на храма на Артемида. Прави впечатление 

присъствието на сцени, характерни за южнославянския репертоар при изобразяване 

житието на св. Никола, както и сцената с пренасянето на мощите на св. Никола (почти 

шест века след събитието).21
 Освен това, в съборния храм на Хилендар е запазено 

сравнително ранно изображение на св. Никола – от средата на 14. век. В манастирската 

болница е изложена икона на светията от 1604/05 г. (дело на Йован), а в музейната 

сбирка на манастира се съхраняват следните икони: допоясно изображение на светията 

от средата на 14. век; деисисно изображение на св. Никола от 1547 г.; икона от 1570-

1590 г., изобразяваща Първия вселенски събор с участието на св. Никола; допоясно 

изображение на св. Никола от първата половина на 17. век и икона от втората четвърт 

на 17. век, на която св. Никола е изобразен на трон. По време на опустошителния пожар 

на 4 март 2004 г., в който за съжаление изгоряха два от параклисите в манастира – „Св. 
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Сава Сръбски” и „Св. Димитър”, пострадаха и изображения на св. Никола в цял ръст от 

1779 г. 

В манастира Ватопед, където също има параклис на името на свети Никола, са 

представени няколко житийни сцени със светителя, сред които и неговото Успение. В 

конхата над входа над този едноименен параклис е съхранено, макар и не в много 

добро състояние, мозаично допоясно изображение на св. Никола, датирано между края 

на 11. и началото на 12. век. То е изключително ценно, но за съжаление в по-късен 

период, неизвестно точно кога, върху определени участъци от лицето и част от 

облеклото има следи от по-късни намеси. Сред иконите с образа на св. Никола са: Св. 

Никола на трон, икона от втората четвърт на 16. век (65,5 см х 461 5 см); деисисно 

изображение, в средата на което е Пресвета Богородица Влахернитиса, от дясната й 

страна св. Никола, а от лявата – св. Димитър, рисувана от Константинос Цанис през 

1677 г. (56,5 см х 73 см). Ватопед пази и няколко редки енколпиета с образа на 

светията. Най-ранното от тях изобразява св. Никола и св. Василий (13. век, 8 х 5,9 см, 

сребърен обков). Друго енколпие от 14. век изобразява бюст на св. Никола (4,5 х 4,8 

см). Много добре е запазено двустранно енколпие от 14. век, от едната страна на което 

е изобразен св. Никола в цял ръст и епископско облекло, а от другата страна св. Йоан 

Предтеча, молещ се в пустинята (6,5 см х 4,2 см). Отново двустранно енколпие от 14. 

век изобразява благославящия Христос, от едната страна, и св. Никола с епископско 

облекло с ясно гравиран омофор, благославящ с дясната ръка и с евангелие в лявата 

(4,5 см х 4,8 см). Изключително характерно е и едно друго енколпие, пазено във 

Ватопед (18 век; 6,1 х 5,5 см), което изобразява светията ведно с Христос (с евангелие) 

и Богородица (с омофор) – сцена, символизираща връщането на неговия сан след 

случилото се с Арий по време на Първия вселенски събор. Едно друго по-късно 

изображение на св. Никола, от началото на 19. век, е върху амулет с формата на сърце 

(5,1 х 4,1 см); друго, пак от същото време, този път квадратен амулет, представя върху 

лицевата част св. Георги, убиващ змея, а върху обратната страна св. Никола. Върху 

двустранно енколпие, отново от 19. век, от едната страна е изобразен св. Никола в 

епископски одежди, а от другата – св. Харалампий. 

Манастирът Дохиар, основан по времето на Атанасий Атонски от неговия 

духовен син Евтимий с финансовата подкрепа на византийския благородник Никола, 

първоначално е посветен на св. Никола, а Евтимий и Никола се считат за негови 

основатели, като Никола приема монашески чин под името Неофит (споменат като 

игумен в грамота от 1092 г.). Съборният храм е посветен на св. Архангели (празник на 
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манастира до наши дни), но малката манастирска църква, посветена на св. Никола и 

построена по времето на основаването на манастира, до ден днешен съществува. Нещо 

повече – именно тя пази чудотворната икона „Богородица Скоропослушница” – една от 

иконите пазителки на Света Гора. Трапезата на манастира Дохиар, изографисана през 

1675-1676 г., пази до наши дни житиен цикъл на св. Никола, съдържащ 15 сцени от 

чудесата, включително неговото Успение, по цялата източна страна на трапезата. 

В манастира Зограф има два храма, носещи името на светителя Никола. 

Единият е параклисът „Св. Никола” в едноименна келия на източния скат над 

манастира, а другият – църквата на пристанището на манастира (от малкото 

пространства в манастира без стенописи). Ценни иконостасни икони от църквата и 

параклиса се пазят в иконната сбирка на манастира. Сред тях са икона на св. Никола от 

15. век, както и икона на светията, рисувана от Митрофан Зограф през 1817 г. 

Сегашната иконостасна икона на св. Никола е от 1778 г. В параклиса „Св. Георги” има 

иконостасна икона от 1849 г., изобразяваща св. Никола и св. Йоан Предтеча. 

Иконостасна икона, посветена на двамата, но от края на 18 век, има и в старата 

зографска църква „Успение на Пресвета Богородица”. 

Картината в останалите Светогорски обители е следната. В манастира Св. 

Павел се пазят няколко ценни икони на св. Никола от 17. век (25.5 х 19.5 см /част от 

иконата е повредена, но лицето, омофорът и благославящият жест на дясната ръка са 

изцяло запазени/; 39.5 х 62.5 см). В Пантократор се пазят икона с допоясно 

изображение на св. Никола от 18. век (74 х 57 см) и икона от 1779 г., изобразяваща 

Първия вселенски събор със св. Никола (44 х 33 см). Стенописните изображения на св. 

Никола в едноименния параклис са от 1857 г. В нартекса на главния манастирски храм 

на собствен проскинитарий северно от входа има икона на св. Никола. В Ксенофонт се 

пазят икона на св. Никола Чудотворец от първата половина на 17. век (52. 5 х 71.5 см), 

на св. Никола и св. Стефан от втората половина на 17. век (42 х 42.5 см), както и едно 

деисисно изображение от първата четвърт на 15. век, в което редом със св. Симеон и св. 

Сава Сръбски е изобразен и св. Никола с още трима йерарси (57 х 40 см). В ризницата 

на Ивирон се пазят няколко епитрахила от първата половина на 16. век с изображения 

на св. Никола (първият с великомъчениците св. Георги и св. Димитър, вторият с 

Григорий Богослов и други йерарси), както и орари от средата на 17. век с изображения 

на св. Никола и тримата светители Григорий Богослов, Йоан Златоуст и Василий 

Велики. Изображения на св. Никола от края на 16. век има в нартекса и наоса на 

главния манастирски храм. В Протатон, Карея, се пази икона от 16. век на св. Никола, 
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св. Стефан и Йоан Богослов (149 х 127.5 см) и Деисис от 17. век, в който св. Никола е 

на мястото на св. Йоан Предтеча (76.8 х 52.6 см). В ризницата на Протатон, се пази 

също така и сребърен дискос с изображение на св. Никола (диаметър 450 см), който има 

следния надпис: „Този дискос е направен с благодеянието на почитаемия кир 

Пантадзис, син на Акакий, и на неговата майка Теодора, и е посветен на църквата на св. 

Никола Чудотворец в Контоскалио в годината 1622”. В главния храм на скита „Св. 

пророк Илия” има иконостасна икона на св. Никола от 19. век, а в старата църква на 

скита други три по-стари икони на светията от 18. век, една от които представлява 

рядко изображение на св. Никола върху емайл. Иконната сбирка в ризницата на „Св. 

пророк Илия” съхранява още десетина икони на св. Никола от 18. и 19. век, някои от 

които в не много добро състояние. 

Като цяло изображенията на Атонския полуостров, свързани със свети Никола, 

представят една характерна част от наследството на Света Гора – и като църковна 

традиция, и като изкуство. Една немалка част от параклисите в манастирите и 

скитовете в Атон също са посветени на името на Божия угодник Никола. Параклис с 

име „Св. Никола” има в по-голямата част от Светогорските манастири: Великата Лавра 

(в литийния притвор на Съборния храм), Ватопед (също в литийния притвор на 

Съборния храм), Ивирон, Хилендар, Дионисий, Кутлумуш, Пантократор, Зограф, 

Дохиар, Филотей, Каракал, Симонопетър, Св. Павел, Св. Пантелеймон; както и в 

скитовете „Св. Димитър” (до Ватопед; самият параклис е в Съборния храм), „Пророк 

Илия”, „Свети апостол Андрей” в Карея, Керася. Сред тях бих искал да наредя и една 

не много известна църква, а всъщност важна за българската история. Тя се намира в 

скита „Св. Йоан Предтеча”, основан още през 13. век от грузински монаси и 

разположен на половин час път във височините над манастира Ивирон. В тази църква 

на втория етаж, разказва схимонах Йоаникий от Ватопедската келия „Св. Харалампий” 

в Карея, има две отделения, които са посветени на преподобномъчениците Евтимий, 

Акакий и Игнатий Старозагорски (името на последния, който умира мъченически чрез 

обесване на 8 октомври 1814 г., ще приеме по-късно Васил Левски при пострижението 

си за дякон). Долната църква е направена по желанието и чрез усърдието на бившия 

Константинополски патриарх Григорий V и е осветена от самия него. Там са се 

подвизавали и приготовлявали към мъченическия подвиг тримата 

преподобномъченици, там се пазят и днес техните мощи (без главите им, които са в 

манастира Св. Пантелеймон). Подвизите на тримата са предадени в житията им, а това 

на Игнатий Старозагорски е поместено в Атонския патерик, по ръкопис от скита „Св. 
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Йоан Предтеча”. Та там, в уединеното място, посветено на св. Йоан Предтеча и св. 

Никола Мирликийски Чудотворец, са се подготвяли за мъченически подвиг атонски 

монаси, сред които и българи. Имайки предвид патрона на скита и патрона на 

църквицата, в които са се подготвяли за подвиг, част от молитвите им по пътя към 

безсмъртието несъмнено са били както към св. Йоан Предтеча, така и към светителя 

Никола. Чудодейният свидетел на вричането на Пресвета Богородица по отношение на 

Атонската Света Гора – Свети Никола – очевидно има много причини да бъде тачен 

там като един от най-уважаваните светии. 

 

* 

Въздигна се от земята, сиреч от основи, и се съгради този пречист храм на светия йерарх 

Христов Никола и на светия и великославен мъченик Христов Пантелеймон с усърдието, труда 

и голямата любов на севастократор Калоян, братовчед царев, внук на сръбския крал свети 

Стефана. Изписа се пък при българското царство, при благоверния и благочестив и 

христолюбив цар Константин Асен, индикт 7-и, в годината 6767 (1258/1259). 

 

Когато заговорим за почитта към св. Никола в България, отваряме една очаквана 

страница с черноморски градове и храмове, които традиционно изпитват преклонение 

пред светията, когото имат за свой непосредствен закрилник. Вътрешността на страната 

– макар да й липсва основанието на водната стихия – също е намерила през вековете 

защо да се осланя на светителя Никола – толкова много агиографски подтици има в 

историите за светията. Сред манастирите с името „Св. Никола” са Сеславският, 

Урвичкият, Кладнишкият, Мрачкият (Оряховският), Мътнишкият, Арбанашкият, 

Капиновският, Калугеровският, Шипченският, Мъглишкият; в Бачковския манастир се 

намира църквата „Св. Никола”, чиито стенописи са дело на Захарий Зограф, а в 

някогашния Боянски манастир се намира църквата „Св. Никола и св. Пантелеймон”, по-

известна днес като Боянската църква. Списъкът с църкви, посветени на светията, е 

дълъг, а съдбата им през вековете – във всяка отделна епархия – е доста различна.22
 Все 

пак сред тях се откроява един от шедьоврите на ранното българско християнско 

изкуство по нашите земи – Боянската църква.  

Боянската църква е най-добрият пример на църковната архитектура от златната 

епоха на Втората българска държава. Към тези думи на Георгиос Веленис спокойно 

могат да бъдат добавени мненията на десетки родни и чужди специалисти, които 

потвърждават значимостта на боянските стенописи, определяни често като връх на 
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средновековното българско изкуство. Въпреки това и до днес съществуват 

недоизречени и недоизяснени неща около този наистина безценен български паметник. 

На фона на богатата литература около Боянската църква23
 тук ни вълнува един тесен 

контекст, свързан най-вече с изобразяването на свети Никола в нея. От архитектурна 

гледна точка, както казва А. Грабар, трябва да се говори не за една, а за две боянски 

църкви. Малката първична църква, от типа на тези без свободни подпори с вписан 

кръст, вероятно е издигната между 10. и 11. век (Веленис не изключва възможността да 

бъде и по-ранна). Впоследствие тя е уголемена чрез присторената към нейната западна 

страна втора църква на два етажа, като първият етаж функционира като притвор към 

старата църква. Малката църква първоначално е била посветена на Пресвета 

Богородица (Н. Мавродинов насочва вниманието ни към житийните Богородични 

сцени на южната страна). При новия градеж и изписването през 1259 г. по времето на 

цар Константин Тих и севастократор Калоян храмът, който е издигнат не само като 

дворцов параклис, но и като погребална постройка, вече е посветен на свети Никола 

(първият етаж) и свети Пантелеймон (вторият етаж). Стенописите в ранната източна 

част (според Вл. Цветков не един, а два по-ранни слоя) са покрити с нови, изцяло 

изписани са и новите две части. В ранната източна част, сега наос на църквата, има 

изображение на св. Никола в цял ръст, а притворът предлага 18 сцени от житието на св. 

Никола (в по-късно добавения нов външен притвор към постройката има и 

изображение на св. Никола от 16 в.). Входът към наоса съдържа две палимпсестни 

изображения, получени по любопитен начин. Долният пласт (според голяма част от 

изследователите от 10. век или 11. век) е съдържал от двете страни на входа фигури на 

Иисус Христос (северно от входа) и св. Никола (южно от входа). Когато през 1259 г. 

църквата е доизградена и зографисана наново, местата на Христос и св. Никола са 

разменени: Христос Халкитис е южно от входа, а св. Никола – северно от входа. При 

разрушаване на мазилката палимпсестното натрупване на образите е в такова 

състояние, че на север от входа виждаме съвсем ясно епископските одежди на свети 

Никола (горен пласт) с главата на Иисус Христос Халкитис (долен пласт).24  

Съдбата на стенописите в Боянската църква, в това число и тези на св. Никола, 

до голяма степен е обвързана със съдбата на самата църква. „Черквата, откакто помнят 

стари хора, е била пуста и е расла трева над нейните сводове. Служи се литургия само 

горе, долната черква стои само като старина. Във вътрешността на стария храм е 

тъмно... най-скъпоценни от всичко са фреските, които покриват всички стени... на 

тавана се виждат и чудесата на свети Никола” – пише Константин Иречек в началото на 
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80-те години на 19. век. Съдбата на изображенията е свързана с реставрационни работи 

в църквата през 1912 г. (първоначално Й. Бала и първите, за съжаление, не съвсем 

успешни опити за трансфер на стенописи, след него с реставрацията се заема М. 

Георгиев). От 1954 г. храмът вече не е действащ и преминава в ръцете на държавното 

управление – първоначално към някогашния Комитет за култура, днес към 

Националния исторически музей. През периода 1976-1997 г. екип, ръководен от 

Лозинка Койнова-Арнаудова, извършва дълги реставрационни работи по стенописите; 

през 2006-2008 г. проф. Григоров и Вл. Цветков провеждат довършителна работа по 

реставрацията на стенописната украса. По тази причина при изследванията на А. 

Грабар, Н. Мавродинов и Кр. Миятев, да не говорим за първите срещи със стенописите 

на Григорович, Веркович и Иречек (Ив. Дуйчев допуска възможността дори Паисий 

Хилендарски да е разглеждал стенописите на Боянската църква при своите 

странствания из българските земи), стенописите не са разкривали своята истинска 

ценност. „Не добре запазени, полуизтрити са шестнадесет сцени из житието на св. 

Никола, архиепископ Мир-Ликийски, по свода на притвора. Двете други, които ги 

допълват и които се намират на западната стена на същия притвор, над вратата, пазят за 

щастие и боите, и очертанията си.” – с тези думи Никола Мавродинов започва главата 

за сцените из житието на св. Никола в монографията си от 1943 г.25
 Благодарение на 

успешната реставрация на съвременния изследовател и посетител на Боянската църква 

това усещане е спестено (но не мога да не отбележа, че подобно чувство за сметка на 

това изпитва всеки, който посети друг ценен културен паметник, също носещ името на 

св. Никола – църквата в Сеславския манастир, чиито стенописи от 1616 г., дело на св. 

Пимен Зографски, безотговорно загиват пред очите ни).
 

Житийният цикъл от своя страна предлага най-важните моменти от живота и 

чудесата на светията, като към тях добавя редки сцени, недостигнали до нас чрез 

ерминии, но явно характерни за времето си, за характера на поръчката, за почерка на 

зографите. Много от изследователите на Боянските стенописи и на този цикъл в 

частност виждат връзка с византийското изкуство от края на 12. и началото на 13. век, 

особено след завземането на Константинопол от латините, но със силен български 

отпечатък, който личи не само в българските надписи, но и в променената перспектива 

на изобразяване и в неспазването на подредбата на сцените. Всичко това определя 

интереса не само към Боянските стенописи изобщо, но дори само към житийния цикъл 

за св. Никола. Ще предам сцените по първоначалното описание, което прави А. Грабар 

още през 1924 г.: 1) Раждането на св. Никола; 2) Родителите завеждат св. Никола на 
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учение; 3) Посвещението на св. Никола за дякон или презвитер; 4) Посвещението на 

св. Никола за епископ; 5) Избавлението на трите сестри от блудство; 6) Изпъждането 

на бесовете из дървото; 7) Чудото в морето; 8) Разрушението на идолите; 9) 

Спасяването от смърт на невинните в Андриаке; 10) Воеводите в тъмницата; 11) Св. 

Никола се явява на цар Константин; 12) Св. Никола се явява на Евлалий; 13) 

Воеводите при цар Константин; 14) Спасените воеводи донасят дарове на св. Никола; 

15) Успението на св. Никола; 16) Връщането на отрока на родителите; 17) Чудесното 

спасение на Димитър; 18) Чудото с килима. Макар броят на сцените да е почти толкова, 

колкото в късната Ерминия на Дичо Зограф от средата на 19. век, приликите в тях са 

по-малко от очакваното (само курсивираните от мен). Боянският майстор значително 

надвишава и описаните в Ерминията на Дионисий Фурнографиот сцени, като – както 

отбелязва Н. Гагова – подсказва съответствие с константинополския вариант на култа 

към св. Никола, базиран върху текстове, възникнали във византийската столица от 9. – 

10. век. Така пред посетителя оживява сцената „Изгонването на бесовете от дървото”, 

сравнително рядко изобразявана в църковната живопис. „Едър и мощен той замахва със 

секира за да отсече обладаното от бесове дърво. Неговият жест и стойката му са 

извънредно верни. Той вдига секирата над главата си и замахва, дал с издадения си към 

ляво крак здрава опора на тялото си, за да нанесе единствен, но решителен, силен 

удар.” – пише Никола Мавродинов. „Не по-малко вярно е движението – продължава 

той с поглед към съседната сцена – което прави спасилият се по чудо от 

корабокрушение Димитрий, когато стъпва здраво в бащината си къща с левия си крак и 

извлича из морето десния, като едновременно вдига с очудване и от благодарност ръце 

към небето”. Проследявайки умението на Боянския майстор в различните сцени, 

погледът изведнъж бива прикован от едно от следсмъртните чудеса на св. Никола – 

т.нар. „Чудо с килима” (една от най-редките сцени в изобразителните програми на 

житийния цикъл на св. Никола и същевременно една от най-знаковите). В желанието си 

да спечели пари, за да посрещне достойно празника на св. Никола, старецът отива да 

продаде килима си, а Божият угодник Никола, предизвестен за това, сам купува килима 

му, за да помогне (връщането на килима и последвалата история вкъщи остават отвъд 

изобразения сюжет). Точно този миг е уловил Боянският майстор, който – 

композирайки просто и ясно сцената – акцентира и върху самия килим (предаден „в 

модните за времето кръгове, в които са нарисувани орли”, пише Мавродинов, като явно 

преди реставрацията не е успял да види, че различните двойки кръгове в килима 

изобразяват различни животни, от които орлите са само един от редовете). „Чудото с 
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килима” (заради византийската му същност като мотив и агиографски произход) е един 

от акцентите, които Богдан Филов изтъква още през 1930 г., когато полага Боянската 

църква между Изтока и Запада (редом с чудото в морето – заради западната същност на 

корабите, щитовете и облеклата на моряците). Килимът тук оживява не просто като 

декоративен елемент, той притежава своя образност, която постепенно се контаминира 

с образността на облеклата и регалиите. Следвайки патоса на очертания от Бранислав 

Цветкович garment symbolism
26

 в облеклото в ктиторските портрети, бих казал, че 

облеклото на цар Константин Тих, Ирина Ласкарина и севастократорица Десислава, от 

една страна, и килимът, който може да бъде фигуративно видян и като скъп плат за 

царски одежди, имат сходно звучене. Изобразеното в килима – като цвят, геометрия и 

мотив – стои най-близко до изобразеното в женските облекла в портретите и особено 

до това на Десислава. Тя сякаш е (невидимо) загърната в килима, който светията връща 

на стареца. И това може и да не е случайно. С „Чудото с килима” Боянският майстор 

може би не просто прокарва един рядък мотив в житийния цикъл за св. Никола, но го 

композира в една обща идея с ктиторските портрети и регалиите на властта и сякаш 

разгръща царствен килим в краката на тези, на които дължим църквата през 1259 г.: 

даряваш ми църква (килим) и аз (невидимо) те обгръщам със своето покровителство и 

присъствие. 

 

* 

Този велик чудотворец познават и изтокът, и западът. Иди при гърците, и там му се 

удивляват, иди при латинците – и там се изумяват, и в Сирия го възхваляват... в Русия ще 

видиш, че няма нито град, нито село, където да няма множество чудеса на светителя Николай. 

Из: „Чудеса на светителя Николай, станали след смъртта му” 

 

И на сичкио светъ знаеме от востокъ солнца, до Западъ, че славно е неговото чудотворение. 

Из: „Поучение на памятъ великаго светителя Николая Архиепископа Мирликийскаго 

Чудотворца” 

 

 На излизане от Боянската църква, понесъл в себе си мисли за непреходното в 

изкуството и за силата на светителя Никола, си даваш сметка за още нещо: изкуството 

на Боянския майстор те е накарало да съживиш текстовете за свети Никола (почти като 

в чудото с възкресеното от св. Никола удавено дете в Днепър), да си спомниш 

подвизите му, неусетно да го извикаш и потърсиш до себе си. Подобна мисъл 

провокира и изображението на Панселин в Протатон. Фреските – като сгъстени, 
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концентрирани слова – препращат към текстовете, както прочитът на текстовете копнее 

да види словото нарисувано от добър майстор. И словото, и образите разказват едни и 

същи истории по свой си начин, като взаимно се контаминират и допълват като смисъл 

– просто когато се появи голям талант в едното изкуство, то бърза да отправи 

предизвикателство към другото. Разгърнатата тъкан на килима от „Чудото с килима” е 

фигура на текст – на разгърната история за св. Никола и стареца, която носи в себе си 

видимата и невидима символика на земната власт. Словесната история в крайна сметка 

отвежда към Константинополския патриарх, живописната живее в съседство с 

ктиторските портрети на царската (и севастократорска) власт; но и на небесната власт – 

тук някъде наблизо е Христовият угодник Никола, на него е посветена тази църква, към 

него се отправят молитви; неговият образ е навсякъде из притвора, готов във всеки 

един миг да напусне изобразената сцена и да се притече на помощ. Сцените от 

житийния цикъл на светията са серия от разгърнати текстове-килими, които приканват 

да бъдат прочетени-разгледани. Текстове-килими, които са разгърнати във всички 

посоки на света („този велик чудотворец познават и изтокът, и западът”), които 

приканват към прочит всички ревностни християни. Прочитът на сцените доближава и 

вдъхновява; той усилва вярата. А това е най-сигурният начин, че светителят, спасителят 

и чудотворецът Никола ще бъде близо до нас. И ако ние искрено желаем тази близост, 

той неминуемо ще ни закриля. 
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БЕЛЕЖКИ: 

 

1. Житие на преподобния и богоносен наш отец Петър Атонски. – В: Атонски 

патерик, или животоописания на светиите, просияли на Светата Атонска Гора. Част 1. 

Света Гора, Атон, 2003. Издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, 

543 с. (с. 481-511). Житието е писано, по свидетелството на епископ Порфирий 

Успенски, от монах на име Никола, по молба на исихастите в Света Гора – Атон (ок. 

969 – 971 г., не по-късно от 980 г.). Житиеписецът Никола на свой ред се основава на 

устното светогорско предание за Петър Атонски (чиито нетленни мощи са открити 

около век по-рано през 880 г. в Климентовата обител) и два писмени източника: Житие 

на св. Никола Чудотворец, писано от епископа на Патара Методий, и Служба за Петър 

Атонски, съставена от Йосиф Песнотворец (880 – 883 г.). 

2. Вж.: Епископ Порфирий (Успенский). История Афона. М., 2007, Т.1, 1087 с. 

(с. 339-341) 

3. Николаос на гр. език буквално означава „победител на народи”. В 

старобългарския език и по-късно името заживява като Никола (така е изписано и в 

Боянския поменик), докато на руски език звучи вече като Николай. Независимо от това, 

че църковната традиция у нас по ред причини ползва както името Никола, така и името 

Николай, в този текст то навсякъде се изписва Никола (изключение правят само 

случаите, когато името попада в цитиран текст). 

4. За този случай вж. по-подробно: Житие на светителя Николай, 

архиепископ Мирликийски, Чудотворец. – В: Жития на светиите (декември). Света 

Гора – Атон, 2006, „Св. Вмчк Георги Зограф”, с. 231-263 (233); Афонская библиотека. 

Николай Чудотворец: святой помощник верующих. М., 2010, 128 с. (с.15-16).  

5. Вж. за повече подробности: Деяния вселенских соборов. Казанской 

духовной академии, 1908-1913 (Санкт-Петербург, 2008). Т.1, Собор Никейский, 

Вселенский Первый, 597 с. (с.77-78). Сред важните лица, присъстващи на събора, най-

напред са изписани двайсет епископи. Седми по ред сред тях е „Николай, епископ 

Мирликийский”. Първи в списъка е Осий, епископ Кордубски, следват: Александър, 

епископ Александрийски; Евстатий, епископ Антиохийски; Леонтий, епископ на 

Кесария Кападокийска; Макарий, епископ Йерусалимски; Евсевий, епископ на Кесария 

Палестинска. Непосредствено след Никола Мирликийски в списъка е Спиридон, 
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епископ Тримитунски, с когото често са изобразявани в икони и стенописи векове по-

късно („Житие на светия наш отец Спиридон Тримитунски” обаче отбелязва само 

участието на последния в Първия вселенски събор, като в тропар в негова чест се пее: 

„На Първия събор си се показал поборник и чудотворец, богоносни отче наш 

Спиридоне”). 

6. Историята, в която свети Никола ударил плесница на Арий на Първия 

вселенски събор, е пораждала много въпроси през годините. Тя например не присъства 

в житието на свети Никола, писано от преп. Симеон Метафраст (Логотет) през 10. век, а 

то е първото достигнало до нас житие на светията. В него четем: „Когато Константин, 

първият благочестив император, управлявал държавата на ромеите и неговият велик 

архиерей наставлявал народа в православните догмати, изтръгвайки от корен всичко 

враждебно и несъгласно с тях, в Никея се събира цялото православно духовенство, за 

да утвърди основите на благочестивата вяра, да предаде на осъждане богохулната ерес 

на Арий и да укрепи мира в цялата Църква. То постановява Синът да се смята за 

равночестен и единосъщен на Отца. Пречудният Никола също бил на този свят събор 

и решително въстанал против ереста на Арий. Като я отхвърлил и установил за 

всички неоспоримия канон на православната вяра, той напуснал Никея и се върнал при 

своето паство (курсивът навсякъде в тази бележка е мой – М.Д.), водейки всички към 

добродетелта и поучавайки с още по-голяма ревност от преди”. Както пише свещеник 

Филип Партенов, в богослужебните текстове се сочи ролята на свети Никола по време 

на Събора, но не се указва деянието за плесницата. Например на Всенощното бдение 

срещу празника на свети Никола през декември, можем да намерим множество 

указания за това, че светецът изиграл важна рола в изработването на вероучителните 

решения на Никейския събор. В стихирите на Великата вечерня светецът е наречен 

„победител на Арий и неговите помощници”, „лопата, разпръсваща плевелите на 

Ариевото учение”, а в канона на утренята се казва: „Предвиждайки бъдещето с окото 

на своя ум, с правите учения си наситил всички: като си ни обявил Сина за Единосъщен 

на Отца, ти си изтребил Ариевото безумие, предлагайки ни твоите свещени деяния 

като стълб на православната вяра” (песен 6). В известния Акатист на св. Никола 

Чудотворец четем: „изповядал си Сина като равен на Отца, единосъщен и 

еднопрестолен, и си изобличил безумния Арий”, или „радвай се, защото си прогонил 

разбеснелия се Арий от събора на светиите”. Но оттук – макар да е видна голямата 

роля на св. Никола в победата над арианската ерес – не можем категорично да 

направим извода, че срещу Арий той е упражнил физическа сила. (вж. за повече 
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подробности дебата около св. Никола и Арий: http://www.pravoslavie.bg). Според 

изследването на протойерей Ливерий Воронов, публикувано в „Журнал Московской 

Патриархии” от 1961 г. („Святитель Николай — ревнитель и защитник православия”; 

№ 6, с. 65–75; № 7, с. 66–74), историята с плесницата се появява едва през 16. век, 

благодарение на иподякон Дамаскин от Солун, а по-късно попада в славянската 

редакция на житието на св. Димитрий Ростовски и така до днес (вж.: Жития на 

светиите, съставени от св. Димитрий, митрополит Ростовски, допълнени с жития на 

български светии (декември). Света Гора – Атон, Славянобългарски манастир „Св. 

Вмчк Георги Зограф”, 2006, 1080 с. /с. 249/; вж. също и: Жития на светиите, съставени 

от св. Димитрий, митрополит Ростовски, допълнени с жития на български светии (май). 

Света Гора – Атон, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, 2008, 845 с. 

/с. 819/). В този контекст следва да се чете внимателно и едно от правилата на Светия 

Цариградски поместен събор от май 861 г. (Правило 9), проведен в храма на светите 

Апостоли при участието на 318 отци, което гласи: „Апостолското и божествено 

правило подхвърля на отлъчване свещеници, които дръзват да бият верни, когато 

съгрешават, или неверни, когато оскърбяват... Защото Божият свещеник трябва да 

упътва оня, който не се владее както трябва, чрез поучаване и напомняне, а понякога и 

чрез църковни епитимии, но по никой начин не с бичове и удари да напада човешки 

тела”. Вероятно по такава причина епизодът отсъства при Симеон Метафраст, но 

вероятно поради същата причина в текста на „Възпоменание на Първия и Втория 

вселенски събор” се казва: „Когато Арий изложил пред отците на Събора своето 

еретическо учение, много от тях запушвали ушите си, за да не го слушат; 

присъстващият при това светител Николай, въодушевен от ревност по Бога, подобна на 

ревността на пророк Илия, не понесъл хулите на ересеучителя и му ударил плесница. 

Отците на Събора възнегодували срещу постъпката му и решили да го лишат от 

архиепископски сан. Но те били принудени да отменят това решение след едно чудно 

видение...”. 

7. До голяма степен култът към св. Никола на Запад се дължи освен на 

пренасянето на мощите в Бари, така и на включването на светията в популярното 

съчинение на Яков Ворагински „Златната легенда” (Legenda aureaor. Legenda 

Sanctorum), писано около 1260-1275 г. и разпространявано наравно с Библията под 

формата на ръкописи (до 1450 г.), инкунабули (между 1450-1500) и печатни книги (след 

1500 г.) както на латински, така и на множество европейски езици. През годините, 

разбира се, има и неочаквани неща по отношение на култа към свети Никола и в най-
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голяма степен това е превръщането му в архетип на образа на Santa Claus за една 

немалка част от християнския свят. Вероятно тук има пряка връзка с празнуването от 

16. век насетне на свети Никола в Германия, Белгия и Холандия, където денят му е 

предимно празник на децата (в зависимост от това, дали са слушали през годината, ще 

намерят подаръци в обувките си или съчки и въглени). В началото на всичко това най-

вероятно са онези чудеса на светията, в които той спасява трите девици от блудство и 

непрекъснато е бърз помощник на деца и юноши в беда. В този смисъл част от 

популярността на свети Никола се дължи пряко на историите, разказани в чудесата му, 

поради което е покровител на моряците, рибарите, погрешно обвинените, децата; друга 

част е асоциативно свързвана и променяна във времето, поради което е покровител 

също така и на търговците, банкерите и собствениците на заложни къщи. Не по-малко 

интересни са вярванията на Балканите, свързани с образа и името на св. Никола. За 

повече подробности вж.: Попов, Р. Светци и демони на Балканите. Сравнително 

етноложко изследване. Пловдив, 2008, 367 с. (вж. най-вече главите: „Св. Никола и 

господството му над водите” и „Овчарят св. Никола и вълците”). 

8. За историята на кръстоносните походи, за създадения от тях контекст и за 

ролята на папа Урбан II, който внася мощите на свети Никола в криптата на църквата 

„Св. Никола” в Бари, виж в следните издания: Успенский, Ф. История на 

кръстоносните походи. С., 2005, 275 с.; Ришар, Ж. История на кръстоносните походи. 

С., 2005, 557 с. В някои сравнителни исторически таблици, каквито например предлага 

в известната си книга „Цивилизацията на Средновековния запад” Жак льо Гоф, 

годината на пренасянето на мощите на св. Никола е посочена погрешно като 1071 

(вместо 1087) и съответно е положена в друг контекст. Вж.: Гоф, Жак льо.  

Цивилизацията на Средновековния запад. С., 1999, с. 448-453. 

9. „Чудото с килима”, или още „Второ чудо с Николай от Константинопол”, 

както го представя Кл. Иванова в своята BHBS, е сред посмъртните чудеса на св. 

Никола. То е с все още неустановени гръцки източници и преобладава мнението, че е 

оригинално произведение на староруската литература. Прибавянето на това чудо към 

цикъла от посмъртни чудеса на св. Никола е станало около средата на 13. век. Вж. и: 

Гагова, Н. Житийният цикъл за свети Никола в Боянската църква и наративните 

текстове за светеца в Южнославянската агиографска традиция през XIII в. – В: 

Боянската църква. Между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. С., 

2011, с. 109-114. В бележка под линия в текста „Чудеса на светителя Николай, станали 

след смъртта му” (В: Жития на светиите /декември/. Света Гора – Атон, 2006, „Св. 
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Вмчк Георги Зограф”, с. 264-280) четем, че след като старецът и жена му отишли и 

разказали всичко на Михаил /Керуларий/, патриархът лично разпоредил да дадат на 

стареца помощ от имението при църквата „Света София” (с. 274). 

10. Имам предвид случая с плащаницата в Торино. Известно е, че 

Римокатолическата църква не позволява физическо изследване на плащаницата до 1969 

г., когато комисия начело с кардинал Микеле Пелегрино, архиепископ на Торино, за 

първи път ще позволи на специалистите да подготвят доклад за състоянието на 

плащаницата. Специалистите изтъкват необходимостта от радиовъглеродно датиране 

на тъканта, за което папа Йоан Павел II дава одобрението си едва през октомври 1986 г. 

Резултатите от анализа излизат на 13 октомври 1988 г. – в един и същи ден кардинал 

Балестреро в Торино и д-р Тайт на пресконференция в Британския музей съобщават, че 

с 99.9% процента точност тъканта е от периода 1000-1500 г., а с 95% точност – между 

1260 и 1390 г. Поради съмнения в резултатите (следват и ДНК експертизи през 90-те 

години), дебатът продължава до наши дни. В случая отбелязвам по-голямата 

благосклонност на Римокатолическата църква по отношение на изследването на 

мощите на св. Никола. За самите открития на проф. Луиджи Мартино вж.: 

http://www.stnicholascenter.org/pages/how-he-may-have-looked/ 

11. Вж. по-подробно: http://www.stnicholascenter.org/pages/anatomical-

examination/ 

12. Вж.: Иванов, В. Неизвестно писмо на Захари Зограф до хаджи Вълка в 

Копривщица. – В: Родина, г. I, 1939, кн. 4, с. 173-175. По въпроса за типологията на 

образите от житийния цикъл на св. Никола с оглед на агиографските текстове вж.: 

Sevcenko, N. P. The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art. Turin, 1983, 174 p. (Centro 

Studi Bizantini, Bari. Monografie I). 

13. Н. Гагова посочва в статията си „Житийният цикъл за свети Никола в 

Боянската църква и наративните текстове за светеца в Южнославянската агиографска 

традиция през XIII в.” (В: Боянската църква. Между Изтока и Запада в изкуството на 

християнска Европа. С., 2011, с. 100-124) разпространението на текстовете за свети 

Никола, техните източници, южнославянските им преводи и начините, по които живеят 

във времето. 

14. Объркването на животоописанията на двамата Николаевци води до там, че 

според редица съвременни изследователи (напр. Г. Анрих, Н. Шевченко, Дж. Чофари, 

Ал. Бугаевски и архимандрит Владимир Зорин) не родителите на свети Никола се 

казвали Теофан и Нона, а тези на архиепископ Никола Пинарски; също така вторият, а 
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не първият, е направил описаното посещение до Светите земи в житието на свети 

Никола Мирликийски. 

15. По-подробно за тефтерчето на Захарий Зограф и преписаната от него 

светогорска ерминия на Дионисий от Фурна, която ползва при своите пътувания от 30-

те години до 1852 г., вж.: Русева, Р. Зографски наръчник на Захари Зограф. – В: 

Проблеми на изкуството, 2010, бр. 4, с. 9-15. Русева твърди, че Ерминията на 

Дионисий, която е запазена в тефтера на Захарий Зограф (НАИМ №11), самият Захарий 

преписва усърдно от тефтер, принадлежащ най-вероятно на по-големия му брат 

Димитър (НАИМ №6). Важно в нашия случай е, че Захарий Зограф преписва в тефтера 

си и частта за чудесата на св. Никола от Ерминията на Дионисий. Тефтерите, заедно с 

други документи на Доспейския род, са собственост на Националния археологически 

институт с музей (НАИМ) при БАН и се съхраняват в Националния исторически музей 

в София. 

16. Ерминия на Дионисий от Фурна. – Ерминия или наставление в 

живописном искусстве. Трактат греческого живописца йеромонаха Диониссия 

Фурнографиота (1703-1733), преведена на русском языке эпископом Порфирием. 

Труды Киевской Духовной Академии, 1863 (по изданию Киевопечерской Лавры, 1868, 

179 с.) 

17. Ерминия на Димитър (Дичо) Зограф. – Във: Василиев, Ас. Ерминии. 

Технология и иконография. С., 1976, 312 с. (с. 31-163)   

18. Ерминия на Върбан Гърдев Коларов. – Във: Василиев, Ас. (Съст.) 

Иконографски наръчник, преведен от славянски на говорим български език от Върбан 

Гърдев Коларов през 1863 г. С., 1977, 157 с. (с. 9-145) 

19. Вж. по-подробно: Фартусов, В. Д. Руководство к писанию икон святых 

угодников Божиих. М., 2002, 451 с. (96; 274) 

20. Точно по времето, когато Теофан Критски зографисва Съборния храм в чест 

на св. Никола в Ставроникита, френският лекар и естественик Пиер Белон прави своята 

обиколка из Света Гора (1546-1549), която през 1551-1553 отразява в книга под надслов 

„Наблюдения на множество редки и забележителни неща, видени в Гърция, Азия, 

Юдея, Египет, Арабия и други чужди страни, от Пиер Белон дю Ман” (бълг. превод от 

1953 г.). Можем само да съжаляваме, че неговият интерес на учен е изцяло в областта 

на флората и фауната на Света Гора и – макар да дава немалко сведения за монашеския 

бит на Атон – не споменава нищо за изкуството на Света Гора. За разлика от него, в 

издание, излязло през 1677 г. – “Description of the Present State of Samos, Nicaria, Patmos 
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and Mount Athos“, Йосиф Георгиренис, архиепископ на Самос, дава сведения за 

чудотворната икона на св. Никола в манастира Ставроникита, както и че това е патрон 

на манастира, но пък не отбелязва нищо за връзката на св. Никола и манастира 

Преподобни Григорий.  

21. Доколкото сръбските владетели от Неманичкия род винаги са изпращали 

скъпи подаръци за гроба на св. Никола в Бари (свети Никола е един от любимите им 

покровители), както самата Базилика в Бари е почитано място за тях през 13. и 14. век, 

така и темата за пренасянето на мощите не им е чужда. До ден днешен в криптата на 

базиликата стои иконата, считана за чудотворна, която крал Стефан Урош III Дечански 

подарява на Бари през 1327 г. 

22. Достатъчно е да погледнем два сборника с корпуси на стенописите в 

България, за да придобием начална представа за това, както и да разчитаме на 

собствените си наблюдения за други периоди. Вж. За повече подробности: Пенкова, 

Б., Цв. Кунева (Съст.). Корпус на стенописите от XVII век в България. С., 2012, 283 с. 

(с. 47-51; 146-147; 212-221; 232-233); Гергова, Ив., Е. Попова, Е. Генова, Н. 

Клисаров. Корпус на стенописите в България от XVIII век. С., 2006, 275 с. (с. 33-69; 

76-82); Груева, Б. Стенописната програма в църквата „Св. Николай Мирликийски 

чудотворец” от манастира край село Кладница, Пернишко. – В: Проблеми на 

изкуството, 2010, №4, с. 55-57. Прави впечатление, че в много от църквите, посветени 

на св. Никола, липсват (или не са запазени) житийни сцени: напр. в Сеславски манастир 

„Св. Никола”; църквата „Св. Никола” в Марица, Самоковско; църквата „Св. Никола” в 

Широки дол, Самоковско; запазен е само фрагмент от житийна сцена в църквата „Св. 

Никола” в Гинци, Софийско, както и фрагмент от житийна сцена (Събарянето на 

идолите) в църквата „Св. Николай Мирликийски чудотворец” от манастира край село 

Кладница, Пернишко. В църквата „Св. Никола” в Долна Вереница, община Монтана, в 

добро състояние са запазени сцени от  житийния цикъл за св. Никола: /южна стена/ 1) 

Св. Никола спасява от посичане тримата невинни; 2) Св. Никола спасява давещ се в 

морска буря; 3) Св. Никола събаря идолите; 4) Св. Никола се явява в съня на цар 

Стефан Дечански; 5) Чудото с момчето, върнато на родителите от сарацински плен; 6) 

сцена, която е разрушена и не се разчита; /северна стена/ 7) Рождество на св. Никола; 8) 

Довеждане на св. Никола в училище; 9) Св. Никола приема дяконски сан; 10) Св. 

Никола приема епископски сан; 11) Св. Никола приема архиерейски сан; 12) Св. 

Никола прогонва духовете от дървото. В църквата „Св. Никола” в Арбанаси се 

разчитат ясно девет житийни сцени, свързани със св. Никола: /източна стена на 
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притвора/ 1) Рождество на св. Никола; 2) Св. Никола се явява на тримата мъже в 

тъмницата; 3) Завеждане на малкия Никола на училище; 4) Ръкополагане на св. Никола 

за дякон; /южна стена на притвора/ 5) Св. Никола ръкополаган за митрополит на Мира; 

6) неидентифицирана житийна сцена; 7) Св. Никола се явява насън на епарха; 8) Св. 

Никола освобождава тримата осъдени; неидентифицирана сцена; /северна стена на 

притвора/ 9) неидентифицирана сцена от житието на св. Никола. Съпоставката с 

осемнайсетте запазени сцени в Боянската църква дава още посоки за размисъл по 

отношение на броя рисувани сцени, тяхната композиция и съотнасянето им към 

словото (агиографски текстове и ерминии). 

23. Вж.: Грабар, А. Боянската църква. С., 1978, 192 с., второ издание (първо 

издание 1924); Филов, Б. Старобългарската живопис през XIII и XIV век. – В: 

българска историческа библиотека, 1930, Т. 1, с. 52-95; Мавродинов, Н. Боянската 

църква и нейните стенописи. С., 1943, 59 с. плюс 24 таблици; Гълъбов, Ив. Надписите 

към боянските стенописи. С., 1963; Дуйчев, Ив. Боянската църква в научната 

литература. – В: Известия на Института за изобразителни изкуства, 1963, VI, с. 23-43; 

Станчева, М., С. Станчев. Боянският поменик. С., 1963, БАН, 120 с.; Стойков, Г. 

Архитектурни проблеми на Боянската църква. С., 1963, БАН, 147 с.; Иречек, К. 

Пътувания по България. С., 1974, 1032 с.; Дуйчев, Ив. Предговор към А. Грабар. 

Боянската църква. С., 1978, с. 4-15; Златарски, В. Боянският надпис. – В: Избрани 

произведения. С., 1984, Т.2, с. 410-428; Пенкова, Б. (съст.). Боянската църква. Между 

Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. С., 2011, 271 с. 

24. Вж. за повече подробности: Цветков, Вл. Към периодизацията на 

стенописите на Боянската църква. – В: Боянската църква. Между Изтока и Запада в 

изкуството на християнска Европа. С., 2011, 271 с. (с. 92-99). В статията си, въз основа 

на реставрационните работи, авторът изказва хипотезата, че тези два слоя на западната 

фасада са с една датировка и са част от промяната в плановете на зографите в хода на 

тяхната работа, т.е. палимпсестното наслояване е възможно да не крие времеви 

разлики. Същевременно обаче В. Златарски смята, че първоначалният образ на север от 

входа не е принадлежал на св. Никола, както го атрибутира А. Грабар, а „на местния 

/средешкия/ епископ”, на когото, като ктитор, Калоян „поднася според обичая модел на 

построената от него църква”. Вж. за повече подробности: Златарски, В. История на 

българската държава през Средните векове. С., 1972, Т. 3, с. 476-481. В такъв случай 

Боянските зографи от 1259 г. (тук няма да влизаме в дебата за евентуалните имена 

Василий и Димитрий) или са променили заварена изобразителна програма преди тях и 
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са изобразили св. Никола вместо средешкия епископ, но от другата страна на входа, 

или ad hoc са сменили своята изобразителна програма, поставяйки изначално образа на 

св. Никола, но пъроначално от северната страна, а след това – от южната страна на 

входа. 

25. Вж.: Мавродинов, Н., цитираното съчинение, с. 49-53. 

26. Вж.: Cvetkovic, Br. Robes of Light and the 13
th

 Century Frescoes in Boyana 

Church. – В: Боянската църква. Между Изтока и Запада в изкуството на християнска 

Европа. С., 2011, 271 с. (с. 198-214) 
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