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Необходимостта от професионален форум е дискутирана сред колегите от години, но 
никой не вярваше, че ние като реставратори ще можем да направим нещо сериозно и 
успешно в тази насока. Първият ентусиазиран опит да публикуваме наш професионален 

бюлетин датира от 2002 г., когато беше сложено началото на неофициалния бюлетин на секция 
“Реставрация” при СБХ. Всичко започна с няколко емоционални дискусии с Чудомира Чернева. 
Двамата, окуражени от Пламен Петров, и с участието на няколко млади колеги, подготвихме 
първите два броя. За съжаление тежката болест попречи на Чудомира да участва в изготвянето 
на третия брой. А когато дойде време за четвъртия, ентусиазмът на колегите беше изчезнал. 
Издаването на бюлетина спря.

Като погледнем назад към тези първи три броя на бюлетина, те може да ни се сторят 
наивни. Но независимо от многото недостатъци, те поддържаха жив духа на гилдията.  С 
основаването на Асоциацията на реставраторите в България идеята за наше периодично издание 
отново придоби реалистични измерения. През 2004 Управителният съвет на Асоциацията 
и ръководството на секция “Реставрация” при СБХ взеха решение да започне издаване на 
съвместен бюлетин. Бяха необходими повече от три години, за да реализираме намеренията 
си. Една от най-големите спънки беше постоянната липса на средства. Трябваше да намерим 
евтино решение за публикуване и разпространение. Решението беше Интернет. Наясно сме, че 
една част от по-възрастните колеги нямат компютри и не ползват Интернет (всъщност някои 
нямат никаква представа от компютри). Но това е медията на новите поколения и си струва да 
се продължи по този начин. Още един аргумент е възможността за лесен и безплатен достъп до 
информация от всяка точка на света, а също и за колеги от други държави. 

За първи път бюлетинът е двуезичен. Това ни отваря към много по-широката общност 
на реставраторите от цял свят. Позволява ни да споделяме проблемите, достиженията, да 
реализираме съвместни проекти. Не на последно място: по този начин излизаме от нашата 
анонимност. А това е от полза на професията, на културното наследство и на ползвателите на 
нашия труд. 

Искрено се надявам нашия съживен бюлетин да успее и да стане постоянна трибуна за 
професионални дискусии, публикации, споделяне на опит и мнения, новини. Реализацията на 
този първи (или по-точно четвърти) брой беше осъществена с помощта на много колеги. Не 
мога да не спомена Дана Дечева с нейния ентусиазъм при търсенето на средства, Красимира 
Франгова, отговорна за графичния дизайн и странирането, 
Борислава Начева и Елица Цветкова, които помогнаха за превода 
на английски, преподавателите от катедра “Реставрация”, които се 
заеха с редакционната работа и, разбира се, всички колеги, които 
предоставиха статии, бележки и новини. 

Този нов старт на нашия бюлетин стана възможен благодарение 
на помощта на Национален фонд “Култура”.

Стефан Белишки
Секретар на секция “Реставрация”
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Издаването на бюлетин на Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) е една 
от нейните приоритетни дейности. За АРБ, като чисто професионална  организация, 
е належащо нейните членове да са информирани за различните дейности както на 

асоциацията, така и на изявите на отделните членове. Той е важен за реализиране на целите ни, 
така, както се записани в устава на асоциацията. Сред тях искам да подчертая: 

•  Да подкрепя и поощрява реставрацията на културни ценности;
•  Да представя и популяризира професията реставрация в обществото;
• Да установява връзки с европейски и международни организации, за да осигурява 

представителност на професията и защита на нейните морални, културни, научни и 
материални интереси;

• Да работи за правно признаване на професионалните стандарти, за утвърждаване и 
признаване на правния статут на реставратора на национално, европейско и международно 
ниво.
Като двуезично издание бюлетинът ще даде възможност за международни контакти с 

колегията  и организациите от бранша. В този смисъл той ще е от голяма полза за задълбочаване 
на връзките ни с Европейската конфедерация на организациите на реставратори (E.C.C.O.), 
особено предвид предстоящото ни утвърждаване за пълноправен член. 

От друга страна българското издание ще ни позволи да се представим по-добре пред 
официалните институции, да покажем високо професионално ниво и да защитим позицията 
си на пълноправен партньор при решаването на проблемите на опазването на нашето богато 
културно наследство. 

Като сравнително млада организация и с недостатъчни на този етап средства,  АРБ не е в 
състояние да издава самостоятелно бюлетин и се обърна за съдействие към секция  “Реставрация” 
при СБХ. С голямо удовлетворение мога да заявя, че тази наша съвместна проява е плод на 
положителното сътрудничество между двете организации още от основаването на АРБ. 

В нашия бюлетин ще намерят място и дискусии по етични и правни въпроси на професията, 
отношенията със собствениците на културните ценности и редица въпроси, засягащи 
отговорностите на реставратора в различни проблемни ситуации, въпроси за професионални 
застраховки, авторски права, лицензирането на реставраторите и т.н. 

Разбира се, за успешното развитие на бюлетина ни ще е нужно активно участие на повече 
колеги. Като имам предвид постоянно нарастващия брой на нашите 
членове, при това все повече млади колеги, се чувствам наистина 
окуражен. 

Проф. Григори Григоров,
Председател на Асоциацията на реставраторите в България
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Форум РЕСТАВРАЦИЯ 2008, 11-19.04.2008

Годишната постер-изложба Форум Реставрация ще се проведе за трета 
поредна година с участието на български и чуждестранни специалисти в 
областта на реставрацията на културни ценности. Откриването е на 11.04.2008 
година в галерия „Академия” в сградата на Националната художествена академия 
на ул. „Шипка”1. Организатори на събитието са Асоциацията на българските 
реставратори и секция „Реставрация” на СБХ.

От българска страна могат да участват членовете на двете организации. 
Заявки за участие, придружени с резюме и една снимка, могат да се подават до 
края на месец февруари 2008г.  

За повече информация можете да се обърнете към Стефан Белишки, секретар 
на секция „Реставрация”, СБХ на адрес: stefan_belishki@yahoo.com

Първа изложба на АРБ в чужбина: 
Изложба Реставрация в Братислава, Словакия

Българският културен институт в Братислава ще бъде домакин на съвместната 
изложба на Асоциацията на българските реставратори и Камарата на словашките 
реставратори. Откриването ще бъде на 07.05.2008. Ще бъдат представени 25 табла 
на членове на двете организации. 

Изложба на НХА в Полша

Между 20.02. – 04.03.2008 в Художествената академия във Варшава, Полша, 
Националната художествена академия, София, ще гостува с изложба, представяща 
специалностите от двата факултета на Академията. 

Катедра „Реставрация” ще участва с 5 табла, които отразяват дейността на 
катедрата. 
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В началото на 2006 г. в Националната 
художествена галерия (днес НМБИИ) 
стартира проект за изложба „Икони от 
българското Черноморие”, иницииран 
от Музея за византийска култура в 
гр. Солун и по-специално директора 
на музея, А. Турта. Изложбата ще се 
състои през 2010 г. в експозиционните 
зали на Музея за византийска култура в 
гр. Солун и включва общо 54 икони от 
различни музеи и галерии в България. 
В процеса на подбор на експонатите, 
участващи в изложбата, и изготвянето 
на реставрационен план беше 
установено, че 12 от иконите се нуждаят 
от провеждане на специализирани 
изследвания. Това се налага най-вече 
заради наличието на няколко периода 
на изписване на иконите, без конкретна 
информация за които, завършването 
на реставрацията е невъзможна. При 
договарянето между двете страни беше 
решено, тези изследвания да бъдат 

финансирани и извършени от Музея за 
византийска култура в гр. Солун (който 
разполага със съвременно оборудвана 
лаборатория, под ръководството на 
Д. Лазиду), под формата на проект 
„Лабораторни изследвания на икони”. 
Това решение беше продиктувано от 
факта, че в България не съществува 
такава специализирана лаборатория, в 
която биха могли да бъдат извършени на 
едно място подобен вид изследвания. 

Подготовката за изпращането на 
иконите в Гърция започна още през 
месец март с транспортирането на общо 
5 икони от Археологическия музей в 
Несебър и Художествената галерия в 
Бургас, до НМБИИ – София. Останалите 
7 икони са от фонда на НМБИИ и 
в настоящия момент се намираха в 
ателието за реставрация. Организацията 
на транспорта от София до Солун и 

  Относно проект 
„Икони от българското Черноморие”

Дана ДЕЧЕВА, гл. реставратор
НМБИИ

Богородица 
Одигитрия 
инв. № 19, 
ХГ – Бургас
Общ вид

Детайл на лика на Богородица. 
Рентгенография на лика на Богородица. 
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обратно беше изцяло от гръцка страна. 
Провеждането на изследванията беше 
извършено в периода август-септември, 
като след пристигането им в Гърция 

през месец юли, иконите престояха две 
седмици в камера с цел дезинсекция. 
По време на изпълнението на проекта 
„Лабораторни изследвания на икони” 
в реставрационните ателиета на музея 
в Солун присъстваха реставратори 
от НМБИИ, които се запознаха с 
оборудването на лабораторията и 
ателиетата и участваха в изготвянето 
на графичната документация, както 
и в разчитането на резултатите от 
изследванията. 

Обсъжданите дванадесет икони 
представляват сложен реставрационен 
проблем от гледна точка на това, че те 
притежават няколко слоя на изписване, 
а освен това и богата реставрационна 
история, изразяваща се в наличието на 
множество вторични слоеве и различни 
вложени материали. Тези фактори 
оформят една нечетлива стратиграфия 
и множество въпросителни относно 

наличието и състоянието на по-стар 
изобразителен слой. За тази цел беше 
извършено заснемане на иконите 
в различни части на спектъра на 
електромагнитнте вълни – заснемане 
в областта на видимата светлина, на 
UV-луминесценция, на отразени IR-
лъчи с различна дължина на вълната 
(IR-камера, оборудвана с монитор на 
немската фирма Flir Systems GmbH) и 
на рентгенови лъчи. Фотографиите в 
UV-луминесценция дадоха подробна 
информация за разположението на 
реставрационните намеси от миналото и 
донякъде внесоха яснота за степента на 
запазеност на оригинала. Заснемането 
в отразени IR-лъчи показа някои 
интересни подробности от процеса 
на изписване на изображенията. Най-
важната и търсена информация в 
случая бяха резултатите от получените 
рентгенографии. Лабораторията 
разполага с преносим рентгенов 
апарат на датската фирма „Ксилон 
интернешанъл„ с рентгенова тръба 160 
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Детайл на лика на Христос
Рентгенография на лика на Христос

Св. Димитър 
инв. № 48, 
Археологически 
музей, Несебър 
Oбщ вид
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Е и контролна единица – Смарт-583 Е, Х 
– 2269. Използваните параметри са: 10 
– 160 kV, 2.0 – 6.0 mA, beam angle – 40°-
55°. За съжаление не при всички икони 
получихме задоволителен отговор на 
това до каква степен е запазен ранният 

изобразителен слой, нито добихме 
представа за това как изглежда той. 
При четири от иконите се установи, че 
изобщо не съществува по-стар слой, при 
други две, въпреки предварителната 
информация от направените сондажи, не 
беше отчетено изображение – вероятно 
поради характера 
на технологията на 
изписване и изпол-
званите пигменти. 
При всички икони 
р е н т г е н о г р а ф и и т е 
дават окончателна 
оценка за контурите 
на запазения оригинал, 
трудно различими с 
просто око поради 
голямото количество 
р е с т а в р а ц и о н н и 
възстановки, на места 

покриващи оригиналната повърхност. 
Рентгенографиите на три от останалите 
икони показват отделни елементи от 
ранния живописен слой (като например 
части от одеждите на светците, надписи и 
единични фрагменти), а при последните 

три цялостно разкриват по-стария 
живописен слой. Полученият образ при 
иконата Христос Вседържител с инв. № 
2437 е от междинния слой от XVII век, 
който покрива по-старо изображение 
от XIII век, като последното не можа 
да бъде разчетено в нито една от 

получените плаки. 
Рентгенографиите на 
иконата Богородица 
Одигитрия инв. № 19 
от Художествената 
галерия в Бургас, 
показват изображение, 
доста различно от 
това на късния слой 
– например ликът на 
Христос от ранния 
слой притежава 
съвсем различни 
пропорции, разликите 

Детайл и рентгенография на лика на светеца       Детайл и рентгенография на ризницата

Христос Вседържител, инв. № НАМ 2437, НМБИИ – общ вид
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в останалите телесни части също са 
очевидни. Полученият ранен образ на 
Св. Димитър от несебърската икона с 
инв. № 48 пък е с насочен поглед в ляво, 
докато при по-късния слой от XVIII век 
той е насочен на дясно. 

Резултатите от проведените 
изследвания бяха предоставени на 
ателието по реставрация на НМБИИ в 
папки, съдържащи копирани снимки, 
рентгенови плаки с размер 30 х 24 
см, текстове на български с анализи 
от изследванията, графични схеми 
в мащаб 1:1 и цялата информация, 
записана върху дигитален носител. 
След връщането на иконите в София, 
през месец декември беше проведен 
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външен реставрационен съвет,  
чиято комисия включваше членове 
на Асоциацията на реставраторите 
в България, представители на 
Археологическия музей в Несебър и 
Художествената галерия в Бургас и 
реставратори от НМБИИ. Комисията 
одобри реставрационна програма за 
всяка от иконите поотделно и към 
настоящия момент, в началото на 2008 
г. започна същинската реставрация на 
тези музейни ценности, някои от които 
„чакат” от десетилетия да придобият 
експозиционен вид и да минат в 
постоянно обръщение за специалистите 
и широката публика. 

ABSTRACT
In the beginning of 2006 in the National Art Gallery Sofia (now – National Museum of Bulgarian 

Fine Art) started an exhibition project entitled“Icons from the Bulgarian Black Sea Coast”. It was 
initiated by The Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki, Greece. The exhibition will take 
place at the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki in 2010. In the course of the selection of 
the icons it was found out that several of them need to undergo a close examination due to the state 
of their preservation. 

The research was carried at the laboratories of the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki 
that also provided the funding of this additional project. The results were given on disposal to the 
“Restoration laboratory” at the National Museum of Bulgarian Fine Art. The icons are undergoing 
conservation treatment.     

Детайл на лика на 
Христос

Рентгенография на 
лика на Христос



��БЮЛЕТИН                                             No.1 (4), 2008 

Обект на настоящото изследване 
е икона от 15 век, собственост на 
Национален археологически институт с 
музей. Произходът и авторът на иконата 
са неизвестни. Произведението беше 
прието за реставрация в Лабораторията за 

анализи, консервация и реставрация към 
НАИМ с първоначалната идея да замени 
временно друга икона от постоянната 
експозиция на музея, която щеше да 
бъде част от гостуваща изложба извън 
България. Специфичните проблеми 
на иконата, високата и художествена 
стойност и необходимостта от пълни 
анализи на използваните материали, 
наложиха решението след реставрация 
иконата да бъде включена в постоянната 
експозиция на музея.

Иконата е изпълнена върху една дъска, 
разцепена и деформирана в долната си 
дясна част (сн. 7). Дървесината е твърда, 
плътна и стабилна, но с прояждания от 
инсекти, засягащи и горните слоеве 
на произведението. Откъм гърба са 

заковани напречно два кушака, които 
не изпълняват стабилизираща функция. 
Грундът е нанесен върху основата без 
предварително залепване на платно. 
Той е запазил почти напълно целостта 
си и връзката му с основата е много 
стабилна. 

Единствено в крайната лява част 
от иконата се наблюдава повдигане 
на грунда и живописта от основата, 
причинено най-вероятно от действие 
на влага в неклиматизирания фонд на 

Реставрация на икона 
от 15ти век от фондовете на НАИМ
Севдалина НЕЙКОВА, реставратор
НАИМ-БАН

сн.1, 2. Лице и гръб 
на иконата преди 

реставрационна намеса
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музея. В засегнатите участъци има и 
загуба на живописен слой (сн. 6).  В 
останалата част от иконата живописта 

и златното покритие са  напълно 
запазени, изключително здрави и 
стабилни. Изображението беше 
обрамчено с ярко оранжева рамка и още 
при първоначалния оглед на иконата 
стана ясно, че тя е късна. На места под 
нея личеше оригиналната живопис на 
произведението. Лаковото покритие 
беше равномерно нанесено и силно 
потъмняло (сн. 3, 4 и 5). То покриваше 
и неоригиналната оранжева рамка, 
от което стана ясно, че лакът също е 
късен. В регистрите на Национален 
археологически институт обаче липсва 
и каквато и да е информация относно 
иконата и е невъзможно да се разбере 
от кога датират късните намеси 
върху оригинала (най-вероятно – от 
средата на 20в.). Цялата повърхност 

на иконата беше плътно покрита с 
прах, а над надписа ΌΈΠΙΤΑΦΙΟΣ 
имаше накапване с кафява боя.  

Реставрационните действия по иконата 
започнаха с укрепване на нестабилните 
участъци от живописта и грунда (сн. 8). 
Засегнатите места бяха инжектирани 
със 7 %-ен разтвор на желатин във 
вода, полагане на японска хартия и 
приглаждане с каутер. Резултатът 
беше много добър и не се наложи 
повторно стабилизиране на участъците. 
Едновременно с процедурата по 
укрепване, започна и отстраняване на 
късното лаково покритие с памучни 
тампони, напоени с етанол (сн. 8 и 9).

Късната рамка, обрамчваща 
изображението, беше отстранена 
механично, тъй като пробите за 
разтварянето и с етанол и ацетон не 
дадоха резултат, а използването на 
компреси с амоняк доведе до загуба 

сн. 3, 4. Начално състояние. 
Детайли на главата на Иисус 
Христос и един от ангелите

сн. 5. Деструкция на 
лаковото покритие

сн. 6. 
Отделяне на 

живописта и грунда 
от  основата   

сн. 7. 
Разцепване на  
основата   
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на оригинална живопис под рамката 
в експериментален участък в долния 
десен ъгъл на иконата (сн. 10). След 
отстраняването на рамката се разкриха 
детайли от крилете на ангелите в 
крайните лява и дясна част от иконата, 

както и оригинална червена рамка, 
обрамчваща златния фон (сн.11).

След почистването на късния лак 
стана ясно, че той е бил нанесен върху 
иконата без оригиналното лаково 
покритие да е отстранено. В дрехата 

на един от ангелите ясно личеше 
деструкцията на оригиналния лак или 
опит за отстраняването му (сн. 11). 
Беше взето решение за премахването и 
на оригиналния лак, тъй като очевидно 
той също беше силно потъмнял, а и 
след премахването на късната рамка, 
по златния фон в краищата на иконата 
се бяха оформили ивици, където с 
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оранжевата рамка беше паднал и 
оригиналния лак (сн. 12). Разкри се и 
надживописване по обувките на един от 
ангелите, което беше лесно отстранено 
с памучен тампон, напоен с амоняк (сн. 
12 и 13).

Бяха направени проби за 
разтворимост на оригиналния лак на 
иконата с етанол, изопропилов алкохол 
и ацетон.  Нито един от изброените 
разтворители не даде резултат. Възникна 
въпросът какъв би могъл да е видът на 
лака. Смолните лакове са разтворими 
в много органични разтворители, но 
кехлибарените и копалените – само 
частично, което ги прави трудни за 
реставрация. Направи  се опит лакът 
да бъде разтворен с амоняк, като върху 
малки експериментални участъци се 
изпробваха чист амоняк, памучни 
компреси с амоняк и смес на амоняк 

и етилацетат в съотношение 1:1. 
Етилацетатът се изпарява много по-
бързо от амоняка и прилагането на 

сн. 9. Отстраняване на 
късното лаково покритие
сн. 10, 11. Отстраняване 
на късната рамка 
и разкриване на 
оригиналната живопис 
под нея

сн. 8. Укрепване на нестабилните участъци
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двата разтворителя в смес предполага 
забавяне на проникването на амоняка 
в дълбочина в живописния слой. Най-

добър резултат се постигна с прилагането 
на чист амоняк с памучни тампони 
– лаковото покритие се отстраняваше 
много бавно, трудно и само частично. 
Изследването на лаковете на иконата се 
проведе в Лаборатория за вибрационна 
спектроскопия в Институт по органична 
химия с център по фотохимия – БАН. Бяха 
взети две сухи проби от оригиналния 
и късния лак на иконата, като бяха 
анализирани чрез инфрачервена 
спектроскопия – FTIR. Изследването 
определи късният лак като шеллак, 
а оригиналният – като кехлибарен. 
Кехлибарени лакове са се използвали 

най-вече в Русия и този факт би могъл да 
определи иконата като руска. Предстои 
определяне на произхода на иконата, 
както и продължение на реставрацията 
и. Кехлибареният лак ще бъде само 
изтънен. Въпреки че е потъмнял, той 
изпълнява защитната си функция и 
опити за пълното му отстраняване 

няма да бъдат правени. Ще бъдат 
извършени анализи на използваните 
пигменти и обработка на дървесината с 
антисептик. Въпреки че не изпълняват 
функцията си, двата кушака ще бъдат 
запазени. Изкопаването на легла за тях 
в дървесината би било рискована и 
ненужна намеса, с оглед здравината и 
стабилността на основата и фактът, че 
иконата ще бъде съхранявана в много 
по-добри условия след реставрацията и. 
След полагане на китове ще се извърши 
цветова реинтеграция и привеждане на 
иконата в експозиционен вид.

сн. 12, 13. 
Надживописване 
по обувките на 
един от англеите 

ABSTRACT

The present research focuses on a 15-th century icon from the National archaeological institute 
with museum. The icon is in a good state of preservation with just a few detached areas and a major 
crack in the wooden panel at the lower right part. The varnish has yellowed badly, thus disturbing the 
perception of the icon. 

After the consolidation of the detached parts some tests for the removal of the varnish were run. 
Also a small sample was examined by means of FTIR. It was stated that it consists of two layers, first 
one being made of shellac and the original layer – of amber.

сн. 14. Иконата преди завършване на 
реставрационната намеса
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Една от най-важните характеристики 
за всеки паметник на културата е 
неговата автентичност. Много често, 
обаче, през дълговечния си живот, 
паметниците претърпяват различни 
намеси, които, проведени дори и с 
най-добри намерения, често не само 
променят, но повреждат и изопачават 
до неузнаваемост оригиналния им 
вид. Затова, когато едно произведение 
стане обект на реставрация, една от 
основните задачи на реставратора е да 
се направи максимално възможното за 
възвръщане към оригиналния вид на 
паметника. Тук ще разгледаме пример 
за решаване на подобни въпроси при 

реставрацията на стенописен фрагмент 
от 1880 г. – ктиторски портрет на “дедо 
Стоян Георгиев от Колуша”

Във връзка с провежданите в 
миналото архитектурно-строителни 
работи по средновековната църква “Св. 
Георги” в кв. Колуша на гр. Кюстендил, 
през         1989 г. бяха свалени стенописите 
от 1880 г., разположени на западната 
фасада на църквата [1]. Един от тях е 
този ктиторски портрет, известен и от 
публикацията на Асен Василиев [2].

По повод подготовката на музейна 
експозиция в ремонтираното бившe 
килийно училище, в комплекса на 
църквата през 2005-2006 г. беше 
извършено прехвърлянето върху 
нови основи на няколко фрагмента 
от свалените късно-възрожденски 
стенописи, включително и на споменатия 

Реставрация на ктиторски портрет 
от църквата “Св. Георги” - кв. Колуша, 
гр. Кюстендил

Аблена МАЗАКОВА, дипл. реставратор

сн. 1. 
Ктиторският 
портрет преди 
реставрация

сн. 2. В процес на повърхностно почистване
сн. 3. След първоначалното почистване
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ктиторски портрет [3]. Реставрацията 
му постави доста интересни проблеми 
от етико-естетическо естество.

Ктиторът е изобразен до пояс, 
полуобърнат на дясно, с макет на 

църквата в дясната си ръка и с броеница – 
в лявата. На синия фон над него в два реда  
е изписан ктиторски надпис и годината 
1880. След отстраняване на плътните 
прашни наслоения от живописната 
повърхност, се установи високата 
степен на увреждане от множество 
механични разрушения, причинени 
от дълбоки издрасквания с острие по 
лицето и ръцете на стареца, по дрехата 
му и по макета на църквата, както и по 
фона около тях. Единствено горната 
част с надписа е останала незасегната 
от разрушителя. Впоследствие 
неизвестен доброжелател се е опитал 
да поправи нанесените вреди. В този 
си вид портретът е добил публичност. 
Но човекът, извършил поправките, не 
е бил специалист и  “ретушите”, които 
фактически са надживописвания, са 

груби и са изпълнени без предварително 
изкитване на разрушенията. 

В случая това улесни процеса на 
отделяне на оригинала от поправките. 
Оказа се обаче, че  загубите са 
значителни, особено в лявата половина 

на лицето, почти изцяло липсва лявото 
око, устата и брадата – също. В един 
момент изниква въпросът – ако се 
отстранят всички късни намеси, какво 
ще остане изобщо. И все пак е ясно, 
че преписите не могат да останат, тъй 
като те изменят и рисунката, и колорита 
на изображението. Колкото и да е 
малко, живописта трябва да придобие 
оригиналното си звучене. След фино 
изкитване на всички разрушения, дори и 
на най-дребните, за да може да се свържат 
и най-малките следи от оригиналната 
рисунка, беше направен опит да се 
възстанови общото въздействие, като 
се интегрират 
разрушенията 
и се “потопят” 
в тона на 
подложката, без 

сн. 4. В процес на 
отстраняване на 
надживописванията
сн. 5, 6. 
Обектът с китове

сн. 7. Обектът с китове
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да се дорисуват липсващите елементи. 
Това е само един опит... Вероятно е 
възможно и друго решение, друг начин 
на представяне, но за сега, това ни 
изглежда приемливо.

сн. 8. Ктиторският портрет преди 
завършване на реставрацията

сн. 9. Обектът след завършване

БЕЛЕЖКИ:
1. Отделянето на стенописите е 
извършено по метода “стако” от Нина и 
Илия Николови с колектив – 1989 г.
2. Василиев, А. Художествени 
паметници и майстори-образописци 
из някои селища на Кюстендилско, 
Трънско и Брезнишко. БАН, С.,1961
3. Обработката и прехвърлянето на нова 
основа е изпълнено от Аблена Мазакова 
и колектив – 2006г.

ABSTRACT

The present paper focuses on the reestablishment of the authenticity of a mural fragment dated 
1880 – a portrait of the donor “grandfather Stoyan Georgiev from Kolusha”.

The portrait has undergone a previous treatment but the person, who has executed the repairs, has 
not been a specialist and the “retouching”, which is practically overpainting, is crude and lies without 
preliminary filling in the defective areas.

After the careful removal of the overpainted areas, the consecutive in-filling and retouching 
revived the original appearance of the donor’s portrait.
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Боянската църква е разположена 
в северните склонове на планина 
Витоша в близост до гр. София. 
През 1979 г. е включена в листата на 
световното културно наследство на 
ЮНЕСКО. Тя представлява интересен 
архитектурно-художествен ансамбъл 
с три периода на градеж (от Х-ХІ, 
ХІІІ и ХІХ век) и няколко периода 
на изписване. Най-известни и добре 
проучени са стенописите, датирани 
от 1259 г., когато съществуващата 
дотогава кръстокуполна църква е 

била достроена и преизписана със 
спомоществувателството на местния 
управител севастократор Калоян и 
съпругата му Десислава. 

При реставрационните работи, 
проведени в Боянската църква от проф. 

Григори Григоров и Владимир Цветков 
през 2007 г., на северната стена на 
наоса (най-старата източна част на 
храма, известна като “Първата църква”) 
бяха върнати 2 стенописни фрагмента, 
свалени при предишни реставрационни 
намеси. Те са от живописния период, 
датиран от 1259 г., и обхващат част от 
група от военни светци, изобразена в 
долния регистър.

Първият фрагмент представя 
запазената до наши дни част от 
изображение на св. Георги – главата 

Peставрационни дейности 
по връщането на два стенописни фрагмента 
в Боянската църква

проф. Григори ГРИГОРОВ
Владимир ЦВЕТКОВ, дипл. реставратор

сн. 1. Фрагментът от “Св. Георги”, 
експониран в екзонартекса на Боянската 
църква.
сн.2. Мястото, откъдето е бил свален 
фрагментът от “Св. Георги”.
сн. 3. Етап от отстраняването на новата 
основа.
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и торса на светеца, и е бил свален от 
стената през първата половина на ХХ 
век (сн. 2). Причините, поради които 
това е направено, остават неясни за нас. 
Възможно е специалистите, работили 

по това време, да са били водени от 
желанието да проучат по-долулежащите 
живописни пластове. От известно време 
този фрагмент е експониран върху нова 
основа в екзонартекса на Боянската 
църква (сн. 1). 

Вторият стенописен фрагмент бе 
открит през 2006 г. в изключително 
тежко състояние в постройката в 
двора на църквата, използвана като 

ателие (сн. 6). Той бе положен с лице 
надолу и поради невъзможност да 
бъде обърнат, идентифицирането 
му бе направено според размера и 
формата му. След преглеждането на 

стари фотографии, бе установено, че 
това е част от торса на “Св. Димитър”, 
намиращ се в непосредствена близост 
до гореописаното изображение на св. 
Георги. Причините за свалянето на този 
участък преди 1989 г. също остават 
неизвестни за нас. След обсъждане 
в екипа и съгласуване с комисията, 
приемаща реставрационните работи, бе 
решено двата фрагмента да се върнат на 

сн. 4. 
Подготовка 
на стената 
за връщане на 
фрагмента от 
“Св. Георги”.

сн. 5. 
Фрагментът от 
“Св. Георги”, 
върнат на 
стената.

сн. 6. Състояние на фрагмента от “Св. Димитър”. 
сн. 7. Етап от отстраняване на защитното облепване. 

сн. 8. Гърбът на стенописния фрагмент от “Св. Димитър”, подготвен за връщане на стената.
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стената, за да се възстанови максимално 
идеята на автора и композиционната 
цялост на запазените стенописи.

Фрагментът от “Св. Георги” 
беше свален от новата основа чрез 
обработка на реверсивния му слой 

от пенополистирол с органичен 
разтворител (сн. 3). Изравняващата 
му мазилка е била укрепена с платно, 
което сега беше отстранено механично. 
След полагане на изравнителна 
мазилка на стената, беше нанесена 
леплива носеща мазилка върху гърба на 
фрагмента и върху стената, но без бъдат 
засегнати долулежащите фрагменти от 
предишния живописен период  (сн. 4). 
Върнатият фрагмент беше укрепен с 
дървена подпора и райбери до пълното 
втвърдяване на носещата мазилка (сн. 
5). 

Фрагментът от “Св. Димитър” 
беше в тежко състояние главно поради 
недобро сваляне от стената, наложило 
някои участъци да бъдат отделени 
вторично. За тежкото му състояние 

бе допринесло и лошото съхранение, 
създало предпоставки за атаки от 
гризачи и замръзване през зимните 
периоди. След многократно укрепване 
на мазилковия грунд откъм гърба с 
воден разтвор на акрилна емулсия, 
бяха отстранени следите от цимент, 
използван като консолидационен 
материал през периода 1912-1915 г. След 
това оригиналната мазилка бе изтънена 
и бяха монтирани вторично сваляните 
участъци . Едва тогава стана възможно 
фрагментът да бъде обърнат с лице 
нагоре и да бъде отделено защитното 
облепване, правено преди повече 
от 20 години (сн. 7). Вече укрепен с 
изравняваща мазилка откъм гърба и с 
положени китове откъм лицето, силно 

фрагментираният стенописен участък бе 
върнат на стената с помощта на дървен 
щит (сн. 8 и 9). След втвърдяването 
на носещата мазилка между двата 
фрагмента бяха положени китове и 

сн. 9. Фрагментът от “Св. Димитър”, 
върнат на стената.

сн. 10. Северната стена в “Първата църква”: 
състояние преди колоритна реинтеграция.



��

бе извършено бордиране (сн. 10). 
Колоритната реинтеграция бе направена 
по съгласуваната за цялата Боянска 
църква методика – възстановяване със 
сигниран ретуш само на основните 
тонове. 

След връщането на двата фрагмента 
на първоначалните им места, групата 
на светците-воини на северната 

стена в “Първата църква” придоби 
максимална цялост. Отново бе изложен 
на вниманието на посетителите един 
почти унищожен стенописен участък от 
“Св. Димитър” и така до голяма степен 
бе възстановено състоянието, в което са 
се намирали стенописите в началото на 
ХХ век (сн. 11).

сн. 11. Северната 
стена в “Първата 

църква”: състояние 
след приключване 
на дейностите по 
връщане на двата 

фрагмента.
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ABSTRACT

The Boyana church is included in the UNESCO list of cultural heritage and is interesting for its 
three building and several painting periods. During the restoration works conducted in the Boyana 
church by prof. Grigory Grigorov and Vladimir Tzvetkov in 2007, two mural fragments taken off the 
wall in previous restoration treatments, were put back to their places on the north wall of the nave 
(the most ancient eastern part of the temple). These fragments belong to a group of military saints and 
the reasons why they have been taken off remain unclear to us. The first fragment, representing part 
of an image of St. George and exposed in the exonarthex of the church, had to be detached from its 
new support. The treatment of the second fragment, representing part of the torso of St. Demetrius, 
was much harder, since it was very fragmented and had been kept in bad conditions with its protective 
facing for more than 20 years. After the fragments had been put back to their initial places the group 
of military saints on the north wall of the nave in Boyana church gained in integrity.
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Симетрията с природата, високата 
степен на съхраненост на старата 
каменна архитектура и богатата 
история на Долно Луково, го превръща 
в своеобразен архитектурен резерват, 
запазил духа на традициите от Източните 
Родопи. Старото име на Долно Луково 
е Голямо Суванли. Основен добавъчен 
поминък е бубарството, проникнало 
от Суфлу и Димотика Северна Гърция. 
Отглеждането на буби от почти всички 
домакинства оформя характера на 
архитектурата. Големите миграционни 
процеси на населението от региона, 
взаимовлиянията в културата, водят 
до формирането на нови особености 
на основата на традиционния опит на 
завареното население и преселниците, 
а така също на преориентацията 
на традиционните културни и 

икономически връзки в региона. През 
XIX в. икономическият просперитет на 
селото е значителен. Прочути майстори 
от Смолянско, заедно със зидари от 
Гугутка, Попско и Черничино, строят 
великолепни къщи от ломен камък. 
Освен с великолепна архитектура, 
селото е и с уникална църква, която е 
най-старата в региона.

Църквата „Св. Св. Константин и 
Елена” се намира в югозападния край 
на селото. Единствена тогава, тя става 
гробищна църква след построяването 
на новата „Св. Архангел Михаил” 
през 1850 г. в центъра на селото. По 
тогавашните закони на османското 
владичество българите нямали право да 
строят храмове. През 1806 г.жителите 

Църквата “Св. Св. Константин и Елена”, 
с. Долно Луково, Ивайловградско - 
технологични особености при изграждането 
на архитектурата, стенописната украса и 
състояние

Стефко АЕНСКИ, дипл. реставратор

сн. 1. Нетрадиционно решение на 
покривната конструкция от грубо дялани 

дъбови греди

сн. 2. Надпис на външната страна на 
абсидата, датиращ църквата
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започват строеж на църква под предлог, 
че строят обор за нощуване, за добитъка 
на останалите да нощуват другоселци. 
Мястото не е случайно, имало е 
дъбова гора на естествено възвишение. 
Църквата е изградена на терен по-висок 
от север, отделен  със зид от по-ниския 

съседен двор и склонове от юг и запад, 
които впоследствие са били използвани 
за погребални обреди. Това е довело до 
запазването на сградата от подпочвени 
води и влага.

Църквата „Св. Св. Константин и 
Елена”е еднокорабна, с наос и женско 
отделение на запад, с входове на църквата 
от север. Представлява ниска каменна 
постройка с дължина 16м, ширина 
7м и височина 4м. Каменните зидове, 
дебели около 70см, от разноцветни 
речни камъни с различна големина, са 
свързани с почвено-глинест разтвор, 

изравнени и укрепени с дървени 
дъбови сантрачи. Върху тях, със здрава 
двускатна покривна конструкция от 
грубо дялани дъбови греди, е положен 
тежък каменен покрив от плочи (тикли) 
(сн. 1). Единствената естествена 
светлина преминава през малък отвор 

на абсидата в олтара. На външната 
страна на абсидата, с керемиди и малки 
мраморни късчета, е изписана годината 
на построяване на църквата – 1806 и е 
добавен кръст (сн. 2). Подът е покрит 
с големи каменни плочи, а фугите 
уплътнени с малки камъчета, набити 
вертикално като калдъръм. На пода, в 
центъра на църквата, върху мраморна 
плоча е изсечен надпис на гръцки, който 
в превод гласи:

Димотика
На Всесветейшия Мелетий

--------------Йоргаки
Година 1806 март 16
на благовейния г-н г-н

Папа Димос че се построи
тая църква на св. Костадин и

Елена ктитор папа Димос
Милоулу Христо Гемишоулу

Вълчо ктитор (сн. 3) 

сн. 3. Мраморна плоча от централната част 
на пода на гръцки, даваща информация за 
ктиторите и датировката на църквата

сн. 4. Мраморна плоча от западната стена 
на църквата на гръцки, даваща информация 
за ктиторите и датировката на църквата

сн. 5. Допоясно 
изображение на 
светец

БЮЛЕТИН                                             No.1 (4), 2008 
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Подобен е и гръцкият текст на плоча, 
вградена на западната стена, даващ 
информация за годината на построяване 
и ктиторите на храма, гласящ в превод:

Ктитор на църквата
Св. Костадин и Елена

и свещениците папаДимос
Христо Милоголос и съпругата

му Мата и син Митро
и Костадин и Костадин

Гимишоголу, Вълчо
Година 1806 март 16 (сн. 4)

Вътрешното пространство на 
църквата е измазано като само в наоса 
съществува стенописна украса. Целият 
градеж от вътрешната страна е измазан 
с хастар от почвено-глинест материал 
– кал от естествените за района 
отложения от метаморфни скали, богати 
на глина, със значително количество 
растителни добавки. Върху хастара е 
нанесена фина мазилка от вар и чоп, 
сравнително равномерно положена и с 
дебелина около 0,8см. От направените 
изследвания се установи характера на 
чопа – нарязани косми и растителни 
добавки от коноп.

Стенописната украса е над седалките. 
Тя представлява допоясни изображения 
на светци от север и юг, върху които 
е нарисуван фриз от растителни 
орнаменти между дебелите греди (сн. 5, 
6). Изображението „Христос на трон”от 
Владишкия трон не е върху дървен 
панел както обикновено, а е нарисувано 
директно върху стената като другите 
изображения в монументална техника 

(сн. 7). На западната стена на наоса 
са изобразени сцените „Възкресение 
Лазарово”, „Успение пресвета 
Богородица”, както и нетрадиционно 
представяне на сцената „Страшния съд” 
(сн. 8, 9, 10). Изображенията са силно 
схематични, линеарни, доближаващи 

сн. 6. Растителен орнамент над фигурите 
между грубо дяланите греди

сн. 7. 
Владишки 
трон. 
Изображение 
на „Христос 
на трон”

сн. 8. „Възкресение Лазарово”
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се до характера и особеностите на 
тревненските примитиви от един по-
късен период. Неизвестният художник е 

използвал лаконична палитра от няколко 
цвята и комбинациите между тях. 
Направените изследвания установиха: 
бяла – креда, червена – миниум, розова 
– креда и миниум, черна – растителна, 
сива – креда и растителна черна с 
добавка на синьо. Свързвателят е яйчен 
жълтък, от което следва, че техниката, 
използвана при стенописването, е 
яйчна темпера. Въпреки лаконичната 
палитра, примитивният и схематично 
линеарен стил придават особен 
специфичен характер на стенната 
живопис, ненамираща аналогични 
образци в областта на Възрожденската 
монументална живопис.

Особен интерес представлява 
дърворезбеният иконостас с примитивна 
„овчарска резба”, изработена от местен 

майстор, наподобяваща одринската 
градска резба (сн. 11, 12).

Спецификата на мястото, 
отражението на беломорския климат, 
доброто естествено разположение на 

църквата и впоследствие изграждането 
на гробище с нетрадиционни гробни 
камери, е довело до естествено 
дрениране на мястото около църквата. 
Особеностите на градежа на жилищните 
и стопански постройки са изразени и 
в градежа на самата църква. Добрата 
покривна конструкция и плочите са 
успели да запазят хастара от разрушения. 
Частични разрушения и загуби са се 
появили в местата, където е имало течове 
поради характера на стенописните 
мазилки. Почвено-глинестият характер 
на хастара не позволява наличие на 
влага. Единственият достъп на влагата 
е от проблеми по покрива. Хастарите 
от глина са използвани масово в 
жилищното и църковно строителство 
през Възраждането. Наличието на 
живописен слой върху хастара прави 
тези мазилки ценни и увеличава 

сн. 9. „Успение Пресвета Богородица”
сн. 10. Сцената „Страшния съд”
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отговорностите за тяхното съхранение
След декларирането на църквата за 

паметник на културата и направената 
архитектурна реставрация, в храма 
се прокара електрическа инсталация. 

Покривната обшивка се смени и 
тиклите бяха пренаредени. Проведената 
реставрация през 90те години на XXв. 
възстанови блясъка на иконостаса и 
стенописната украса. Благодарение 
на доброто желание за съхранение, 
въпреки особеностите в изграждането 
на църквата, редовното преглеждане 
на състоянието на покрива от хората на 
църковното настоятелство и кметството 
и пропагандната им дейност, тя е в 
отлично състояние.

Църквата „Св. Св. Константин и 
Елена” е един от най-добрите примери 
за жизнеността и силата на народната 
традиция, строителство, дърворезба 
и стенописна украса и представлява 

емблематичен център 
за Долно Луково, 
Ивайловград и 
Източните Родопи.

Литература: 
1. Иванова, Д., С. Димова „Долно 
Луково”. ИК „Кота”, Стара Загора, 2005 
г.
2. „Тракия”, сборник, Тракийски научен 
институт, филиал Хасково, т. 1, Хасково, 
2001 г.
3. „Християнско наследство в Родопите 
– църкви и манастири”, Исторически 
музей  „Стою Шишков”, Смолян 

сн. 11, 12. Елементи от 
резбата на иконостаса

ABSTRACT

The church “St. St. Constantine and Elena” has been built in 1806 according to the 
tradition at this time. It came to nowadays as a allegory image of the traditional building and 
economical development of the region in Eastern Rhodopi mountains.

The characteristics of the climate, the site of the church and the way of building and the 
wall paintings decoration are discuss. The translations of the Greek inscriptions from the 
architecture decoration were made in order to give information about the year of building and 
the donors. The condition of the church and the characteristic of the preservation statement 
were made in order to present the non traditional materials that were used in the architecture 
of Dolno Lukovo village that made it an architecture resort.
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Словашката столица Братислава 
беше домакин на международния 
симпозиум “Фотографското наследство 
в страните от централна, южна и 
източна Европа”. Симпозиумът се 
проведе от 05-ти до 08-ми ноември 2007 
г. в центъра за конференции “Суза”. Той 
беше организиран от Getty Conservation 
Institute и Академията за изящни 
изкуства и дизайн в Братислава. Повече 
от 120 специалисти взеха участие в 
този амбициозен форум. С доклади 
бяха представени Словакия, Словения, 
Чехия, Унгария, Сърбия, Хърватска, 
Черна гора, Босна и Херцеговина, 

Беларус, Румъния, Полша и България. 
Бяха представени и специални лекции от 
известни специалисти в реставрацията 
на фотография като проф. Душан 
Стулик от Getty Conservation Institute, 
Нора Кенеди от Metropolitan Museum, 
Грант Ромер от George Eastman House и 
др. Българският доклад беше подготвен 
от Никифор Харалампиев, Силвия 
Варадинова, Рени Марчева и Стефан 
Белишки, който беше поканен да го 
представи. Участници от България бяха 
също Александър Вътов и известният 
фотограф Зафер Галибов. Той представи 
и част от колекцията си с фотографии 
на Георги Георгиев, заснети през 30-
те години на 20-ти век. Симпозиумът 
даде отлични възможности за обмяна 
на идеи и информация и за създаване 
на ползотворни професионални 

Симпозиум 
за опазване на фотографско наследство

Анастас Карастоянов, Автопортрет, 1863

Зафер Галибов и Никифор Харалампиев 
представят колекцията от фотографии
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контакти. Проф. Стулик представи 
и инициативата за обучение по 
реставрация на фотография за страните 
от нашия регион. Той представи и 
едно много интересно проучване на 
първата фотография на Ниепс от 1827 
г. Още  информация за симпозиума 
и програмата на Getty Conservation 

Institute за опазване на фотографското 
наследство на: 
http://www.getty.edu/conservation/
science/photocon/index.html

Стефан Белишки, 
stefan_belishki@yahoo.com

Никифор Харалампиев и Александър 
Вътов даряват на проф. Душан Стулик 

фотографски материали за колекцията на 
Getty Conservation Institute. Българският доклад.
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Среща на 
Групата по реставрация на стъкло и 
керамика към ICOM-CC

Между 27 и 30 август 2007 Нова 
Горица, Словения, беше домакин 
на срещата на работната група по 
реставрация на стъкло и керамика 
към ICOM-CC. Съорганизатори на 
събитието бяха ICOM-CC в лицето на 
Лиза Пилоси (координатор на работната 
група) и Goriški muzej, Nova Gorica, 
представен от Яна Шубиц-Прислан.

Присъстваха повече от 50 
специалисти от цял свят, които 
представиха последните проекти, 
върху които работят. Заседанията 
бяха разделени на 4 сесии, по две за 

всяка от основните теми. Между тях 
бяха представени и табла, свързани с 

разискваните теми или представящи 
отделни проекти. 

От българска страна участие взеха  
Даниела Чернева, реставратор към 
ателиетата на НИМ, която представи 
табло, и  Красимира Франгова, 
хоноруван преподавател към катедра 
“Реставрация”, НХА, която изнесе 
доклад. 

Заседанията бяха съпътствани с 
кратки работни пътувания до Любляна, 
Птуй и Целье, където бяха разгледани 
колекциите на някои музеи. В Народния 
музей в Любляна бе предоставена 

Дискусия с Норман Тенант и Лиза Пилоси пред 
таблото на Даниела Чернева

Посещение на Археологическия музей в 
Птуй. Колекцията, включваща разнообразни 
експонати (от керамика и метал до каменни 
сакрофази и мозайки), е разположена в 
Доминикански манастир от 13 век.
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възможността да се посетят и 
реставраторските ателиета, в които 
любезни домакини бяха ръководителят 
на лабораторията Зоран Милич и 
неговите колеги, както и част от депата, 
съхраняващи колекциите от стъкло и 
керамика.

Докладите, както и резюмета на 
таблата, бяха публикувани преди 
срещата и могат да бъдат поръчани на 
адрес:

http://www.archetype.co.uk

Повече информация за срещата, 
както и за дейността на работната група 
по реставрация на стъкло и керамика, 
може да се открие на:

http://icom-cc.icom.museum/WG/Cerami
cGlassRelatedMaterials/Newsletters

Красимира Франгова,
krassy_frangova@yahoo.com
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Ателието по реставрация на метал в 
Народния музей в Любляна и неговият 
ръководител - Зоран Милич

Представянето на доклада на Красимира 
Франгова
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