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|КОМПОЗИЦИЯТА НА СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ В ПАМЕТНИЦИТЕ 

ОТ ХVІІІ-ХІХ ВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪВРЕМЕННА АЛБАНИЯ 

 

Ралица Русева 

Институт за изследване на изкуствата – БАН 

В настоящата публикация ще се спра на създаването и развитието на общата 

композиция на светите Седмочисленици, дело на две зографски фамилии – корчанската 

фамилия на Константин и Атанас и фамилията Четири от Грабово (Lozanova 2003; 

Русева 2006; Русева 2011; Русева 2013). Произведенията на тези фамилии взети заедно 

очертават един конкретен географски регион и хронологически обхват, в който 

„плътно” присъстват изображения на св. Седмочисленици. Те запълват празнините в 

хронологията и развитието на иконографията на св. Седмочисленици и обогатяват 

общата художествена, а и историческа картина през епохата. 

Изобразителната традиция на славянските светци през Средновековието и 

турския период е изследвана най-подробно в редица трудове на Ц. Грозданов 

(Грозданов 1983; Грозданов 1995; Grozdanov 1999; Grozdanov 2000 и цит. там л-ра). 

Въпреки че той основно публикува и анализира образите от Македония, включва и 

някои от Мосхопол, Берат и другаде. В своя рецензия за книгата на Ц. Грозданов 

„Портрети на светители от Македония ІХ-ХVІІІ век” С. Кисас публикува две икони от 

Берат с Успението на св. Горазд и Ангеларий, както и изображения на св. Наум и св. 

Никодим, дело на Константин и Атанас от манастира Ксиропотам на Света гора (Kissas 

1987). За някои от изображенията на славянските светци на територията на Албания 

споменава и Т. Попа в свои по-общи съчинения (Popa 1959, Popa 1961). Специално на 

град Мосхопол и неговата печатница е посветен трудът на М. Пейфус, като 

изобразителната традиция на славянските светци е тема на отделна глава (Peyfuss 

1989). А. Василиев публикува детайл от стенописния образ на св. Йоан Кукузел към 

композицията на св. Седмочисленици в манастира Арденица в „Български светци в 

изобразителното изкуство” (Василиев 1987). В подробната студия на К. Киршхайнер 

върху параклиса „Св. Козма и Дамян” във Виткуки се обръща внимание и на образите 

на св. Никодим и св. Наум (Kirchhainer 2005). В статия, посветена на образите на 

славянските светци в Мосхополско, съм разгледала около двадесет техни изображения, 

като хронологическият обхват на изследваните паметници е от ХІV до ХVІІІ в. 

(Lozanova 2003) В две последващи публикации, в контекста на конкретни теми, 

разгледах и още изображения на славянските светци, както и композицията на св. 

Седмочисленици от село Ванай, дело на Георги и Йоан Четири, като предположих, че 

то няма да е единственото в творчеството на тази зографска фамилия (Русева 2006; 

Русева 2011). 

За първи път св. Седмочисленици са изобразени заедно в нартекса на църквата в 

Сливничкия манастир на Преспанското езеро (1612), където фигурите им са 

представени фронтално, подобно на останалите прави светци, без да са обособени в 

отделна композиция (Поповска-Коробар 2010 и цит. там л-ра). Централно място там 

заема св. Кирил – този иконографски подход си остава изолиран пример на 

съвместното им представяне. Изображението се появява повече от век преди 

отпечатването на първата им съвместна служба, което показва, че почитанието им като 

обща група светци е съществувало доста по-рано. 

Следващият етап от формирането на „груповото” изобразяване на св. 

Седмочисленици е свързано с просветната и печатна дейност в Мосхопол, който е и 

център на просветното движение в Охридския диоцез през ХVІІІ в. През ХVІІ-ХVІІІ в. 

Охрид, манастирът „Св. Наум” и град Мосхопол участват в един общ процес на 

културен и църковно-просветен подем, основна заслуга, за което има тогавашният 
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Охридски архиепископ Йоасаф (1719-1745), родом от Мосхопол. Благодарение на 

неговата активна дейност,Охридската архиепископия успява за последен път да си 

върне своята някогашна слава. Основна роля за този подем изиграва печатницата в 

Мосхопол, където започва издаването на Сборник (Аколутия) на светците от 

Охридския диоцез, като първото издание се отпечатва във Венеция (1740-1742)
1
. 

Печатницата се е ръководела от йеромонаха Григорий Константиниди от Мосхопол, а 

по-късно делото му продължава йеромонах Константин Светинаумски (Снегаров 1924). 

Там се отпечатват служби и жития на св. Теодора Солунска, св Харалампий, св. 

Николай Нови, св. Серафим Фанарсконеохорски архиепископ, св. Наум Охридски, св. 

Климент Охридски с пространно житие, св. Петнадесет Тивериополски мъченици, св. 

Йоан Владимир, св. Еразъм, св. Никодим Виткукски, св. Висарион Лариски 

архиепископ и за първи път обща служба на св. Седмочисленици
2
. Освен това се 

издават богословски съчинения, като например трудовете на архиепископ Теофилакт 

Охридски, Наръчник по Православие, а също и учебни помагала. 

В тази си „обслужваща вярата” функция печатницата в Мосхопол пряко се 

намесва в популяризирането и възобновяването на култовете към светците-

покровители на региона и най-вече на славянските светци. Тук бих отбелязала най-

общо три посоки, в които тиражното слово влияе върху разпространението на култа. 

Първата е възобновяване, обогатяване и разширяване на култа към славянските светци 

от периода на Първото българско царство, на първо място това са св. Седмочисленици 

(и най-вече св. Наум Охридски и св. Климент Охридски) и св. княз Йоан Владимир. 

Втората посока е конкретизиране и локализиране на култове към раннохристиянски 

светци като св. Петнадесет Тивериополски мъченици и св. Марина. При 

актуализирането на култа към св. Марина той вече се свързва с тези на св. Наум и св. 

Йоан Владимир като закрилници на региона и населението му. Третата посока е 

създаването и изграждането на нови култове към новите мъченици за християнска вяра, 

какъвто е св. Никодим. 

Този нов етап от формирането на култа към славянските светци се осъществява 

като един цялостен процес не само на територията на книжнината, но и на територията 

на църковното изкуство. Успоредно с издаването на житията и службите се създава или 

обогатява изобразителният култ към тези светци, което свидетелства за неразривната 

връзка и континюитет между книжнина и изкуство. В този процес, както ще видим от 

разглежданите паметници, активно се включват и Бератските митрополити, дори и след 

като са подчинени на Цариградската патриаршия. 

Зографската фамилия на Константин и Атанас от Корча, към която по-късно се 

присъединяват и синовете им Търпо и Наум, има изключителен принос в изграждането 

и разпространението на изобразителния култ към славянските светци като цяло 

(Lozanova 2003: 177-189; Русева 2006: 247-259). Те, използвайки различни графични 

прототипи, литературни източници, както и по-старата иконографска традиция, 

създават галерии от славянски светци в традиционните за православието форми на 

иконопис и стенопис, които се превръщат в модел и за други зографи. Особено значим 

принос за разпространението на иконографията на славянските светци на територията 

на цялото православно изкуство, които до тогава имат само локален култ, изиграва 

тяхното творчество в Светогорските манастири. Там те не само пренасят образите на 

св. Климент, св. Наум, на новомъченика св. Никодим Виткукски (Елбасански), но 

добавят и тези на Теофилакт Български и св. Иван Рилски. Константин и Атанас са 

работили на Света гора между 1752 и 1783 година, за което свидетелстват подписаните 

                                                 
1
 Подробно за печатницата вж. Peyfuss 1989. 

2
 Издателите са посветили на архиепископ Йоасаф службата на св. Седмочисленици, това е и 

първата известна тяхна съвместна служба. 
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от тях стенописи: католикона на манастира Филотей (1752); скита „Света Ана” на 

Великата лавра (1757), руския скит на Славата на Богородица (1757), католикона на 

манастира Филотей (1765); скита „Благовещение” на манастира Ксенофонт (1766); 

католикона на манастира Ксиропотам (1783); Хилендарските параклиси „Св. Димитър” 

(1779), „Покров Богородичен”, „Св. Иван Рилски” (1757) (Кхсйбкпадзт 2001; 
Σζηγάξαο, 2003 и пос. там л-ра). Тук ще изкажа предположение, че Константин и Атанас 

са посещавали Света гора или дори са работили там и преди 1752 г. 

Според известните досега паметници, на зографите Константин и Атанас от 

Корча принадлежи утвърждаването и разпространението на иконографията на св. 

Седмочисленици заедно, като обща група, която може да се нарече Охридско-

мосхополска редакция – центрична, често пирамидална композиция. Като цяло 

иконографията е заимствана от тази на сцената „Апостолски събор”, което не е 

случайно и има свой дълбок исторически смисъл и символика. Както е известно, още в 

средновековната книжнина св. Методий и св. Кирил, са наричани новите апостол Петър 

и Павел. Тази традиция продължава и в по-късния период – ХVІІІ-ХІХ в., когато в 

редица произведения на гръцки автори св. Седмочисленици са наречени 

равноапостоли, а мисията им се сравнявана с апостолската мисия за разпространение на 

Християнството. И тук, както и в сцената Апостолски събор, моделът на църквата, 

която светците държат, би следвало да се приеме не като конкретна църква, както е в 

ктиторските портрети, а като образ на „духовната църква”, която те са основали. 

Първата композиция на св. Седмочисленици е изписана от корчанските зографи 

Константин и Атанас в църквата „Св. Богородица” (1744) в манастира Арденица по 

времето на Бератския митрополит Методий. На западната стена на наоса, вдясно от 

входа са представени св. Седмочисленици (ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΔΠΣΑΡΤΘΜΟΗ), а до тях – св. 

Йоан Кукузел като осма фигура в общата композиция. Св. Методий (Ο ΑΓΗΟ 

ΜΔΘΟΓΗΟ) е изобразен в средата, в архиерейски одежди, в ръце държи модела на 

Църквата, от двете му страни, също в архиерейски одежди са св. Кирил (Ο ΑΓΗΟ 

ΚΤΡΗΛΛΟ) и св. Климент (Ο ΑΓΗΟ ΚΛΖΜΖ); зад св. Методий в монашески одежди 

са св. Ангеларий (Ο ΑΓΗΟ ΑΓΓΔΛΑΡΗΟ) и св. Горазд (Ο ΑΓΗΟ ΓΟΡΑ[...]) и най-

отгоре са св. Наум (Ο ΑΓΗΟ ΝΑΟΤΜ) и св. Сава (Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ), също в 

монашески одежди. Очевидно през този късен период на базата на данните в 

Мосхополската аколутия съзнанието за първенстващото място на св. Методий в 

църковната йерархия отново е възобновено и въпреки по-силните и популярни местни 

култове към останалите от Седмочислениците, той е изобразен в средата. 

Първенстващото, централно място на св. Методий в композицията в Арденица може да 

се обвърже и с конкретното желание на митрополит Методий, чийто покровител е 

славянския светител. 

Нетрадиционното в изображението в Арденица е представянето на св. Йоан 

Кукузел като осма фигура в общата композиция. „Прибавянето” на светци с локален 

култ към св. Седмочисленици обаче, не е изолирано явление в иконописта от 

Охридския и Дебърския регион от ХІХ в. Например в някои икони заедно със св. 

Седмочисленици се изобразява св. Йоан Владимир, което е следствие от неговото 

житие, в което се говори, че той е ученик на св. Кирил и Методий.Този факт, макар и 

хронологически невъзможен, става популярен. В други икони се изобразява св. Еразъм 

Охридски, което е инспирирано от текста на „История славяноболгарска” на отец 

Паисий или се прибавя фигурата на св. Ахилий Лариски, което пък е свързано с 

местните култове в района на Охрид. В икона на Дичо Зограф от 1862 г. към светите 

Седмочисленици са добавени и св. Йоан Владимир и св. Еразъм (Грозданов 2004: 235). 

Не ми е известно обаче другаде да е изобразен св. Йоан Кукузел в тази композиция. 
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Появата на образа на св. Йоан Кукузел в манастира Арденица би могла да е 

инспирирана от версията за неговия произход от град Драч (дн. Дурус). Св. Йоан 

Кукузел обаче, не просто е изобразен до светите Седмочислениците, той е част от тази 

обща композиция. Очевидно изписването на св. Йоан Кукузел се дължи не само на 

данните за неговия произход, а и не става дума само за следствие от силен регионален 

култ, за какъвто нямаме данни. Тук, според мен, виждаме съвсем ясно реализиране на 

историческо знание, на историческа памет, и конкретно национално обвързване на 

български светци от различни епохи чрез обединяването им в обща композиция. Към 

подобна интерпретация насочва и представянето на св. Йоан Кукузел заедно със св. 

Наум Охридски в църквата „Въведение Богородично” в Троноша, която е изписана от 

охридски зографи. 

Включването на св. Йоан Кукузел като осма фигура в тази композиция беше 

обект на отделна моя публикация и затова тук няма да се спирам на този проблем, само 

ще обобщя изводите (Русева 2011). Св. Йоан Кукузел е изобразен заедно със св. 

Седмочисленици поради живата историческа памет и конкретното национално (или 

регионално) обвързване на осемте светци. Св. Йоан Кукузел държи свитък с текста на 

тропара „Dнщиен пs рспц\фбй”, тъй като се счита за автор на музиката на това 

песнопение. Зографите Константин и Атанас вероятно са посещавали Света гора преди 

изписването на църквата в Арденица и са познавали ръкопис, в който името на 

„майстора” Йоан Кукузел присъства към тропара. Изборът на точно това произведение 

на св. Йоан Кукузел е обвързан с изображението на светците архиереи в композицията 

и с конкретното литургично действие – обличане на архиерей, по време на което 

тропарът „Dнщиен пs рспц\фбй” се изпълнява. 

За появата на това най-ранно известно ни изображение на св. Седмочисленици, 

обяснение може да се потърси и в дейността на Бератския митрополит Методий, който 

е бил в близки, „приятелски” отношения по думите на И. Снегаров, с Охридския 

архиепископ Йоасаф (Снегаров 1924: 279). Той очевидно също е развивал активна 

дейност и се е стремил да въздигне престижа на поверената му епархия. Мощен 

инструмент в тази посока е въздигане на почитанието към светците, които са свързани с 

историята на епархията и са нейни покровители. 

След композицията в манастира Арденица корчанските зографи изобразяват св. 

Седмочисленици в манастирската църква „Св. Петър и Павел” (1764) във Виткуки, 

върху западната стена на портика. Композицията се отличава в известна степен от 

останалите, което е продиктувано от спецификата на архитектурното пространство на 

портика. Най-близък нейн паралел е композицията на св. Седмочисленици в нартекса 

на манастира „Св. Наум” (1806), изписана от Търпо. Зографите Константин и Атанас 

включват св. Седмочисленици и в две сборни икони – едната от Националната галерия 

в Тирана, втората от Музея в Корча (1773). Във втората в средата е изобразен св. Наум 

Охридски, а не св. Методий, което вероятно е свързано с конкретното желание на 

поръчителите на иконата. 

Сходна до композицията в Арденица е тази в църквата „Св. Георги” (1782) в 

село Либофш или Любофск (в близост до манастира Арденица), където работят 

Константин и синът му Търпо. Св. Седмочисленици (ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΔΠΣΑΡΤΘΜΟΗ) са 

представени отново на западната стена, отдясно от входа. Композицията е подчертано 

пирамидална, св. Методий (Ο ΑΓΗΟ ΜΔΘΟΓΗΟ) е изобразен в средата, сложил ръце 

върху покрива на църква, която е придържана от двете страни от св. Кирил (Ο ΑΓΗΟ 

ΚΤΡΗΛΛΟ) и св. Климент (Ο ΑΓΗΟ ΚΛΖΜΔΝΣΟ). И тримата са представени в 

пъстри архиерейски одежди с флорални мотиви. Над св. Кирил и св. Климент са 

монасите св. Наум (Ο ΑΓΗΟ ΝΑΟΤΜ) и св. Сава (Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ), а на върха на 
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„пирамидата” – св. Ангеларий (Ο ΑΓΗΟ ΑΓΓΔΛΑΡΗΟ) и св. Горазд (Ο ΑΓΗΟ 

ΓΟΡΑΓΩΝ). 

Местата на светците монаси, спрямо тези в църквата в Арденица, са разменени – 

св. Горазд и св. Ангеларий са на мястото на св. Наум и св. Сава. Изписването на 

имената също е различно, например това на св. Климент – „Ο ΑΓΗΟ ΚΛΖΜΖ” в 

Арденица и „Ο ΑΓΗΟ ΚΛΖΜΔΝΣΟ” в Либофш. 

В близост до изображението на светите Седмочисленици, върху северната стена 

на църквата, в реда на правите светци са изобразени новомъченикът св. Никодим и св. 

Йоан Владимир. Данните относно мястото на раждане и мъченическата смърт на св. 

Никодим се разминават в различните източници. В Мосхополската службата за св. 

Никодим пише, че той е от село Виткуки и е загинал на 10 юли 1709 г. в Берат
3
. В 

Синаксара на св. Никодим Светогорски и Средновековната история на К. Сата е 

загинал на 11 юли 1722 г. в Елбасан, в Атонския патерик пише, че се е върнал в 

Албания без да се уточнява точно къде, но датата е същата (άζα Κ. Ν. άζα 

Μεζαηωληθή Βηβιηνζήθε Δπηζηαζία, Σόκνο Γ΄. Καηζάξηνο Γαπόληεο, Δλ Βελεηία Σύπνηο ηνπ 

Υξόλνπ 1872., 608. Аζонскiй патерикъ: 1867 (1897), 178-181). Бератският митрополит 

Антим Алексудис в главата „ Светци происияли в епархията” пише, че св. Никодим е 

убит през 1722 г. в Берат и се чества там заедно със св. Седмочисленици на 26 ноември, 

а също и на 10 юли, както е отбелязана паметта му и в мартирология монах Агапий 

(Венеция, 1861) (Αιεμνύδεο 1868: 112, 115). В последното издание на „Новомъчениците 

на Турското робство” паметта му е поставена под втори юни (Papadopulos 1985). 

Според И. Снегаров данните от службата на св. Никодим следва да приемем за 

достоверни, тъй като тя е издадена в Мосхопол през 1742 г. и с одобрението на 

Охридския архиепископ Йоасаф, който е бил съвременник на мъченика. Освен това 

Мосхопол се намира в близост до родното място на св. Никодим – Виткуки. Йеромонах 

Григорий Константиниди, който вероятно е бил учител в родния си Мосхопол, е 

съставил служби за св. Никодим, както и за св. Седмочисленици с по два канона с 

акростих (Снегаров 1924: 335). 

Скоро след своята смърт св. Никодим е включен в иконографския репертоар на 

Константин и Атанас – традиция, която продължават Наум и Търпо и зографите от 

фамилията Четири. Освен тях, заслуга за налагането и популяризирането на 

новомъченика има и Христофор Жефарович, който включва неговия образ в своята 

Стематография (1741) до този на св. Наум. Там той е означен като „мчроточецъ сущъ в 
белграде албан·и”, в едната си ръка държи свитък, а в другата кръст и палмова клонка. 

Тази негова иконография обаче, не придобива популярност в църковната живопис. Т. 

Попа изтъква постоянното присъствие на образа на св. Никодим в творчеството на 

Константин и Атанас (Popa 1959). Известни са ми шест негови „портрета”, дело на 

Константин, Атанас и Търпо – три от Албания, два от Света гора и един от манастира 

„Св. Наум” (Lozanova 2003). Иконографските му характеристики са устойчиви във 

всички изображения. 

Св. Йоан Владимир е сред най-почитаните светци на територията на съвременна 

Албания. Силният култ към него се отразява и върху присъствието му в църковното 

изкуство, което може да се проследи без прекъсване от ХVІІ до ХІХ в. в различни 

региони на Албания (Lozanova 2003). 

Иконографската традиция в интерпретацията на композицията на светите 

Седмочисленици продължават зографите от фамилията Четири от Грабово – братята 

Йоан и Георги, синът на Йоан Наум и Никола. Село Грабово или Грабова, откъдето 

произхожда фамилията Четири, се намира в планината Грамш (дн. Албания), над 

                                                 
3
 Αθνινπζία ηνπ νζίνπ κάξηπξνο Νηθνδήκνπ, ελ Μνζρνπόιεη 1742. 
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Елбасан и влиза в границите на Бератската митрополия. Въпреки че фамилията е 

известна в научната литература, оказва се, че голяма част от техните произведения са 

все още непознати. Те изписват църкви основно в областта Музакия: „Св. Николай” 

(1795) във Ванай, „Св. Атанасий” (1797) в Караваста, „Св. Богородица” (1798) в 

Бишкетем, „Св. Теодор” (1801) в Кадипашай, „Св. Георги” (1801) в Струме, 

„Благовещение” (1806) в Козаре, „Св. Атанасий” (1806) във Въртоп, „Св. Николай” 

(1811) в Крутйе „Св. Николай” (1811) в Тошкъ; „Успение Богородично” в Берат (Popa 

1960; Popa 1961; Thomo 1998; Υαηδεδάθεο 1997, 438; Popa 1998). Всички изброени по-

горе църкви са в границите на Бератската (Белградската) митрополия, която до 1767 г. е 

под юрисдикцията на Охридската архиепископия, а впоследствие на Цариградската 

патриаршия. Известни са техни икони от църкви също в областта Музакия (Валона, 

Фиер, Либофш, Берат, Люшня, Грабово и др.), както и от други части на Албания (Popa 

1961; Icons 2006). Йоан Четири е учил в Русия, после заминава за Влахия, Сърбия, 

Хърватия, Словения и Унгария, където изписва икони и стенописи (Bogdanovic 1900; 

Јовановић 1965; Mutafov 2002). В Будапеща се пази ерминия на Йоан Четири, писана 

основно на гръцки език, само отделни фрагменти са на славянски, която е частично 

публикувана (Mutafov 2002). Тя е ценен източник за живота на зографите, за 

родствените връзки помежду им и най-вече за тяхното творчество. 

Зографите Георги и Йоан Четири от Грабово изписват църквата „Св. Николай” 

(1795) в село Ванай, което се намира в близост до манастира Арденица и в съседство на 

село Либофш (Любофск). Т. Попа публикува надпис над южния вход на тази църква, но 

върху западната стена на наоса, над входа има втори надпис: „ΔΚΣΖΣΖ Ο ΝΑΟ 

ΟΤΣΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΗ ΣΟΤ 1777 ΔΠΗ ΣΑ ΔΗΣΟΡΗΘΗ ΔΗ ΣΟΤ Δ 1795 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 15 ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΡΟΣΑΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΑΓΗΟΤ 

ΒΔΛΔΓΡΑΓΩΝ ΚΤ ΚΤ ΗΩΑΑΦ ΔΚ ΥΩΡΑ ΠΟΜΠΟΛΖΜΑΝΖ ΔΤΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΟ 

Ο ΠΑΠΑ ΚΤΡ ΓΖΜΖΣΡΗ ΣΟΤ ΡΗΣΑΝΗ ΝΑΖ ΠΗΔΣΡΗ ΔΠΗΣΑΣΗ ΝΑΤΜ ΗΤΚΟ ΓΗΑ 

ΔΞΟΓΩΝ ΣΗ ΔΝΟΡΗ ΣΑΤΣΖ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΗΣΟΡΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΗ ΗΩ[NNH] ΣΩΝ 

ΑΤΣΑΓΔΛΦΩΝ ΔΚ ΥΩΡΑ ΓΡΑΜΠΟΒΑ”. 

Зографите Георги и Йоан Четири от Грабово изобразяват св. Седмочисленици 

(ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΔΠΣΑΡΤΘΜΟΗ) отново на западната стена, вдясно от входа. В стената, в 

средата на сцената, е пробит прозорец, което нарушава цялостното естетическо 

въздействие на живописта. Композицията е очевидно повлияна от тези в Арденица и в 

Либофш, но е представен един по-различен неин вариант. Тя е подчертано 

пирамидална, моделът на църквата е прекомерно голям и заема целия център, на върха 

на композиция над църквата е изобразен св. Климент (ΚΛΖΜΔΝΣΟ)
4
, сложил ръце 

върху покрива й. На преден план от двете страни на църквата в цял ръст са св. Кирил 

(ΚΤΡΗΛΛΟ) и св. Методий (ΜΔΘΟΓΗΟ), които я придържат, а около нея са 

изобразени св. Модест (ΜΟΓΔΣΟ), св. Наум (ΝΑΟΤΜ), св. Горазд (ΓΟΡΑΓ[...]) и 

св. Ангеларий (ΑΓΓΔΛΑΡΗΟ). Централната фигурата в тази композиция е на св. 

Климент, за разлика от композициите в Арденица и Либофш, където в средата е 

изобразен св. Методий. 

Вместо св. Сава – един от св. Седмочисленици, във Ванай е изобразен св. 

Модест. Трудно може да се обясни тази замяна с незнание на зографите – както 

споменахме, в две църкви в близост са изписани по-рано изображения на св. 

Седмочисленици с точни идентификационни надписи, които със сигурност са им били 

познати. Името не е и механично заменено, тъй като св. Модест е представен според 

канона като архиерей, за разлика от св. Сава, който се изобразява като монах. Още 

повече, че същите зографи изписват по-късно композиция на св. Седмочисленици, но 

                                                 
4
 При изписването на идентификационните надписи отсъства „ΟΑΓΗΟ” (свети). 
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със св. Сава. Тази замяна може да има различни обяснения, най-вероятно свързани с 

местни култове или желание на ктиторите. Св. Модест е известен като закрилник на 

стадата и овчарите и заедно със св. Власий е силно почитан в региона. За обвързването 

на св. Модест със славянските светци ще посоча един късен пример от църквата „Св. 

Петка” (1861) в Орехово (Битолско), където св. Модест и св. Наум са изобразени заедно 

допоясно между фигурите на правите светци (Митрески 2011). От друга страна, св. 

Сава е най-слабо познатият от св. Седмочисленици в региона
5
. Нито през 

Средновековието, нито по-късно има данни за негов култ в книжнината, в изкуството 

или фолклора. Тази липса на сведения за св. Сава вероятно предопределя замяната на 

неговия образ с този на св. Модест. 

На северната стена на църквата във Ванай един до друг отново са изобразени 

новомъченикът св. Никодим и св. Йоан Владимир. Иконографските им характеристики 

са идентични с тези на образите им в църквата „Св. Георги” в Либофш. 

Възможна е хипотеза, че зографи от фамилията Четири са работили заедно с 

Константин и Търпо в църквата „Св. Георги” в Либофш. Много сходни са както 

цялостната идейна програма на стенописите в църквата, така и конкретни 

иконографски решения и детайли. Също така независимо от някои специфични стилови 

особености на живописта на Йоан Четири, като цяло стилът е много сходен.  

Църквата е изписана по времето на митрополит Йоасаф І (1765-1801), както и 

църквата „Св. Георги” в Либофш. Според списъка на Бератския митрополит Антим 

Алекзудис той е двадесетият Бератски митрополит (Αιεμνύδεο 1868). В надписа се 

казва, че митрополит Йоасаф е от село Боболимани, откъдето е и митрополит Методий. 

Следващият паметник, на който ще се спра, е църквата „Благовещение” в село 

Козаре (Αιεμνύδεο 1868; Popa 1998; Thomo 1998), намираща се в близост до Берат. 

Надписът над западния вход е унищожен, а според надписа над южния вход тя е 

изписана през 1806 г. от Йоан Четири и сина му Наум: 

„+ ΔΕΩΓΡΑΦΗΘΖ Ο ΝΑΟ ΟΤΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΩΣΖΡΗΟΝ ΔΣΟ 1806 Δ ΜΖΝΖ 

 ΑΠΡΗΛΗΩ ΔΠΗ ΣΟΝ ΠΑΝΗΔΡΟΣΑΣΟΝ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΝ ΑΓΗΟΤ 

ΒΔΛΔΓΡΑΓΩΝ ΚΤΡΗΩ ΗΩΑΑΦ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ ΔΜΟΤ ΣΟΝ ΗΩΑΝΟΤ ΣΕΔΣΖΡΖ, ΚΑΗ 

ΝΑΟΤΜ ΤΗΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΩΝ ΔΤΡΔΘΔΝΣΩΝ ΗΔΡΔΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΗΔΣΡΗ ΣΩΝ 

ΗΔΡΔΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΔΤΩΝ ΜΑΓΗΛ ΚΟΒΑΣΕΖ ΟΤΜΠΑΑΛΩΝ ΓΔ ΜΑΡΣΖΡΗ ΡΑΜΟ”. 

Стенописите в наоса са относително добре запазени, като цяло иконографската 

програма следва вече установената през ХVІІ-ХVІІІ в. в базиликите с двускатен покрив 

в Епир – ред на прави светци, ред на светци в медальони, Акатистен цикъл, Евангелски 

цикъл. Интерес представлява подборът на светците, особено на архиереите. 

Композицията на св. Седмочисленици (ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΔΠΣΑΡΤΘΜΟΗ) е представена отново 

на западната стена до входа. В центъра е изобразен св. Методий (ΜΔΘΟΓΗΟ) с модела 

на църквата, от двете му страни отпред са св. Кирил (ΚΤΡΗΛΛΟ) и св. Климент 

(ΚΛΖΜΔΝΣΟ), които поддържат църквата. Архиерейските одежди на св. Кирил и 

Методий са пъстри, с разноцветни флорални мотиви и бродерии, докато тези на св. 

Климент са по-семпли, в червено без орнаменти. От двете страни на св. Методий са 

монасите св. Наум (ΝΑΟΤΜ) и св. Сава (ΑΒΒΑ), а най-горе – св. Горазд 

([ΓΟ]ΡΑΓνλ) и св. Ангеларий (ΑΓΓΔΛΑΡΗΟ). Като разположение на персонажите 

композицията е сходна и най-близка с тази в Либофш, но тук фигурите на св. Горазд и 

св. Ангеларий са раздалечени в двата горни края, а не са събрани един към друг в 

центъра. В това изображение недоумение буди обаче изобразяването на св. Климент с 

тъмна брада и коса, а не според утвърдената и достатъчно разпостранена негова 

иконография с бяла коса и брада. 

                                                 
5
 Според Антим Алекзудис той е починал в Сърбия (Αιεμνύδεο 1868: 109-112). 
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И в тази църква, както в Либофш и Ванай, на северната стена, в реда на правите 

светци са представени новомъченикът св. Никодим Виткукски и св. Йоан Владимир, 

тук от двете страни на св. Константин и Елена. 

Фамилията Четири изписва част от иконите за иконостаса, както и стенописите в 

купола в църквата „Успение Богородично” в Берат. Тук ще обърна внимание, че 

иконите върху иконостаса, както са разположени днес, са от различни периоди и автори 

от ХVІ до ХІХ в. Не може да сме сигурни точно какви икони са били поставени на 

иконостаса, изработен за възобновената църква около 1812-1814 г. Подписът на Йоан 

Четири стои върху икона на св. Спиридон от 1812 г. (Υαηδεδάθεο 1997; Popa 1998), а 

върху икони на Успение Богородично и на св. Николай с житийни сцени е изписана 

само годината 1814. Върху църковна дървена каса с изображение на Страшния съд 

(1816) са оставили имената си Георги и Никола Четири от Грабово и „племеникът му 

Дини”. На този иконостас е поставена икона, представяща Успението на св. Горазд и 

Ангеларий на фона на град Берат, в горната част са изобразени фронтално останалите 

петима светители. На преден план, в средата, в архиерейски одежди е св. Методий, от 

двете страни са св. Кирил и св. Климент; на заден план, от двете страни на св. Методий 

са св. Наум и св. Сава в монашески одежди. Архитектурният пейзаж е представен доста 

стилизирано – крепостна стена с кули огражда двете легнали фигури на св. Горазд и 

Ангеларий, а в центъра е куполна църква. Изобразена е и мъжка фигура с кошница в 

ръка и пръчка на гърба, която приближава към крепостната стена. В църквата „Успение 

Богородично” се съхранява и втора икона, реплика на споменатата, която датира от 27 

септември 1873 г. и е дело на зографа Адам Христо от Самарина. Тя произхожда от 

църквата „Св. Георги” в Берат. Тук много по-подробно е разработен архитектурният 

пейзаж, детайлно е изобразен целият град, крепостната стена, църквите, реката и 

мостът. С. Кисас публикува сребърна мощехранителницата от същата църква с мощите 

на св. Горазд и на св. Ангеларий, върху капака й в релеф са били изобразени св. 

Седмочисленици, ктиторският надпис е от 1885 г. Днес този киворий е изчезнал, а 

мощите се съхраняват в обикновено дървено сандъче (Kissas 1987). 

Върху дърворезбената част на иконостаса в църквата „Успение Богородично” 

под всяка икона от царския ред са изрязани миниатюрни медальони, в които са 

изписани различни изображения, а над всеки медальон има дърворезбено ангелче. В 

медальона, разположен под иконата „Апостолски събор”, са представени допоясно св. 

Седмочисленици с модела на църквата. Въпреки миниатюрните размери (около 10 см 

височина) и липсата на сигниращ надпис, иконографията недвусмислено показва, че 

изобразените персонажи са именно те. В центъра е представен беловлас архиерей, 

който държи модела на църквата, от двете страни на преден план са бюстовете на други 

двама архиереи с бели коси и бради. От двете страни на централната фигура се 

„подават” ликовете на два образа с кафеви коси и бради и най-отгоре – главите на 

двама монаси с кукулии на главата. Ликовете на изобразените персонажи са живи, 

изключително детайлно разработени и с подчертано индивидуални характеристики. 

Високото художествено ниво на изпълнение на това миниатюрно изображение насочва 

към Йоан Четири като негов автор. 

Връзката между изображенията на Апостолски събор и на св. Седмочисленици, 

както вече споменахме, е не само на иконографско ниво, или по-скоро иконографията е 

следствие от разпространеното в книжнината определение на славянските 

просветители като новите апостоли, християнизирали тези земи – знание, което 

очевидно се е съхранило и е било живо през тази епоха. Това се потвърждава и от 

историята на Бератската митрополия от Антим Алекзудис, където той отделя особено 

място на делото на „равноапостолните св. Седмочисленици” (Αιεμνύδεο 1868: 109-112). 
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С голяма вероятност в два от другите медальони са изобразени по отделно св. 

Климент и св. Наум. В медальона под иконата на Успението на св. Горазд и Ангеларий 

е представен беловлас светец архиерей, в едната ръка държи Евангелие, а с другата 

благославя, за съжаление част от изображението е обгоряло. Имайки предвид 

тематичната връзка с иконата от царския ред и някои иконографски характеристики, би 

могло да се предположи, че това е св. Климент. С по-голяма сигурност може да 

идентифицираме персонажа в медальона под иконата на св. Три светители
6
. Тук е 

представен светец монах с кафява брада, с кръст в едната ръка – иконографските 

характеристики на този образ съвпадат напълно с тези на св. Наум. 

Ще обърна внимание накратко и на останалите изображения в релефни 

медальони, които безспорно са интересни сами по себе си, но и потвържават търсената 

от зографите семантична и символична връзка с образите върху иконите от царския 

ред. Под иконата на св. Йоан Богослов е представен неговият символ – орел; под 

иконата на св. Богородица Одигитрия – св. Богородица Оранта, а под тази на Христос 

Пантократор – Триликият Христос. Това е рядко срещан иконографски вариант на 

Христос, познат от творчеството на известния зограф Онуфрий (1535-1554), превърнал 

се в своеобразна негова емблема. Това показва, че зографите от фамилията Четири са 

познавали добре творчеството на Онуфрий, а и че то било е достатъчно популярно през 

ХІХ в. Изписването на Триликия Христос под иконата на Христос Пантократор показва 

не само тематико-символичната връзка между двете изображения, но и историческа 

приемственост между зографи от различни епохи, творили в Берат. 

От този преглед на композициите на св. Седмочисленици в Албания става ясно, 

че през втората половина на ХVІІІ в. е формирана общата иконографска схема, която 

претърпява и някои вътрешни вариации. Макар и пресъздаващи един общ модел, няма 

нито една точно повтаряща се композиция нито като разположение на фигурите в нея, 

нито като места на конкретните персонажи. Очевидно е обаче, че изображението на св. 

Седмочисленици вече намира своето устойчиво място в „топографията” на църквите – 

на западната стена, до входа, като пазители и покровители на храмовото пространство 

наред с архангелите Михаил и Гавриил. В представените тук паметници образите на св. 

Йоан Владимир и на св. Никодим Виткукски вече също имат своето устойчиво място в 

иконографската програма – върху северната стена на храма, в реда на правите светци. 

Очевидно образите на славянските светци са станали неразделна част от 

иконографския репертоар на фамилията Четири. Тук пак ще повторя предположението 

си, че и в други, изписани от тях църкви в Музакия, които до сега не са публикувани, 

образите на св. Седмочисленици присъстват. Това поставя въпроса доколко 

зографската фамилия Четири механично възпроизвежда модела, зададен от зографите 

Константин и Атанас в църквата на манастира Арденица. Дали присъствието на 

славянските светци в тяхното творчество се дължи само на заимстване и повтаряне на 

модели, поради непосредствената географска близост, в която те работят, или по-скоро 

става дума за общ интелектуален процес, свързан с възобновяването и утвърждаването 

на историческата памет, който се реализира и в книжнината и в църковното изкуство? 

Включването на св. Йоан Кукузел към композицията на св. Седмочисленици, както и 

изписването на св. Йоан Владимир и св. Никодим Виткукски в близост до нея, показва 

съвсем ясно реализиране на историческо знание, на историческа памет и конкретно 

национално обвързване на светци от различни епохи. 

Съществува и трето обстоятелство, което несъмнено е предопределило 

създаването на толкова много изображение на св. Седмочисленици именно в областта 

Музакия – активната дейност на Бератските митрополити, които са ръководели през 

                                                 
6
 Не може да сме сигурни, че това е първоначалното място на тази икона, възможно е там да е 

била поставена друга икона. 
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ХVІІІ-ХІХ в. изграждането и изписването на голям брой нови църкви в епархията. 

Църквите в Либофш, Ванай, Козаре, „Успение Богородично” в Берат – всички те са 

построени и изписани по времето на бератските митрополити Йоасаф І и Йоасаф ІІ, 

както и останалите споменати църкви, дело на фамилията Четири. Не би трябвало да се 

изключи и възможността това „масово” присъствие на изображения на св. 

Седмочисленици в областта Музакия да се дължи на конкретната воля и политика на 

Бератските митрополити, започвайки с Методий, по чието време се създава първият им 

групов „портрет” в църквата на манастира Арденица. За сравнение ще посоча църквите, 

дело на Константин и Атанас от Корча в Мосхопол и Виткуки, където композицията на 

св. Седмочисленици е изписана само на едно място. В останалите църкви присъстват 

отделни фигури на св. Наум, св. Климент, св. Никодим Виткукски или св. Йоан 

Владимир. В потвърждение на горното твърдение ще дам още един пример с 

живописта в църквата „Св. Параскева” (1808) в Пърмет, дело на Търпо Зограф, която е 

неговото най-високо художествено достижение. В тази църква няма изображения нито 

на св. Наум, нито на св. Климент, или друг от Седмочислениците, нито на св. Никодим 

или св. Йоан Владимир, при това години след като техните образи са били утвърдени в 

иконографския репертоар на фамилията. Очевидно роля за включването на конкретни 

образи на славянските светци и особено на груповата композиция на св. 

Седмочисленици е играла волята на митрополита, по чието време са били изписани 

тези църкви. 
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Св. Седмочисленици и св. Йоан Кукузел. Стенопис; “Св. Богородица”,  

манастир Арденица (1744). 

Holy Heptarithmoi and St. John Koukouzel. Monastery of Ardenica (1744). 
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Св. Седмочисленици. Стенопис . “Св. Петър и Павел” (1764) 

Виткуки. Holy Heptarithmoi. Church of  SS. Apostles Peter and Paul (1764) 

in Vithkuqi. 
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Св. Седмочисленици. Стенопис; “Св. Георги” (1782), Любофск. 

Holy Heptarithmoi. Church of St. George in Ljubofsk (1782) 
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St. Nicodemos. Church of St. George in Ljubofsk (1782) 
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St. John Vladimir. Church of St. George in Ljubofsk (1782) 
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Св. Седмочисленици. Стенопис; „Св. Николай” (1795),  Ванай. 

Holy Heptarithmoi. St Nicholas Church in Vanaj (1795). 
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Св. Никодим и св. Йоан Владимир. Стенопис; „Св. Николай” (1795),  Ванай. St. 

Nicodemos and St. John Vladimir. St Nicholas Church in Vanaj (1795) 
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Св. Седмочисленици. Стенопис; „Св. Благовещение” (1806),  Козаре. 

Holy Heptarithmoi. The Annunciation Church in Kozare (1806). 
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Св. Никодим. Стенопис; „Св. Благовещение” (1806),  Козаре . 

St. Nicodemos. The Annunciation Church in Kozare (1806). 



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Св. Йоан Владимир, Стенопис; „Св. Благовещение” (1806),  Козаре. 

St. John Vladimir. The Annunciation Church in Kozare (1806). 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Св. Седмочисленици. Иконостас „Успение Богородично” (ок. 1812),  Берат.  

Holy Heptarithmoi. Iconostasis of Dormition Church in Berat (c. 1812) 
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Abstract 

 

This article deals with a representations of the Holy Heptarithmoi (the Seven Slavic 

Saints), as well as of St John Kukuzel, St John Vladimir and of New Martyr St Nicodemos of 

Vithkuq by icon-painters of the family of Constantine and Athanasios from Korçë  and the 

family Chetiri (John, George, Nahum, Nicholas) at the churches of Holy Virgin(1744) in the 

Monastery of Ardenica, St Peter and St Paul (1764) in Vitquki, St George (1782) in Libosh, 

St Nicholas (1795) in Vanaj, the Annunciation (1806) in Kozare and on the iconostasis of the 

Church of the Assumption in Berat. Brought together, the works by these two families of 

icon-painters outline a particular geographical region (Muzakia) and a timeline scope, where 

images of the Holy Heptarithmoi have been heavily present.  
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The Printing house in Moschopolis was playing a great role of in reviving , 

popularising, enriching and widening of the cult of Slavic saints. This new stage in 

establishing the cult of Slavic saints was carried out not only in the field of the written word 

but also in the field of Church art. Alongside with publishing offices and saints Vita, the 

pictorial aspect of cult got a steady push ahead. According to the study, the activity of the 

Bishops of Berat also underlay this process. 

In the second half of eighteenth century, in the monuments of the territory of Albania 

a general iconographic scheme of the composition of the Holy Heptarithmoi was formed, 

which underwent some internal variations. The representation of the Holy Heptarithmoi has 

already found its permanent place in the „topography‟ of churches: on the western wall of the 

naos, next to the entrance, as protectors and patrons of the Church area. On the monuments 

under consideration the images of St John Vladimir and of St Nicodemos of Vithkuq also 

have a permanent place in the iconographic programme of the churches: on the north wall 

amidst the standing saints. 

The images under review fill in the gaps in the chronology and development of the 

iconography of Slavic Saints, enriching the overall picture we have for the Arts as well as for 

the general historical trends of the given period. 


