
О нова, което отваря пътя на 
Боянската църква „Св. Св. 

Никола и Пантелеймон“ към включ-
ването й в световната съкровищни-
ца на духовното човешко богатство 
са 240-те стенописни изображения, 
датиращи от 1259 г., дело на неизвес-
тен майстор – или майстори, наре-
чени Боянският майстор. Създаде-

много преди самият той да покори 
Европа. С лекота разчупват канони-
те на църковната иконография и  се 
различават коренно от всичко по-
знато дотогава в християнския свят. 
Фигурите се отличават с индивиду-
алност, убедителна психологическа 
характеристика и  виталност. Твор-
бите са изпълнени със съвършена 
техника и в тях има психологическа 
дълбочина и реализъм. Карат ни да 
си зададем въпроса дали България 
щеше първа да направи моста меж-

В историята няма „ако“.
През втората половина на XIII 

век, за управител на София е назна-

чен севастократор Калоян. Той изби-
ра за своя резиденция хладнината на 
Бояна. По това време там има само 
една малка църква, датираща от X 
– XI век. Севастократорът я рекон-
струира, благодарение на което днес 
отнасяме храма към типа двуетажни 
църкви-гробници, чийто долен етаж 

-
ца), а горният – за семеен параклис, 
част от извънградската резиденция 
на феодала.

Боянският майстор, нает за изог-
рафисване на храма, прави за първи 
път в историята интересен експери-
мент. Той събира около сградата лю-
бопитни селяни и започва да избира 
интересни лица, които да послужат 
за първообрази при изографисвани-
те светци. Така бяга от официалния 
стигматичен стереотип. Какво се 
получава от този експеримент? Над 
240 изображения, които се отлича-
ват с  нехарактерна дотогава витал-
ност и индивидуалност.

В купола на първата част на хра-
ма се намира Христос Вседържител 

-
ни ангели, а в падантивите са чети-
римата евангелисти – Матей, Марко, 
Лука и  Йоан. В  олтарната конха са 
представени Богородица с  Младе-
неца в трон, заобиколени от архан-
гели. От двете страни на олтара са 
изографисани образите на дяконите 
Лаврентий, Евплий и Стефан, както 
и св. Никола, патрон на долния етаж 
на храма.

Във втората част на църквата са 
представени 18 сцени, които пресъз-
дават житието на св. Никола. В тези 
сцени са включени едва ли не етюди 
от живота на обикновените селяни 
от Бояна. При тях психологическата 
натовареност се откроява изключи-
телно силно. Тук се намира и  най-
старото запазено изображение на 
най-почитания български светец – 

-
верието, заедно с това на почитаната 
българска светица Параскева.

Изразителните реалистични 
портрети на ктиторите, севастокра-
тор Калоян и съпругата му Десисла-

ва, както и на българ-
ския цар Константин 
Асен Тих и съпругата 
му Ирина, са изпъл-
нени прецизно, с мно-
го вещина и  чувство 
и  се характеризират 
с  ярка индивидуал-
ност и психологизъм. 
Спадат към едни от 
най-старите запазени 
портретни изображе-
ния на личности от 
българската история.

Бояна е  единстве-
ният цялостно за-
пазен най-изявен 
паметник на Тър-
новската живопис-
на школа от 13 век. 
Символ на развитата 
българска държава, 
отворените й идеи 
и  красотата на изку-
ството й преди да по-
вехне от владичество-
то на османците. �
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