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ШЕДЬОВЪРЪТ 
НА ХУДОЖНИКА

Разговор с Асен Чилингиров за стенописите на Захари Зограф в Атон
— В издателство „Български 

художник“ се подготвя за печат 
книгата ви „Стенописите на 
Захари Зограф във Великата 
Лавра' на свети Атанасий в 
Атон“. Разкажете нещо за исто
рията й...
. — Още при първото си пъту

ване в Света гора през 1978 г. 
посетих този манастир и стено
писите на Захари Зограф ми 
направиха огромно впечатле
ние. Става дума за паметник с 
над 320 кв. м стенописи, с пове
че от 100 отделни сцени и над 
200 отделни изображения на

светци. Достъпът до него е 
ограничен и още тогава у мен 
възникна желанието да подгот
вя една публикация за този ше
дьовър на монументалната жи
вопис, като по такъв начин го 
направя достъпен за възможния 
най-широк кръг любители на 
изкуството. През щестте си 
посещения на Атон имах 
възможността да проуча об
стойно този стенописен ансам
бъл и да направя над 800 фото
снимки от всичките му детайли. 
При това не мога да не спомена 
за така ценното съдействие, кое

то ми беше оказано от гръцките 
[ власти —. по-специално от гръц- 
- кото Министерство на външните 

работи, Министерството на Се
верна Гърция и от тогавашния 

I губернатор на Атон г-н проф. Д.
; Цамис, а така също и от старей- 

шините на манастира. Всички 
: нас свързваше общото ни худо- 
: жествено наследство и приятно

то задължение да усвоим и да 
популяризираме това наше об
що наследство. Беше ми оказа
на също и изключителната чест 
да работя в архива на манасти- 
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Захари ЗОГРАФ-----------  Автопортрет



ШЕДЬОВЪРЪТ НА ХУДОЖНИКА
третиране на художествения 
образ като отражение на една 
аб страктна идея, изявена 
посредством лишената от обем 
форма и стилизираната линия на 
контура, а също и от колорита — 
представен с абстрактни и 
„недействителни“ цветове, 
какъвто е случаят при компози
циите от Апокалипсиса.

— Това означава ли отстъпле
ние от принципите на реалистич
ното изкуство, на които почи
ват значителен брой от негови 
творби в България?

— В цялото творческо разви
тие на Захари Зограф до стено
писите, за които говорим, се 
наблюдава непрекъснато лутане 
м еж ду п р и н ц и п и те  на 
реалистическата, и на условно- 
идеалистичната живопис. Преди 
Захари Зограф не познаваме пи
то един български художник, 
който да ни е оставил толкова

похвати, заети от действител
ността, са подчинени напълно на 
условната концепция на худож
ника: В изграждането на форми
те при тези изображения откри
ваме много общи черти с 
експресионистите от първите 
десетилетия на нашия век като 
младия Пикасо, Шагал. Обши 
черти откриваме и в колорита на 
нашия възрожденски художник 
и експресионистите. За средно
вековната византийска и 
поствизантийска живопис, за 
академичния натурализъм от 
втората половина на XIX в. то
ва е едно новаторство,равно на 
революция; едно изпреварване в 
средства и похвати с повече от 
половин век, което съвременни 
ците му не са били подготвени 
да приемат. Забележително е 
обаче, че в едно и също време, 
когато Захари Зограф си служи с 
условния колорит при изграж

(От 1 стр.)
ра, където можах да открия ед
но писмо на Димитър Зограф. В 
него той отказва на вече извест
ната в литературата покана на 
монасите — поради заетост не 
може да се заеме с изписването 
на църквата, като споменава, че 
брат му, Захари Зограф, ще 
посети Великата Лавра и реши
телно заявява, че не може да 
работи заедно с него. До 
откриването на това писмо, кое
то ще публикувам във факсими- 
ле, нямаше приемливо обясне
ние на факта, че с изписването се 
заема именно Зах. Зограф, за ко
гото в поканата не става дума. 
Завърших своята книга едва 
миналата година. Тя обхваща 
над 350 страници текст и около 
400 снимки.

— В този смисъл тя е вече 
история за вас?

„Изгонване търговците от— Това е наистина така. Меж
дувременно написах една „Кул
турна история на България“ за 
германското издателство „Приз
ма“, а сега подготвям по поръч
ка на друго германско издател
ст в о , „У н и о н “ , к н и гата  
„Изкуството на Светогорските 
манастири“, където отново се 
връщам към същата проблема
тика, като подкрепям нова теза 
за поствизантийското изкуство. 
И- досега не е изживяно схваща
нето, известно ни още от начало
то на нашия век, че в живописта 
от следвизантийския период на 
балканските народи съществу
вали две основни школи — крит
ска и македонска; без да се спи
рам на историята на тази теза и 
на по-новия поглед върху нея; 
направен от съветския учен 
Лазарев, искам да подчертая, че 
тази живопис е наднационална и 
нейната същност се крие в тра
дицията, запазена по цялата 

територия на Балканския полу
остров; творците й са от всички 
краища на Югоизточна Европа, 
тя не се локализира никъде — ед
ни и същи групи работят и в 
Молдавия, и в Софийско, и в 
Тесалия, и в Атон например.
Тези, повтарям, нелокализира- 
ни групи пътуват винаги там, 
където има необходимост от 
изкуството им. Ще обърна 
внимание върху един от най- 
характерните и най-често цити
рани случаи — стенописите в 
женското отделение на църква

та „Св. Архангели“ в Арбанаси, 
изписани от художниците Ми
хаил от Солун и Георги от Буку
рещ през 1760 г. През последно 
време бяха открити в Солунско 
редица икони от същия Михаил, 
позволяващи заедно със стено
писите му едно по-пълноценно 
разкриване на неговия много
странен художествен талант. 
Убеден съм, че и в Румъния ще 
могат да се открият творби на 
тези двама живописци, ако бъ
дат систематично издирени. В 
същото време Службата за 
опазване на византийските 
паметници в Солун и по- 
специално нейният сътрудник, 
младият, но извънредно еруди
ран колега Сотир Кисас, успя да 
открие в Солун голям брой ико
ни на известния у нас единстве
но от литературни източници 
‘български художник Апостол от 
Воден, за когото френският кон
сул в Солун през XVIII в. твър
ди, че „е българин, но с висока 
елинска култура“. Тези негови 
икони го поставят на най-изтък- 
нато място всред художници
те, работили на Балканския 
полуостров през втората поло
вина на XVIII в. Както виждате, 
балканското изобразително 
изкуство от епохата на турско
то робство е едно сложно и мно
гостранно явление и неговото 
изучаване трябва да стане зада
ча на най-широк кръг изследо
ватели от всички балкански на

роди — какъвто е всъщност и 
случаят с творчеството на Заха
ри Зограф.

— А кои са основните ваши 
идеи в книгата ви за стенописи
те на Захари Зограф във Велика
та Лавра на свети Атанасий?

— В тези стенописи ние виж
даме възрожденския Ни худож
ник в една съвършено нова свет
лина; дават ни ключа за разби
ране на творчеството му и 
величието му. Те са неговото 
най-зряло произведение, после
ден етап от едно развитие, 
преминало през много лутания 
по пътя не само на техническо
то съвършенство и професио
налното майсторство, но и към 
едно дълбоко идейно осмисляне 
на художествената творба. В 
този дълъг творчески път всич
ки по-ранни творби на Захари 
Зограф се явяват като подготов
ка на това негово Последно про
изведение — на неговата лебе

дова песен.
— По-конкретно?
— Нека се спрем най-напред 

върху формата. Както общата 
композиция на този стенописен 
ансамбъл, така и нейните съста
вни елементи — отделните ком
позиции — нямат нищо равно по 
своето съвършенство всред 
паметниците на българското сре
дновековно и възрожденско из

куство, достигнали до нас. Не
що повече — в това отношение 
тези стенописи се нареждат не

посредствено до най-значител
ните паметници на средновеков
ната монументална живопис в 
цяла Югоизточна Европа. При 
изграждането на тази обща 
композиция и в съотношението 
на частите към цялото Захари 
Зограф е приложил наистина 
предимно традиционни похвати 
и изразни средства, познати доб
ре от всички големи творци на 
миналите епохи, но с такова уме
ние, характерно само за най-го- 
лемите от тях. Освен изключи
телното по своето съвър- 

■ шенство формално изграждане 
на целия фресков ансамбъл, тук 
имаме и едно негово напълно но
во идейно осмисляне, за какво- 
то не съществуват никакви 
образци — създава се нова 
декоративна система за изпис
ване на нартиката, твърде 
различна от дотогавашните и 
опиращи се на едно по-задълбо- 
чено тълкуване на литургично- 
богословските предписания, за
легнали в концепцията на худо
жествената украса. В изгражда
нето на отделните композиции 
откриваме още и последовател
ното приложение на някои фор
мални принципи, говорещи за 
един съзнателен и дълбоко 
осмислен творчески похват, 
реализиран също така с голямо 
умение. Например принципа за 
трите единства Захари Зограф 
заема от раннохристиянското 
изкуство, следвайки условното

голям брой рисунки и етюди от 
натура. В същото време той про
дължава да рисува в Бачков- 

ския, Рилския, Троянския и 
Преображенския манастир как 
то всички други съвременни не
му художници — все същите 
шаблонни фигури, застинали 
във вдървени пози, ненакомня- 
щи с нищо за богатото разно
образие от ракурси и движения в 
рисунките му, за упражненията 
му по перспектива. Цялото това 
изучаване на природата Захари 
Зограф използува при създава
нето на онзи свой монумента
лен стил, чийто краен продукт са 
стенописите му в Света гора. В 
тях той показва за първи път в 
каква степен изкуството му е 
зависимо от изучаването на 
видимата действителност, на 
природата. Където му е нужно, 
художникът се ползува от 
илюзионистичния стил и дори от 
обемна трактовка на формите в 
декоративно-плоскостната и 
условна живопис (някои от 
изображенията на светите дяко
ни от най-долния регистър на 
стенописите). В отделни сцени 
от Апокалипсиса и притчите той 
изобразява героите си в необи
чайни не само за неговото твор
чество, а и за цялата дотогаваш
на източноправославна мону
ментална живопис ракурси.

— Няма ли известна смесица 
на стиловете, тъй характерна за 
източноправославната църков 
на живопис през XIX в.?

— Съвсем не. Тези форми и

дането на цветовата компози 
ция в определени сцени, отразя
ващи една фантастична дей
ствителност, в непосредствена 
близост той ни предлага и 
реалистични, макар и силно 
стилизирани пейзажи — изгледи
те от Великата Лавра в най-дол
ния регистър на стенописите, по 
изразни средства необикновено 
сходни с композицията в михра 
ба на Самоковската джамия, 
чието авторство по такъв начин 
става вече несъмнено. Всичко то
ва показва, че в своето последно 
монументално произведение 
Захари Зограф се е освободил 
вече напълно от шаблона в 
изграждането на стенописния 
ансамбъл, характерен за по-го- 
лемия брой художници в източ
ноправославното църковно 
изкуство и ни дава доказател
ства за едно цялостно ново твор
ческо отношение към проблеми
те на монументалната живопис, 
макар и това съвсем да не оз
начава насочване по пътя на 
академическия натурализъм, 
извършено именно от следващо
то поколение художници. Напро
тив — Захари Зограф, като ни
кой от неговите съвременници, 
застъпва принципите на ран
нохристиянското изкуство, кои
то при него, обобщени и обнове
ни, се проявяват е такава после
дователност и сила за последен 
път в историята на източно
православната живопис.

Разговора води 
Видка Николова


