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Дисертацията се състои от въведение, концепция, четири глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложения, с общ обем от 

292 страници, които са разпределени по следния начин: Увод – 16 стр., Първа 

глава – 44 стр., Втора глава – 75 стр., Трета глава – 34 стр., Четвърта глава – 54 

стр., Заключение – 5 стр., Литература – 6 стр., Приложения – 43 стр. 

Литературата се състои се от общо 68 заглавия, от които: на кирилица – 

58 заглавия; на латиница – 1 заглавия; он-лайн източници – 9. 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 2 таблици и 76 фигури, и 

допълнен с 5 приложения. 

Обемът на основния текст на дисертацията (съдържание, въведение, 

концепция, четири глави и заключение) се състои от 285 страници.  

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита от Катедра 

„Социална педагогика― на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски― на 15.02.2018 г. 

 

 

Състав на научното жури 

Вътрешни членове 

1. Проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева 

2. Проф. д-р Живка Енчева Военкинова 

Вътрешен резервен член : доц. д-р Милослава Русинова Янкова 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Любомир Ников Попов 

2. Доц. д-р Петър Райков Петров 

3. Доц. Младен Иванов Младенов 

Външен резервен член: проф. д-р Петър Диков Петров 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.04.2018 г. в Корпус 

2, зала № 211 на Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски―, от 10,00 ч. 
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УВОД 

 

Паметниците на материалната човешка култура са основен извор, от 

който днес черпим познания за миналото съществуване на човечеството. 

Информацията, която получаваме от тях е градивна за съвременната 

историческа наука.  

Основна задача на цивилизованото общество днес е опазването и 

съхраняването на тези паметници. Обект на консервацията и реставрацията са 

широк спектър от произведения на изкуството. 

Основната цел на консервацията на едно иконописно произведение е 

стабилизирането на отделните материали, вложени в неговото изграждане - 

дъска, платно, грунд, живописен слой и съответно възстановяване на тяхната 

връзка. С помощта на консервацията се преустановяват по-нататъшни 

разрушителни процеси. 

Чрез реставрационната намеса се цели да бъдат отстранени всички 

причини, довели до влошаване на първоначалния вид и естетическото 

въздействие на иконописното произведение. С помощта на методите на  

реставрация и консервация се определя подходът и се решават проблемите на 

пряката намеса или профилактика, материалите, които ще се използват за 

стабилизиране и възстановяване на обекта. Характерът и степента на намеса са в 

зависимост от принципа на научна обосновка, експериментиране и натрупания 

опит.  

Крайната цел е постигане на максимално доближаване до 

първоначалния интензитет на цветовете, до оригиналното им звучене, 

съобразени с основния замисъл на автора. Реставрационният процес спомага за 

завършване на консервационно-реставрационните дейности, като от него зависи 

общият експозиционен вид на обекта.  

Реставрацията е процедура на третиране, предназначена да върне 

културното наследство към познато или предполагаемо състояние, често чрез 
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добавка на материали близки до използваните в процеса на изработване на 

даденият обект.3 

Крайната цел на всеки консерватор и реставратор е да съхрани за 

максимално дълго време цялостта и автентичността на реставрирания обект 

като паметник и като художествена ценност, от който черпим познания за 

миналото. По време на този процес се възстановява възможно най-много от 

първоначалното въздействие на творбата. С помощта на провежданите поетапни 

изследвания във връзка с изясняване структурата, техниката и технологията на 

изработка, използваните материали обогатяват различни дейности и науки 

участващи в анализирането и постигането на крайния резултат от работата на 

консерватор-реставратора. 

Максималното възстановяване на автентичността, съобразена с 

историческия период, структурни, технологични и емоционално-естетически 

характеристики на обекта на консервационно-реставрационна дейност улеснява 

крайния резултат. Последният е следствие от максималното извличане на 

автентичност, авторско решение и придаване на смисъл на произведението за 

съвременното общество като особена роля играят естетическият усет и 

художественото мислене. 

Натрупването на познания по отношение развитието на техниката и 

технологията на иконописта, паралелно води до пренебрегване на социалните 

аспекти в консервацията и реставрацията. Така възниква ситуация, в която 

трябва да се преразгледа необходимостта от опазване на иконописното 

наследство. Изследванията от различни гледни точки в социалната наука, днес 

проучват социалните аспекти на образованието и възпитанието на базата на 

анализ на общуването между хората, техните познания и взаимодействието им с 

множество артефакти, към които се отнасят и иконите. Значението и 

спецификата на иконописното изкуство като културно-историческо наследство 

                                                 
3 Ст. Белишки. Консервация и реставрация на музейни и художествени 

ценности. Научни и етични проблеми. Стр. 307-310. Съставител  - Л. Прашков. 
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трябва да се вземе под сериозно внимание поради ценността и стойността, която 

носи.  

В индивидуален план познанието на иконописта, нейните особености и 

специфика, възможностите за разбиране на същността й, нейното опазване се 

явява средство за социален напредък и личностно развитие. Иконописното 

изкуство е ключов момент за мобилизиране на обществото, за инвестиране в 

подходящи знания и умения посредством образование и обучение през целия 

живот. Необходими са по-ефикасни политики на образование и обучение в 

областта на консервацията, реставрацията и опазване на иконописното 

наследство. В контекста на глобализацията, културното наследство има 

изключителна стойност, която трябва да се опазва чрез мерки от обществен 

интерес. 

Един от най-важните документи за опазването на културното 

наследство и в частност иконописното е Международната харта за консервация 

и реставрация на паметниците на културата и забележителните места от 1964 г., 

в която е формулирана изключително строга методология за намесите, като 

основна цел за опазването на наследството. Член девети от тази харта гласи: 

„Реставрацията е дейност, която трябва да се предприема в изключителни 

случаи. Тя има за цел да запази и разкрие естетическите и исторически 

стойности на паметника и се основава на респекта към оригиналния материал 

и към автентичните документи. Тя свършва там, където започва хипотезата: 

всяка допълнителна възстановителна работа, считана за необходима по 

естетически или технически причини, се определя от архитектурната 

композиция на паметника и трябва да носи белега на съвременността. 

Реставрацията винаги трябва да бъде предшествана и придружена от 

археологическо и историческо проучване на паметника“ (The Venice Charter 

1964, article 9).  

Запазването на оригинала е най-важната стойностна характеристика, 

която ще остане като основен носител на историчност на обекта. Именно тази 

отговорност при вземането на решения изисква от реставратора не само умения, 
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но и сериозно академично образование в различни области. Всяка 

реставрационно-консервационна намеса е необходима, за да разкрие цялостната 

същност на иконата, така че обществото да може да осъзнае нейната значимост 

като културна ценност. Трябва да се следват определени критерии, поставящи 

граници на допустимите намеси, които ще определят в бъдеще живота и 

съществуването на обекта на иконописта. 

―… историческите обекти, места и проявления с  културна, научна, символична, 

духовна или религиозна стойност, са важен израз на културата, идентичността и 

религиозните вярвания на едно общество. Тяхната роля и значение, по-

специално с оглед на нуждата от културна идентичност и континуитет1 в един 

бързо променящ се свят,  трябва да бъдат признати.―2 

Съхраняването на иконописното наследство е стратегическа задача 

както за страната ни, така и в световен мащаб. То дава възможност да се 

идентифицира развитието на българската култура и идентичност, на 

християнството по нашите земи до настоящия момент и да се пренесе, и остане 

за бъдещето като обещание за по-добър и устойчив живот. Културата е 

създадена от съзидателната дейност на хората в условията на определена 

социална среда. Тя включва в себе си знания, вярвания, изкуство, морал, обичаи 

и закони придобити или постигнати от хората като членове на едно общество. 

Дейности, които са насочени към упадъка на човека, неговият начин на 

съществуване както на физическо, така и на ментално ниво. Културата на едно 

общество е съвкупност от знания, ценности и норми, които в своята съвкупност 

                                                 
1
 Непрекъсната връзка между същности или явления; продължение, 

приемственост. Исторически континуитет. Континуитет в научните 

изследвания. 
2
 Докладът на Конференцията на Обединените Нации за човешките  условия на 

живот (Обитаване II) (Истанбул, 3–4 юни 1996г.) набляга върху необходимостта 

от мерки в световен мащаб, за да се достигне до ―устойчивото развитие на 

човешките условия за живот в един урбанизиращ се свят‖. По този въпрос 

Параграф 152 от доклада (Опазване и реставрация на историческото и културно 

наследство) 
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определят човека като социален индивид, както и неговото поведение и 

взаимоотношения с останалите членове от обществото. 

Иконите са културна ценност плод на обществото и човека в частност. 

Разпространението и съхранението на иконописните произведения са важни 

фактори за съхраняване на човешката принадлежност, за съществуване на 

обществото и съхраняване на неговата идентичност. Връзката с миналото 

определя моралните, естетични и познавателни елементи на обществото и 

неговото единство. От гледна точка на опазването  и използването му, 

иконописното наследство може да бъде оценявано като процес на равновесие на 

културни и социални функции, при което културните функции се разглеждат 

като основа на социалните функции, а последните - като реализирана 

възможност на културните функции. 

 Изучаването и разглеждането на иконописта като културно-

историческо наследство има значение не само като полза за обществото, но и 

като търсене на единомислие в разбирането на иконата като духовен свят. 

Знанията, ценностите, нормите, представите, идеалите, вярванията и 

убежденията, както и традициите, обичаите, обредите са спойката на 

обществото. Иконописното изкуство представлява за него непреходна ценност, 

тъй като към нея се отнасят различни по давност достижения, съхраняващи 

способността си да преминават от едно поколение в друго и от една епоха в 

друга.  

Ценностите, въплътени в иконописното наследство са важен фактор за 

социокултурното развитие на обществото. То трябва да бъде съхранено и 

популяризирано, реставрирано и възпроизведено под формата на музейни копия 

или нови иконописни произведения. Изучаването и представянето на 

иконописни произведения трябва да е част от съхраняване на живия дух на 

културата на обществото, чрез символа и изображението. Опазването и 

усвояването на иконописното наследство трябва да е един от основните 

приоритети на държавната политика: 
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1. Съхраняването на икони във фондовете на музеите ги прави недостъпни или 

труднодостъпни за всеки член на обществото. По този начин 

произведенията са изолирани от културните процеси, протичащи в 

обществото. 

2. Фундаменталисткото направление е крайно по отношение на 

безапелационното приемане и съхраняване на традициите, ценностите и 

нормите от всяко едно поколение. В случая целта на редица религиозни и 

светски представители на културата е създадените ценности и норми да 

бъдат превърнати в канон и стереотип на поведение. По този начин всички 

останали културни ценности и норми остават на заден план. 

Фундаменталното направление се стреми да възстановява само най-ранни 

образци на религиозната вяра, а  това е твърде крайно за отстояването на 

културното наследство. 

3. Друг основен проблем е идеологизирането и политизирането на 

иконописното наследство. По този начин се подбират за съхранение, 

консервиране и реставриране икони, които са често моментен отговор на 

интересите на определени социални слоеве или движения. По този начин 

се внушават разбираеми и близки идеи, които подпомагат по-лесното 

манипулиране и внедряване в съзнанието на хората. 

4. Крайно направление е и отричането на полезността на иконописното 

наследство. В много случаи смяната на политически режим или други 

радикални промени в структурата на обществото, водят до тази социална 

позиция.  

 Иконата е символ и реалност, но днес всички сме свидетели на 

невежество на цялото население, което ескалира в непосредствения 

потребителски интерес към иконата като към старина, с която лесно могат да се 

спечелят много пари (това е философията на всички криминални елементи) и 

невежество и неразбиране от страна на широките кръгове (освен 

специализираните) от интелигенцията и образователната система какво е това 

икона и православно изкуство. 
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 Иконата се изписва, тя не се рисува. Иконата произтича от светостта и 

затова тя също е света. В иконопистта има много символика, но тя не е само 

символика. Иконата има за цел със средствата на материалния свят да изобрази 

реалност от духовния свят, да пренесе невидимата действителност във 

видимата, затова тя е едновременно символ и реалност. В иконата има духовен 

реализъм, затова задачата на един иконописец е много по-трудна, отколкото на 

един художник. Художникът трябва с материални средства: бои, четки, 

химикали да изобрази видимата действителност. Иконописецът трябва със 

същите средства да изобрази една невидима, духовна действителност, 

одухотвореност, лекота. Иконописта изисква както вътрешна чистота и духовен 

мир, така и чистота в отношенията между тези, които я вършат. Целта на 

православната икона е да отведе от символа (знака) за духовната реалност към 

самата тази реалност. Тази духовна реалност е неизобразима, неизречима и 

затова тя не наподобява нищо земно-тя се предава символически. Чрез иконата 

човекът се издига във висшите сфери на духовния, на божествения свят, а не се 

затваря, не се потапя в мрака на тежката материя, която го дърпа надолу. 

 „Неграмотните‖, с чистотата на своята вяра, без да бъдат изкушавани 

от гордостта на ума, от рационалистически съждения, от самомнение и 

академична гордост, получават чрез иконата непосредствена връзка с духовния 

свят. 

 Общественото и църковното съзнание в нашата страна тепърва имат да 

правят преоценка на православното наследство. Засега на него все още се гледа 

като на музеен експонат, като реликва от миналото. Губи се неговият дълбок 

смисъл, неговото настояще. Още по-лошо е, когато то се превръща в извор на 

комерсиални интереси и се отъждествява единствено с тях. Православното 

наследство, което имаме, част от което е и иконата, е неоценимо духовно 

богатство. То не е само реликва от миналото, то не е само символ за минало 

величие и достижения, то е жива реалност. Така и иконата е одухотворена 

реалност, част от нашата духовна същност. Ако всичко това бъде загубено, това 

означава, че ще загубим нещо от себе си като народ и като личности. Ще 
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изгубим духовните ориентири и бъдеще. Ето защо е радващо, че днес сред 

вярващата интелигенция се поставя въпроса за преосмисляне на православното 

наследство и в частност на иконописта и иконописната традиция. 

 „Доброта‖ е славянска дума и означава „красота‖ като едно от имената 

на Бога. Божествената красота е преди всичко красота на съвършената духовна 

любов, за което свидителстват писанията на светите отци. Да бъдем добри, това 

е послание, за което особено значение имат иконите, които малко от нас 

познават. 

 Предмет: Иконата като символ и реалност.  

 Обект: Икони, от различни епохи и тяхната консервация и 

реставрация. 

Задачи: 

1. Да се направи исторически преглед на иконите, които са намират в 

българските църкви, музеи, параклиси и пр. 

2. Да се проучат известните в литературата техники и технологии за 

реставрация и консервация на икони. 

3. Да се направи преглед на използваните технологии за списване на иконите в 

България. 

4. Да се проучат използваните в иконописта пигменти. 

5. Да се направи преглед на съвременните материали, които могат да се 

използват в реставрацията и консервацията на икони. 

6. Да се разработи концепция за социалните аспекти на опазването на 

предмети на иконопистта, консервацията и реставрацията на икони в 

съвременни условия. 

 Тази съвременна ситуация дава основание да се формулира следната  

 Хипотеза: Познаването на иконите, техниката и технологията на 

консервацията и реставрацията им ще допринесе от една страна за запознаване 

със спецификата на иконопистта и особеностите на българските икони, а от 

друга ще формира нравствени добродетели, свързани с доброто и с опазването 

на културно-историческото ни иконописно наследство от друга. 
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ГЛАВА ПЪРВА. ИКОНОПИС - СЪЩНОСТ, ТЕЧЕНИЯ, ТЕХНИКА, 

ОСОБЕНОСТИ, ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  

В тази глава са представени същността, техниките,особеностите 

на иконописния процес и иконописния канон. Специално внимание е 

отделено на Катакомбената гробищна живопис, Монументалната 

живопис, Византийската иконопис, Юстиниановия ренесанс (VI – VII век,) 

Иконоборчеството (VIII – IХ век), Иконописта  на Македонската династия 

(IX – X век), Комниновия ренесанс (X –XII век), Палеологовия ренесанс (XIII – 

ХVI век), Старобългарската живопис.  Подробно са описани изразните 

средства и особености в иконописта. Задълбочено е представена 

символиката на цвета.   

ГЛАВА ВТОРА . СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА 

ИКОНОПИСТА 

 Глава втора е посветена на съвременните техники и технологии на 

иконописта и спецификата на създаване на иконописно копие. В нея подробно 

са описани дървените основи, пигментите, технологията на изписване на лика и 

тялото, на очите, устата, косата и ръцете, както и методите на писане върху 

злато и лакиране на иконите. 

ГЛАВА ТРЕТА. РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ИКОНИ 

 Глава трета представя особеностите на консервацията и 

реставрацията на икони. Подробно са описани причините за разрушаване на 

иконите, етапите на изследване и експертиза при консервация и реставрация на 

този вид произведения на изкуството, материалите, инструментите и 

технологията на реставрацията и консервацията при изготвяне на музейно копия 

на иконата. 

 1. Консервация и реставрация на иконата на „Св. Ап. Андрей 

Първозваний”  

 Повърхността на иконата предварително трябва да е почистена от лака 

(Фиг. 59). Взетите проби се съхраняват между пластмасови или стъклени 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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плоскости, със сигнатурния си номер. Целта е да не бъдат повредени или 

напрашени и същевременно с това съхранени за дълъг период от време.  

 

 

Фиг. 59. Почистване на лаковото покритие 

 

След създаването на документацията, първоначално се пристъпва към 

механичното почистване на лицето и гърба на иконата с дестилирана топла вода 

(фиг. 60). За почистване на лака на иконата се използват разтвори и смеси на 

спирт с терпентин, на спирт с терпентин и амоняк и др. Това се прави с цел, да 

се отстранят евентуални биологични вредители (плесени, мухъл или паразити). 

Всички те се третират до тяхното пълно унищожаване. Тази процедура на 

почистване се прилага директно, ако живописния слой на произведението е 

значително съхранен. При наличие на разрушения върху живописния слой, 

първо се прибягва към укрепването му. 

Първоначално протекционното укрепване се извършва със залепяне на 

тънка хартия - японска (много тънка) или цигарена хартия, като се приглажда с 

топла ютия. Хартията се нарязва на 10х10 см (може и на по-малки квадрати, ако 

е необходимо) и със слаб 10% разтвор на рибен клей (туткал) и вода, с добавка 

на 1% антисептично вещество и 2% венециански балсам за еластичност се 

приглажда върху иконата. Тази операция може да се извърши и с горещ 7% 

желатинов разтвор. Лепилото трябва да е съобразено с живописния слой. 

Основен принцип за всеки използван материал е, че трябва да е обратим. Могат 

да се използват и синтетични продукти за укрепване на слоевете, но те променят 
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структурния състав на произведението. Концентрацията на лепилните разтвори 

трябва да е малка, като при необходимост постепенно може да се повишава от 3 

% до 8 %.  

Един от сериозните и често срещани проблеми са дървоядите, поради 

което често се налага отлепянето на оригиналното платно с живописния слой от 

дървената основа (фиг. 61). Това се прави чрез изрязване с остър скалпел, в 

посока отвън-навътре. По този начин се открива увредената лицева част на 

дървения панел. Често по повърхността се откриват множество канали, 

проядени от инсекти. Това е и причината дървесината да става много трошлива, 

което води до силно увреждане и на живописния слой на иконата. За 

дезинфекция дъската се намазва на няколко пъти с дървомор (Винавил К-60 в 

етилацетатен естер, с концентрация 3-7%) и откъм гърба. Инжектира се със 

спринцовка във всички отвори от лицевата част, гърба и страните. Когато се 

изтупа дъската, ако продължава да пада дървен прах, това означава, че има още 

живи дървояди и процесът трябва да се повтори. За почистване от гъби и 

плесени може да се използва и разтвор на 2 % разтвор на натриев 

пентахлорфенолат в етанол (фиг. 62). 

При силно деформирана дървена основа, е необходимо да се прегледат  

вложките, кушаците и сглобките. В някои случаи е добре да се подменят или да 

се изрежат внимателно легла за различни вложки, но при условие, че няма да се 

повреди живописта. 

Всичко това налага предварително втвърдяване и стабилизиране на 

основата, чрез инпрегниране с различни смоли. Понякога се използват туткал, 

желатин или восък, но по-подходящи материали са восъчно- смолисти смеси. 

Инпрегнирането става чрез нагряване с инфрачервени лампи или т. нар. 

температурно изтласкване. Целта при този метод е разтворът да проникне 

равномерно по цялата повърхност, както и в дълбочина на дървения панел. 

Восъкът увеличава теглото на дървесината и прониква в състава. Восъчно-

смолистите разтвори създават „ефект на мумифициране― при дървесината, 
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затова тези разтвори са добри за консервиране. Той е хидрофобен, паро- и 

водонепромокаем. 

Укрепващ разтвор може да бъде приготвен и с Paraloid В 72, като се 

започва с 2 % разтвор в ацетон (толуол) и постепенно се повишава 

концентрацията до максимум 5 %. Тази смола е синтетична, на акрилна основа. 

Използва се при по-здрава основа, която се намазва многократно, но при по-

големи увреждания гърба на иконата се накисва в разтвора във ваничка. 

Иконата се поставя в центъра, леко потопена в укрепващата течност. В този 

случай се използва капилярната тяга на дървесината. 

Реконструкция на основата при счупен ъгъл или липсваща част се 

реализира като счупеното парче се залепя за основата с 20% туткалена вода и 

дървени стърготини. Ако силно увредената част може да бъде възстановена се 

изрязва вложка, която се прикрепя към основата и се китосва. Дървесината е 

оцветена от дъбилните вещества, затова кита е необходимо да се оцвети с 

пигмент. Последният не се препоръчва, освен ако не е открит такъв в 

изработката на оригиналния грунд. Препоръчително е постигане на най-близък 

цвят на грунда, чрез пълнителя в него. Според състава на пълнителя и неговата 

големина на частицата може да бъде постигната максимална близост до цвета на 

оригиналния грунд. 

След пълното засъхване на китосаните места, основата се шлайфа с 

много фина шкурка. Слоят трябва да бъде нанесен с шпакла, с дебелина не 

повече от 1 мм. Така се подготвя основата за залепяне на платното с 

живописния слой. 

Както вече споменах по-горе, при преминаване към работа върху 

лицевата част на дървения панел, първо се сваля цялостното или частичното 

облепване. Това става с помощта на памучни тампони, напоени с гореща вода, 

като се внимава да не остават остатъци от лепило върху повърхността на 

иконата. Втората стъпка е свалянето или изтъняването на лака (Фиг. 64, фиг 65 

и фиг. 66). При темперната живопис тази процедура е много по-лесна, 

отколкото при маслените техники използвани при по-късните икони. При много 
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дебел слой лак, последният първоначално се отстранява механично със скалпел. 

Приготвя се смес от терпентин и етилов алкохол (спирт), в съотношение 1:1. 

Трябва да се внимава много при тази процедура, защото велатурните тонове 

могат да бъдат отстранени много лесно. Използват се полусухи тампони. 

Липсващите части от грунда и живописния слой се запълват с кит (фиг. 

66), приготвен от 2 обемни части винервайс, 1,1 обемна част 8% разтвор на 

туткал или рибен клей и 2% венециански балсам. Китът се полага на няколко 

пласта, като се наслоява повече на местата, поразени от инсектите. За големите 

участъци, в които липсва грунд с живописен слой и по-специално по краищата 

на дървения панел, се приготвя кит от восък (пчелен), дамарова смола и фино 

пресят винервайс. 

Редно е китването на грунда да се извършва с максимално близък по 

състав с оригиналния грунд. Могат да се използват примерно 2,5 обемни части 

креда (винервайс), смесена с 1 обемна част 10% желатинов разтвор, 0,2 обемна 

част яйчен жълтък и 0,2 обемна част пчелен мед за пластификатор. Нанасянето 

на последните слоеве ретуш става с четка, като се приглажда с навлажнена 

коркова тапа или много фина шкурка. Първоначално се обработват белите 

площи с цвят близък до оригиналния, но същевременно с една идея по-светъл. 

Това се прави, за да може след полагането на тънки успоредни чертички или 

точици с цвят, по-тъмен от оригинала, да се получи изсветляване на боята. По 

този начин нанасяните цветни тонове се доближават максимално до оригинала и 

се възстановява цветовата цялост на иконата.  

При по-големите липсващи части или там, където изображението е 

загубено нацяло, се прави сигниран ретуш (точков или чрез чертички). На малки 

части с точно определени параметри на изображението може ретуша да е 

имитативен (да наподобява оригиналната техника на иконописване). Ретушът 

също може просто да е тониран, за да не дразни белотата на грунда. Независимо 

какъв е, винаги се прави с обратими материали или пигменти с обратими 

свързватели, като възстановената част се различава видимо от оригинала. 
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При иконописта надживописванията могат да бъдат цялостни или само 

частични като, за да се премахнат се извършва разслояване. Ако е запазен лака 

между слоевете живопис на оригиналната икона, процесът е много по-лесен. За 

сваляне на надживописването с маслени бои се използват памучни компреси, 

напоени с амонячно-спиртна смес и диметилформамид. 

Последен етап от реставрационно-консервационните дейности е 

избиране и полагане на подходящо лаково покритие. Неговата цел е да 

подчертае колорита и естетическото въздействие на иконописното произведение 

и едновременно с това да го предпазва. Новото лаково покритие може да 

представлява дамаров лак с добавка от 2% пчелен восък.  

Цялостното въздействие на иконописното произведение в края на 

реставрационно-консервационните дейности трябва да е съобразено с 

максимална завършеност и синхрон между форма, цвят и цялостно въздействие, 

да се съхрани първоначалния вид и същевременно с това трябва да бъде 

съхранена неговата автентичност и историческа стойност (фиг. 67). В случаите, 

когато се налага реконструиране на голяма част от иконописното произведение, 

поради силно увреждане на произведението, се препоръчва изработване на 

негово копие. 

 

 

Фиг. 60. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний (фрагмент). 
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Фиг. 61. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ - запълване с кит на 

липсващите части и живописния слой (фрагмент). 

 

 

Фиг. 62. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“, (1855-1865), автор 

Захария Цанов, Тревненска художествена школа, размери 65/95/4, темпера, 

маслени бои 
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Фиг. 63. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ - поставяне на цигарена 

хартия и изглаждане с каутер за укрепване на живописния слой 

 

Фиг. 64. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ – отстраняване на 

лаковото покритие и замърсяванията. 
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Фиг. 65. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ – отстраняване на 

лаковото покритие и замърсяванията 

 

Фиг. 66. Икона на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ – отстраняване на 

лаковото покритие и замърсяванията (фрагмент) 
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Фиг. 67. Иконата на „Св. Ап. Андрей Първозваний“ след консервационно-

реставрационната дейност. 

2. Реставрация и консервация на иконата на „Св. Ап. Йоан” 

 С цел убеденост в правотата на изследваните теоретични данни беше 

разгледана и анализирана документация по извършена консервация и 

реставрация на иконата на „Св. Ап. Йоан”  съхранявана в Исторически музей гр. 

Шумен, съвместно с реставратора Румен Райчев и завеждащия лабораторията по 

консервация и реставрация – Роберт Попов. 

 Състояние на иконата преди реставрация (Фотос 1): 

 Дървена основа: 

- проядена от червояди; 

- замърсявания с различен произход; 

-  следи от удари 

 Лицева страна: 

- нарушена връзка между дървената основа и живописния слой; 

- липсващи части по ъглите и ръбовете; 

- пигментите са променили първоначалния си цвят; 

- частично подкожушен грунд; 

- увреден живописен слой; 
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- частично изпадали китове и потъмнели ретуши. 

 Етапите на консервация и реставрация на иконата са: 

 Механично почистване на дървената основа. 

 Импрегниране на основата със смес от 70% пчелен восък и 30% 

колофон при инфрачервено нагряване. 

 Нанасяне на слой шеллак. 

 Укрепване на грунда и живописния слой чрез восъчна дамарова смес и 

цигарена хартия (фотос2). 

 Нанасяне на нови восъчни китове (фотос 3). 

 Позлатяване на нимбовете със златен варак от 23 каратова злато. 

 Нанасяне на акварел върху останалите ретуши. 

 Ново лаково покритие на иконата с дамарова смола и 30% чист боров 

терпентин.   

                   
 

 Фотос 1                                                            Фотос 2 
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Фотос 3 

 

 

 

3. Реставрация и консервация на икона на „Св. Богородица Млекопитате“. 

Изготвяне на музейно копие. 

 

 

Икона на „Св. Богородица Млекопитате“ преди консервация и 

реставрация. 
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Фрагмент на иконата преди консервация с характерни люпежи в 

живописния слой. 

 

Гръб на иконата с проба за отстраняване на два слоя блажна боя. 
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Лице на иконата по време на консервация. Етап от укрепване на 

живописния слой и грунда с желатинов разтвор и приглаждане с помощта 

на цигарена хартия. 

 

Етап на отстраняване на деструктирало и пожълтяло лаково покритие. 
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Нанасяне на кредови китове на местата със загуба на живописен слой и 

грунд. 

 

Фрагмент на иконата с нанесени кредови китове на места, проядени от 

дървояди. 
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Лице на иконата след консервация и реставрация, извършена от 

консерватор-реставратора Константин Угринов. 

 

Изготвяне на музейно копие на иконата. Етап след грундиране и полагане 

на болюс преди нанасяне на варака. 
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Етап на позлатяване и нанасяне на сребърен варак в рамката на иконата. 

 

Нанасяне на цветни подложки в под живописния слой. 
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Етап от цялостно нанасяне на живописните слоеве и завършване със златен 

пигмент (асист). 

 

Фрагменти от изписване на плътта на Богородица и Исус. 
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Изготвено музейно копие на икона „Св. Богородица Млекопитателница“ от 

художник-реставратор Павлин Пенев 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ 

НА ОПАЗВАНЕТО НА ПРЕДМЕТИ НА ИКОНОПИСТА, 

КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА ИКОНИ В 

СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ 

 

 Реставрацията има за цел, съхраняването и представянето на 

историческата и естетическата стойност на съответния обект и се прекратява 

там, където започва хипотезата. Най- сложният момент е вземането на решение 

за степента на реставрационна намеса. Реставраторската работа изисква не само 

художествени умения и навици, но усет и вкус, внимание и прецизност при 

използваните похвати, материали и методи на работа. 

 Основа на съвременната консервация и реставрация е предварителното 

научно изследване на съответния артефакт и  използване на доказани по научен 

път методи и материали за обработка. 
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 Реставраторът трябва да познава вътрешната същност на обекта за 

реставриране въз основа на събрани научни данни с цел да се запази 

историческата достоверност и естетическите качества на обекта, представляващ 

единство от различни елементи, като нито един от тях не може да бъде отделен 

от цялото. 

Основната цел на консервацията на едно иконописно произведение е 

стабилизирането на отделните материали, вложени в неговото изграждане - 

дъска, платно, грунд, живописен слой и съответно възстановяване на тяхната 

връзка. С помощта на консервацията се преустановяват по-нататъшни 

разрушителни процеси. 

Чрез реставрационната намеса се цели да бъдат отстранени всички 

причини, довели до влошаване на първоначалния вид и естетическото 

въздействие на иконописното произведение. С помощта на методите на  

реставрация и консервация се определя подходът и се решават проблемите на 

пряката намеса или профилактика, материалите, които ще се използват за 

стабилизиране и възстановяване на обекта. Характерът и степента на намеса са в 

зависимост от принципа на научна обосновка, експериментиране и натрупания 

опит.  

Крайната цел е постигане на максимално доближаване до 

първоначалния интензитет на цветовете, до оригиналното им звучене, 

съобразени с основния замисъл на автора. Реставрационният процес спомага за 

завършване на консервационно-реставрационните дейности, като от него зависи 

общият експозиционен вид на обекта.  

Консерватор-реставраторът трябва да е наясно с документалния 

характер на обекта. Всеки обект съдържа данни и носи информация (еднозначно 

или в комбинация) от историческо, стилистично, иконографско, технологично, 

интелектуално и/или от духовно естество.  Всяка интервенция трябва да се 

предхожда от методическо и научно изследване, насочени към разбирането на 

обекта във всичките му аспекти трябва да бъдат изцяло взети предвид всички 

последствия от всяка манипулация. В отговор на горните професионални 
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характеристики и спецификации, консерватор - реставраторът трябва да получи 

художествено, техническо и научно обучение на базата на добре комбинирано 

образование. Обучението трябва да включва развитието на чувствителност и 

художествени умения, придобиване на теоретични знания за материали и 

техники, и строга забрана в научната методология за насърчаване на капацитета 

за решаване на проблемите по опазване, следвайки систематичен подход, 

използвайки точни изследвания и критично тълкуване на резултатите. 

Крайният резултат е следствие от максималното извличане на 

автентичност, авторско решение и придаване на смисъл на произведението за 

съвременното общество като особена роля играят естетическият усет и 

художественото мислене. Целта е съхраняване на уникалността на 

произведението, като продукт на определен исторически период, съобразено с 

естетическия изглед и експозиционния вид на произведението. Основна задача 

на реставратора е да придаде максимално завършен облик на обекта на 

реставрация, по отношение на цвят, форма и общ изглед. Едновременно с това 

трябва да съхрани автентичността, историческия момент и идейния замисъл на 

автора. 

Реставраторската етика налага разграничаване на привнесените 

елементи като се използват други материали, не толкова близки до оригинала с 

по-опростен детайл на моделировка, но съобразени с цялостта на обекта. При 

наличие на липсващи части на иконата, които не могат да бъдат „споени― с 

оригинала, нито като форма, нито като цвят или фрактура, се използва грунд, 

възможно най-близък до оригинала. От основно значение е тоналната му 

близост, която се постига не чрез прибавяне на пигмент, а с помощта на 

пълнителя. В краен случай се използва нанасяне на велатури, с цел постигане на 

цялостно звучене на творбата.  

Значение за естетическото възприемане имат и фрактурите на грунда и 

кита, преходите между тях, живописния слой и остатъци от цветни подложки, 

като част от живописната моделировка. Използваните материали трябва да 
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бъдат обратими и инертни спрямо оригинала. В процеса на стареене те не 

трябва да бъдат променливи и по отношение на цвета. 

 Основен аспект на консервацията и реставрацията е съхраняване на 

естетико-художествената и историческа ценност на произведението на 

иконописта. 

 Иконата е символ и реалност, но днес  всички сме свидетели на 

невежество на цялото население, което ескалира в непосредствения 

потребителски интерес към иконата като към старина, с която лесно могат да се 

спечелят много пари (това е философията на всички криминални елементи) и 

невежество и неразбиране от страна на широките кръгове (освен 

специализираните) от интелигенцията и образователната система какво е това 

икона и православно изкуство.Тя е носител на основните морални принципи на 

християнството като хуманизъм и всеобхватна любов и е резултат на Божията 

любов към хората и любовта им към Бога. 

 В иконата има духовен реализъм, затова задачата на един иконописец е 

много по-трудна, отколкото на един художник. Художникът трябва с 

материални средства: бои, четки, химикали да изобрази видимата 

действителност. Иконописецът трябва със същите средства да изобрази една 

невидима, духовна действителност, одухотвореност, лекота. Иконописта 

изисква както вътрешна чистота и духовен мир, така и чистота в отношенията 

между тези, които я вършат. Целта на православната икона е да отведе от 

символа (знака) за духовната реалност към самата тази реалност. Тази духовна 

реалност е неизобразима, неизречима и затова тя не наподобява нищо земно-тя 

се предава символически. Чрез иконата човекът се издига във висшите сфери на 

духовния, на божествения свят, а не се затваря, не се потапя в мрака на тежката 

материя, която го дърпа надолу. 

 Познаването на иконите, техниката и технологията на консервацията и 

реставрацията им ще допринесе от една страна за запознаване със спецификата 

на иконопистта и особеностите на българските икони, а от друга ще формира 

нравствени добродетели, свързани с доброто и с опазването на културно-
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историческото ни иконописно наследство от друга. Това е и основната причина 

за създаване на Концепцията. 

 

І. Области на концепцията: 

1. Същност на иконописния канон 

 Иконописта има свои изразни средства, съобразени с идеите, които 

иска да внуши: обратна перспектива, художествена деформация (издължени 

пропорции на фигурите и лицата, нереално големи очи и малки устни), 

опростена светлосянка, разномащабност във фигурите и други. Целта е да се 

постигне внушение за един нереален духовен мир, различен от земния. Освен 

особеностите, характерни за отделните живописни разновидности – темпера, 

енкаустика и други, иконописта спазва и някои специфични предписания, които 

не са обусловени от технологията на живописта. Например, първо се прави 

позлатата, след това т. нар. „долично― изображение, пейзажи, облекло на 

изобразяваните светци. Най-накрая е „личното―, т.е. изписването на лицата на 

светците. Добавянето на обков има формален характер и според много 

богослови е доказателство за профанизирането на разбирането за икона. 

Въпреки това съществуват обкови с високо-художествени качества. 

Християнската естетика на иконата е проява най-висшата небесна красота и в 

съчетание с адекватно предадени линии, багри и символи, разкрива 

божествената природа на човека в материално измерение. Тя е изкуство, 

съчетало в себе си познатата материална форма на нещата, пресъздадена по 

начин, който да подчертае божественото им подобие, а не като огледално 

отражение. Тук обратната перспектива е похват, чрез който не се представят 

пространствени измерения. Създадената илюзия за обърнато пространство 

около образа спомага за концентриране върху светия образ. Фокусът е върху 

божествения образ, а не върху неговата материалност. Образите са схематични, 

далеч от натуралистичното изобразяване, натоварени със символични значения. 

Всеки детайл, жест, израз на лицето и положение на тялото са със символичен 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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характер. Трактовката на формите и материята, издължените форми на 

фигурите, ръце и пръсти са символ на царственост, благородство, чистота, 

духовно израстване. Големите очи с характерното леко разместване във фокуса 

им, са канонични за византийската иконография. Те издават едновременно 

дълбокомислие,  проникновение и загатват за човешката природа на светите 

образи. В иконата времето и пространството са условни. Тя е носител на 

характерен език, чийто израз се открива в композицията, жестовете и в 

цветовото решение, за да може да бъде разбираема за човешкия разум. Целта на 

иконографията не е да покаже видимия свят или да разкрие духовното чрез 

идеализация на образа. Това се постига с каноничността на създадения образ, 

който е далеч от идеята за наподобяване на природата. Ясен пример за това са 

по-примитивните изображения на икони, които често изглеждат груби и 

недодялани с неточния си рисунък, дори грозновати, все едно рисувани от 

неопитно дете. Често това се дължи и на неумението на автора, но има и случаи, 

в които целта на иконописеца е била такава. 

Използването на цвета като символ датира от най-древни времена. 

Символиката на цветовете, както и емоционалното им въздействие осъзнато или 

не с течение на вековете заема своето място в иконата и става част от канона. 

Произходът и символичното знчение не се подлагат на съмнение. В ерминиите 

има описани насоки за цветовото изграждане на светите образи с тяхната 

характерност, което се е превърнало по-скоро в традиция с течение на вековете. 

В тях почти не се среща информация, която да уточнява самото символично 

значение на цвета, типичен за драпериите на всеки светец или неговия произход 

при изографисване на светите образи. Цветовете са се наложили като правило 

вследствие на традицията. Благодарение на това светите образи са станали 

лесно разпознаваеми – определени цветове са характерни за определени светии.  

Към средата на ХII век папа Инокентий III приема пет основни 

„литургични цвята―, които влизат в църковния канон: бял, черен, червен, 

пурпурен и зелен. Тези т.нар. литургични цветове са възприети и от останалите 
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християнски църкви за основни и можели да се използват само при определени 

литургии.  

 Символиката на петте цвята е следната: 

 Бял цвят – невинност, чистота, радост, хвала. 

 Черен цвят – скръб, погребение, тъга. 

 Червен цвят – жертвеност, посвещение, милосърдие, мъченичество. 

 Зелен цвят – надежда, вечен живот. 

 Пурпурен цвят – отрицание, тъжни размишления, съзерцание В основата 

на проблема за възникването на символиката на цвета в християнството 

стои водеща идея, мисъл или принцип, които не могат да се обяснят само 

по пътя на зрителното въздействие или създадена асоциация. Честото 

асоцииране на даден цвят с една и съща мисъл или момент във времето се 

превръща в единствена асоциациа. В този смисъл в иконописния канон 

предполагат следните значения на цветовете: 

 Злато, златен цвят (сребро) – изразяват божественост, чистата енергия, 

която струи от Светите образи. Блясъкът на златото се свързва с 

Божественото сияние. Символизират вечния живот и вярата. Това е цветът 

на Христос. 

 Охра и кафяво – земни цветове, асоциирани с плътността на материята. 

Цветовете на прахта, пръста, на всичко преходно и тленно. По-светлата 

охра поради своята близост до жълтото се доближава до златистото и 

създава впечатление за светлина и чистота. Въпреки това земния произход 

на цвета вибрира на едно ниво с плътта. Може би това е и една от 

причините първата цветна подложка в иконите да бъде именно нанесена с 

охра. Цвят, който е по-близо до кафявото и тъмнокафявото, които са 

характерни цветове за монашеските и отшелническите одежди, се свързва 

с нищетата, лишението, себеотрицанието и отказване от земните радости.  

 Синьо - създава впечатление за дълбочина, пространственост и 

спокойствие и дава усещането за ефирен, безтегловен свят. В иконата 

синият цвят се приближава като символика до безсмъртието и 



 

36 

 

спокойствието. Напомня за небето, асоциира се с разум, интелигентност, 

мъдрост, духовност и чистота. Това е цветът на Богородица и 

божественото начало. 

 Зелено - асоциира се с живота. Зеленият цвят е цветът на природата, на 

тревата, растенията и дърветата, на вечното обновление, надеждата и 

Възкресението. Символизира растежа и плодородието, обновяването, 

красотата, раждането и смъртта, баланса и стабилността. Използва се в 

иконите предимно за драпериите на мъчениците. Царствени фигури или 

такива на пророци също понякога се изобразяват в зелени одежди. 

Присъства и в сцените на Рождество Христово. 

 Червеното и пурпурното са огненени и натрапчиви цветове. Асоциират се 

с кръвта, наследствеността и живота. Византийските императори са носели 

ботуши от пурпурна кожа и червен плащ като символ на царственост. 

Изображенията на Исус Христос във византийската иконопис винаги са с 

червен хитон. По този начин се е натрапвала мисълта на обикновенния 

човек, че императорът е богоизбран, че е победител и неговата дума 

трябва да бъде чута. Той е победител и неговата воля е свещенна. Друго 

значение на червения цвят е проливането на кръвта Христова, свързана с 

неговата саможертва за благото на човечеството. За Богородица също е 

характерна червена връхна дреха (химантий). Някои от образите на 

мъченици също са изобразени с червени одежди. Огненото червено е 

намек и за войнственост. Образите на светии-воини като архангел Михаил, 

Св. Георги Победоносец и Св. Димитър са изобразявани винаги с червена 

наметка и меч. 

 Бялото е символ на чистота и Божествена светлина. Със своето сияние 

бялото е най-близо до светлината и едновременно с това е носител на 

успокоение, баланс. То се асоциира с невинността и чистата мисъл. В 

иконописта бялото е цвета на праведните, пелените на Младенеца, 

ангелите и душите на хората. В бели дрехи се извършва кръщенето – акт 

на пречистване и символично прераждане. 
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 Черното е цвета, поглъщащ изцяло светлината, асоциира се със злото и 

силите на мрака. С него също така се изобразяват и дрехите на монасите, 

отказали се от всичко плътско и светско. Използва се при сцени като 

Страшния съд, където дяволите и грешниците са нарисувани в черно, 

символизиращо мрака и поквареността на душите. Кръстът Исусов също 

се изобразява в черно като символ на мъките му и човешките грехове, 

които той изкупва със своята смърт. 

Цветовете със своята условност играят ключова роля във възприятието на 

духовния свят от обикновения човек. Молитвата е глас към Бога, а иконата е 

като отворен прозорец към него. В България иконописта по-скоро се смята за 

изобразително изкуство. Това е неправилно, защото човек, за да може да рисува 

икони трябва да е вярващ и трябва да бъде много добре запознат с богословието.  

Най-ранните икони, които са запазени и до днес, като икони са от шести 

век и са запазени в манастира в Света Екатерина в Синай. Те са направени в 

техника, която се нарича инкаустика. При тази техника пигментите са смесени с 

восък. След Иконоборческият период, се възприема така нареченият 

Византийски стил, което е неправилно като термин, поради факта, че 

Византийската империя съществува много векове и обхваща огромна територия. 

Образите стават по линеарни и техниката, която започва да се използва се 

нарича яйчна темпера. Това е техника, при която пигментите се смесват с 

жълтък от яйце. Във всеки един регион по едно или друго време съществуват 

различни школи, които работят в малко по различни стилови характеристики, 

но като цяло иконописта се запазва още от древността до наше време с една 

много характерна стилистика.  

Днес много от художниците изписват икони и храмове, но през годините не 

е било така. Личността на Зографа е разглеждана и на много от църковните, 

поместени събори и преди, по време на Средновековието - у нас 

Средновековието продължава до Възраждането. Иконописците са били монаси, 

свещеници, синове на свещеници, но може би по време на Възраждането с 

въвеждането с т.н. „панаирни икони‖ преди всичко в Тревненския край и цели 
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семейства започват да изработват икони, които да бъдат продавани на 

панаирите. Също така с навлизането на светския манталитет и западното 

образование, много от зографите започват да стават хора, които се занимават с 

изобразително изкуство. Същите тези хора, които рисуват къщите, рисуват и 

храмовете. След това в България все по-малко и по-малко се намират сред 

свещенослужителите живописци – тези, които да изписват иконите. Иконата не 

е точно живопис. Това е едно богословие в багри, и за да можеш наистина 

адекватно да пресъздадеш този образ и наистина да носи тази святост, трябва да 

имаш вярата в себе си, защото пред едно живописно платно никой не отива и не 

се моли и прекръства, докато пред иконата хората отиват и отварят душите си и 

се молят пред нея. 

2. Характерни особености на иконописта 

Изследването на технологията и техниката на българската икона е 

направено посредством комплексно проучване на писмените и веществените 

източници - разчитане на ръкописни и печатни сборници, съчинения и 

специални ръководства на българските зографи, "ерминии", специалните 

ръкописни източници по технология и техника на живописта от античността и 

средновековието до началото на XIX в. - трактати и манускрипти, общите 

писмени източници, като лекарствени справочници, каталози на фирми, физико-

химични анализи и оптични изследвания на запазените икони и стенописи от 

Средновековието и Възраждането, миниатюри, подготвителни картони, 

живописни материали и пособия на български зографи. 

Процесът на изграждане и използваните материали при създаването на 

българската темперна икона е аналогичен с този на останалите Балкански 

държави. 

 Основната живописна техника за създаване на кавалетна култова 

живопис е яйчната темпера. По-късно, под влияние на западноевропейската 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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маслена живопис, в иконописта на Балканите започва да навлиза един нов 

материал, който разширява възможностите за пластично моделиране в разрез с 

вековните норми и строго установени правила - това са растителните масла 

(ленено, орехово, маково). Комбинираната темперно-маслена техника навлиза в 

изкуството на българските зографи след средата на XIX в. и особено под 

влияние на първите художници с академично образование, които творят в 

България от началото на ХХ в. 

 Нанасянето на боите става в определена последователност, като в 

процеса на изграждане на иконата се използвала равномерната, чисто 

декоративна покривност на темперната боя. Слоевете се редуват от по-тъмните 

към по-светли, а цветът се получавал чрез смесване на основния локален тон с 

бяла или по-тъмен нюанс, понякога с добавка на черна. Бликовете и 

завършващите детайли се поставят накрая с чиста бяла боя. За да се "омекотят" 

преходите при изграждане на обема, художниците използват прозрачни 

велатурни слоеве - в по-ранните епохи сравнително рядко и пестеливо, а в 

епохата на Възраждането (XVIII - XIX в.) включително и маслени велатури. 

 Покриването на живописта с прозрачен лак е последната процедура 

при създаването на иконописната творба. В България и на Балканите се 

използвали изключително лакове от "меки" смоли - мастикс, дамара, колофон, 

борова смола във вид на балсам, за разлика от "твърдите" кехлибарени лакове от 

варени масла на руските художници-иконописци. 

 Идеята и създаването на иконата принадлежат на иконографа, докато 

канона и преданието са израз на опита на съборната Църква. В така наречената 

религиозна живопис художникът изразява своя собствен възглед за света и 

живота, но ―колкото и този начин на самоизразяване да е каноничен за 

обикновеното художествено творчество, той няма място в богослужението на 

Църквата.‖ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_%28%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
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 За иконописта и стенописта употребяваните материали са различни. За 

една икона е необходимо да се приготви преди всичко хубава и здрава дъска, 

която да не се пука и да не се криви, да не е податлива на червоядство. За да се 

избегне червоедината, старите майстори са прилагали два начина: първо 

дъските, на които ще се рисуват икони, е трябвало да бъдат от стари дървета, 

рязани късно през есента или през зимата. С това те са целели да употребят 

дърво, в което е била прекъсната до възможния предел вегетацията, соковете в 

дървото са намалели, то е с малко белтъчини, а с повече таниново съдържание. 

Твърдостта на дървото в този случай е по-голяма и това го предпазва от 

червеите. За още по-голяма сигурност майсторите са прилагали и следното: 

когато иконата е била готова, намазвали са я с горещ зехтин от всички страни 

освен от лицевата страна. Резбите от иконостасите са потапяли изцяло в горещ 

зехтин или безир тогава, когато са искали да остане резбата оригинална — без 

грундиране и позлатяване. Грундът за дъската за рисуване се е приготвял по 

няколко начина, обаче главното свързочно средство е бил туткалът. Грундът се 

е полагал или направо на дъската, след като с длето са били направени напречни 

нарези, за да може да се задържа, или пък върху тънко платно, обикновено 

тензух, залепен върху дъската. Тревненските зографи са примесвали в туткала, с 

който са залепвали платното, добре пресята пепел от дърва. Преди това обаче и 

в двата случая дъската е била добре напоявана с туткал, отначало съвсем рядък, 

а след всяко намазване - с все по-голяма гъстота. Те са намазвали дъските по 6, 

7 до 8 пъти и едва тогава са нанасяли сместа с гипс. Пластът от туткала е бил 

съвършено тънък, за да не се напука. Положеният грунд с гипс (правилното е - 

умъртвен гипс) е бил изглаждан идеално. Това са вършели с особено стъргало, 

много остра стоманена ножовка, снабдена на двата края с дръжки, 

перпендикулярни на плоскостта на ножовката, или пък със стоманен 

триъгълник, чиито страни са били извънредно добре изострени, а в средата му е 

била прикачвана желязна пръчка с дървена дръжка. Понякога са си служели и с 

добре изострена тесла. Някои от зографите са постигали такова съвършенство, 

че се е получавала плоскост, гладка като стъкло и, за да проверят дали са 
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изгладили достатъчно, са посипвали съвършено дребен прах от въглища, а след 

това са изтърсвали праха, удряйки дъската върху камък. Ако прахът от 

въглищата се е задържал върху грунда, то това е показвало, че грундът трябвало 

още да се изглажда. Това съвършено изглаждане естествено е изисквало боите 

да бъдат много умело приготвени и да се полагат изискано. С това е свързан и 

друг съществен въпрос в техниката на зографското майсторство - нанасяне на 

първите черти, на контурите на рисувания обект. Много ясно е, че след като 

майсторът така старателно е приготвил плоскостта, на която ще рисува, той не е 

могъл да си позволи да драска върху нея било с молив или пък с въглен, защото 

и най-лекият молив или въглен без друго ще остави следи върху грунда, а това 

ще окаже влияние върху тънко полаганите бои и драскотините под тях ще се 

показват. Особено важно е било това за работата със златото. Майсторът не си е 

позволявал да наруши гладкостта на грунда, следователно той, колкото и да е 

бил сигурен рисувач, е избягвал да рисува направо. За съвременния художник 

това е твърде естествено. Върху платното почти всички художници теглят 

пробни черти, които най-често не остават на първоначалните си места. Старият 

майстор е прилагал, друг начин. Той е използвал така наречените погрешно 

„юрнеци‖, „примери‖ или „шаблони‖, на гръцки — антиволи, които ние можем 

да наречем подложки. Това са известните надупчени с игла рисунки върху 

обикновени листове. На тези подложки, от които множеството са запазени до 

днес, старият живописец дължи онова незаслужено порицание, отправено към 

него от всички несведущи и незапознати с този въпрос. И понеже малцина 

познават старата техника, отива се дотам, че и най-добрите иконописци се 

свеждат едва ли не до някакви слепи и неуки, копирачи. С цел да не се наруши 

гладкостта на дъската за рисуване се взема лист хартия, голям колкото 

плоскостта, на която ще рисува. 

 Все във връзка със старанието иконата да бъде чиста и гладка е 

свързана и грижата за приготвяне на боите и четките. Иконописците от разните 

места и школи са използвали различни начини. Докато самоковците, 

банскалиите и македонците са предпочитали маслените багрила, тревненци в 
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един твърде дълъг период са употребявали температа. След като иконата е била 

завършена, те са полагали втори дебел слой лак и по този начин са придавали 

свежест и вид на масленост на иконите си. По-късните и последните тревненски 

майстори са били възприели маслените багрила, но малцина от тях са могли да 

боравят с тях. С изключение на тревненци в известен период от време всички 

останали майстори в късните периоди на своето творчество са рисували с 

маслени бои. Те се приготвяли, като се разтрият маслото и прахът на мраморна 

плоча и при това маслото да преобладава. 

 За запазване на багрилата си пресни по-дълго време, старите майстори 

са постъпвали различно. Едни от тях са правели особен вид „туби‖ от свински 

мехурчета или части от черва. Други живописци са поставяли боите си в 

кутийки или мидени черупки и отгоре са насипвали вода, за да се запази боята 

прясна за по-дълго време. 

 Почти всички стари живописци сами са си приготвяли четките. Те са 

се старали четките им да бъдат меки, за да не оставят белези върху багрилата. 

Рисуваните с редки бои и меки четки икони са ставали много гладки. За четките 

живописците са използвали косми от катерици, от магарета, а твърде често от 

котки. 

Днес се разчита на голямото разнообразие на боите - темперни бои в 

бурканчета, както и четки, варак и всякакви готови лакове. Варакът е общо 

казано златно или сребърно фолио, което се лепи с C200. Предполага се, че 

иконата има злато като ‖фон‖. Златото се прави преди всичко друго. Там, където 

ще е златно, е хубаво да се оцвети с тъмно червена боя, върху нея се слага тънък 

слой c лепило С -200 и след това се лепи варака. Там, където „не хване‖, остават 

петна от червеното, което е приятен ефект. 

3. Знания за иконите 
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 Икона е дума от гръцки произход (eikon), която означава "образ", 

"портрет". Иконописта е изкуство, зародило се във Византия през ІV век и 

разпространено в целия православен свят. Отначало икона са наричали всяко 

изображение на Спасителя, Божията майка, светец, ангел или събития от 

историята на Църквата, независимо от това дали става дума за скулптура или 

живопис. Днес иконата е нещо повече от образ: тя не само украсява храма или 

илюстрира Свещеното писание, но тя е предмет, органически вписан в 

богослужението. Това обяснява значението, което Църквата придава на иконата 

- не на всяко изображение, а именно на онзи специфичен образ, който тя сама e 

изработила в борбата срещу езичеството и ересите, образ, за който в 

иконоборческия период е заплатила с кръвта на мъченици и изповедници, образ 

на православието като цяло. Затова е невъзможно нито да се обясни, нито да се 

разбере църковно изкуство извън Църквата. 

Иконата е проводник на божествена светлина, посредник на душата, 

затворена в тленното, зависима от материалното. Тя е връзка с по-висшия и 

хармоничен свят чрез молитва и духовното съзерцание. С нейна помощ се 

материализира духовното във физическото пространство. Бог приема човешката 

природа, за да покаже пътя към духовното израстване на душата, зависима от 

материята и освободена от греха. Чрез нея се осъществява връзката между 

божествения и човешкия свят. 

Според църковното предание първата икона е била неръкотворният 

образ на Спасителя, в чието създаване не са участвали човешки ръце. Това се 

случило по време на земния живот на Иисус Христос. Управителят на град 

Едеса княз Авгар бил тежко болен. Чул за безбройните чудеса и изцеления, 

които правел Христос, Авгар изпратил живописец, за да нарисува Спасителя, но 

лицето на Господа така сияело, че живописецът не можал да го нарисува. Тогава 

Христос измил лицето си и го избърсал с платно, на което се отпечатал 

Неговият Божествен лик, и изпратил платното на княза. Щом получил 

Христовия образ, Авгар се изцелил от болестта си. 
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 Иконата е наследник на древните портрети, има почти две хиляди 

години история. Тя дължи своето дълголетие на консервативните техники за 

живописване. Разцветът на иконографията настъпва през Средновековието, 

когато тази традиция е особено ценена. От тогава се съхранява тази стара 

технология на това изкуство, наследено от античността, което не е загубило 

своето очарование и до ден днешен.  

4. Технология на изработването на икони  

Работата по раннохристиянските икони започвала върху добре 

полирана повърхност на грунда. Майсторите работели с темперни бои, за които 

като свързвател използвали емулсия, приготвена от яйчен жълтък, в комбинация 

с растителни масла. По този начин се създавали изключително трайни бои с 

добра устойчивост на цвета във времето. Изписването се извършвало с помощта 

на кръгли четки, с мек естествен косъм. Художниците ги изработвали сами като 

най-често използвали косми от катеричка, различни видове порове, конски 

опашки и др. Дръжките били изработвани от птичи пера, тръстикови пръчки 

или дървени клечки с различна дебелина. 

Самото изписване на иконата протичало по строго определен ред 

посочен в зографските наръчници. В ерминиите освен технологията на 

изработка на отделните части на иконата, се съдържа и информация за изгледа 

на светите образи и композиционни решения на различни сюжети, за отделни 

типажи с характерните им жестове както и тяхната символика, декоративно и 

цветово решение. 

Със започване на работа по живописния слой на иконата преминава 

през три основни стъпки – нанасяне на позлатата, изграждане на пейзажи и 

архитектурни елементи, драперии, разработване на плътта (лице, ръце, нозе) и 

най-накрая – надписи, обрамчване на иконата, декориране на златото и 

линеарно подчертаване на разработените цветни петна (дреха, лице, ръце, ореол 

и др.).  
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При технологията на използване на темперните бои освен 

равномерната им покривност в процеса на живописване, се спазва строго 

регламентирана последователност и цветови комбинации. Етапността на целия 

процес на изписване на иконите е разработена във времето с многовековната 

практика на зографите. Тази техника се приема изцяло от съвременните 

майстори като не подлежи на изменение предвид използваните похвати и 

материали и установената от канона последователност в постройката на 

иконата.  

Иконописният процес започва с полагане на цветни подложки с 

локалния тон на цвета използван в драпериите и останалите композиционни 

елементи. Техниката на живописно изграждане на иконата следва 

традиционните правила и конструктивни особености. Първоначално се полагат 

тоновете на петната с по-голяма площ (фон), следват тези на дрехите, 

архитектурните елементи и най-накрая се изграждат лицата, ръцете и други 

детайли от телата. Основните тонове трябва плътно да прилепват до съседните 

или леко да ги покриват. По този начин след нанасянето им се получава 

уплътняване на цвета и грунда не прозира през него. Живописното изграждане 

започва с нанасяне на тъмните тонове като постепенно се преминава към 

изсветляване на слоевете боя. Този процес се извършва с постепенното добавяне 

на бяла боя към основния тон и поетапното му полагане слой след слой. Това 

постепенно нанасяне на по-светли петна цели да създаде усещтането за 

осветеност и обем. Формите и детайлите се отделят с помощта на контур, в 

който основният цвят е използваният, но в по-тъмен, почти черен нюанс. С 

помощта на контура се извършва и т. нар. „притъмняване‖, обемно изграждане 

на светлосянката на формите. Последно се нанасят така наречените „бликове― с 

чисто бяла боя. Нанасят се с много фин щрих и само на най-светлите места като 

акценти. Този начин на изграждане на светлосянка създава характерното 

усещане за излъчване на светлина от иконата, което подсилва ефекта на 

внушение за неземност. 
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Освен използване на бликове като краен, завършващ етап може да се 

използва и злато. Има два основни начина за полагане на златото - „творено 

злато‖ и асист. Твореното злато се нарича още пръстно или разтворено поради 

метода на направата му. Техниката „асист‖ е по-подходяща за икони с по-

голяма площ за позлатяване. Тази техника е позната още от византийските 

икони. Интересна е техниката на работа върху самото злато - „пробастър―. При 

нея върху златото се нанася цвят, който се издрасква с остър инструмент 

направен от кост, ахат или дърво като по този начин се създават декоративни 

елементи. Към боята се прибавя пластификатор (глицерин, сапун или мед). По-

добри резултати се получават върху полимент. Описаните по-горе операции по 

иконата се извършвали от т. нар. доличник. 

Ликът е най-важната част от иконата и трябва да бъде изписан 

старателно и прилежно. Тук отново живописното изграждане е от тъмно към 

светло като преходите се правят постепенно. Одухотвореността на образа е 

основна задача на иконописеца. Основният тон на лицето и тялото се нарича 

санкир или проплазма. Нанася се на всички телесни части покрити с плът - ръце, 

лице, тяло, крака, а също така и върху косата и брадата. Основният тон може да 

бъде топъл (сивокафяв), студен (маслинен). 

Маслиненият санкир е най-използваният при византийския стил на 

иконописване. Получава се при смесване на охра, черно, бяло и зелено.  

Сивокафявият (димчат) санкир се получава при смесване на охра, 

черна, бяла и червена (цинобър, печена сиена или кадмиево червено). Този тон е 

широко използван и предпочитан от староруската иконопис.  

Кафявият санкир се състои от охра, черна и червена (печена сиена или 

от охра, умбра и цинобър или кадмиево червено). Контурите на лицето се 

нанасят с топъл кафяв цвят, който е по-тъмен от санкира. Що се отнася до 

колорита на образите, то женските, юношеските и ангелските ликове трябва да 

се изграждат с по-розово –жълтеникав тон, с много плавно преливане и лека 

руменина. Мъжките образи могат да са с по-червеникава подложка и с по-рязка 

светлосянка. Старческите образи трябва да са по-жълтеникаво-бледи, 
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преминавайки от кафяви сенки към светли охри и бликове. Въпреки тези 

указания, описани в ерминиите, всеки иконописец решава сам за себе си как да 

изгради светия образ и колорита на цялата икона. 

Проплазмата за лицето (първа охра, първа разбелка) се състои от 

основния тон, към който се добавят охра, натурална умбра, сиена печена, 

цинобър или кадмиево червено, бяло и понякога кадмиево жълто. Този тон 

трябва да е топъл и малко по-светъл от основния тон на санкира. Очите се 

очертават с помощта на тънка четка като цвета на контура на лицето над горния 

клепач се изсветлява с една или две ленти, изпълнени с първия и втория цвят на 

лицето. Ирисът се изпълва със същия цвят (контур), с който се изписват и 

веждите. Горният клепач и ирисът се очертават с почти чисто черен контур и се 

поставя зеницата. Бялото на окото се поставя от противоположната страна на 

погледа. Ирисът не трябва да бъде пълен кръг, а леко елипсовиден. Трябва да се 

намери точното му място, защото ако е поставен по-нагоре, изображението 

изглежда с блуждаещ поглед. 

Както при всеки вид портрет, така и в иконата освен очите важна роля 

играе и израза на лицето и устата. Горната устна винаги се рисува по-тъмна от 

долната. Долната устна се прави с първия и втория тон на лицето като след това 

се затопля с червено. За горната може да се използва само червено. Между тях 

се поставя контур с цвета на контура на лицето. Най-накрая се поставят 

светлините на долната устна. 

Косата, брадата и мустаците са строго определени за всеки светец, 

както и това дали ги има или не. Основният тон се полага плътно, за да се 

подхранва следващия нанесен тон и изображението да има цялостен облик. 

Белите коси се рисуват направо върху санкира с по-тъмно или по-светло сиво. 

Накрая се прибавят почти бели бликове и се използва контур с по-тъмен цвят. 

Кафявите коси може да са на кичури или прилежно подредени косми. При тях 

се използва същия начин на изграждане на светлосянката от тъмно към светло. 

Косите трябва да са изписани прилежно, с перфектно изтеглени косъмчета и 

бликове. С тъмен контур се окантва обема на косата, за да се създаде илюзията 
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за обем на формата на главата. Този контур преминава навътре към водещите 

кичури. 

Не трябва всички ръце да се рисуват по един и същ начин. Старческите 

и мъжките ръце са по-кокалести, с по-рязка светлосянка. На светиците, на 

Богородица, на децата и ангелите ръцете трябва да са по-меки и фини. По-

принцип изискването в иконописта е ръцете да са изящни, с удължени пръсти и 

добре оформени нокти. 

 

               

 

           

Етапи на изписване на икона 31 

 

Приключва се с изписването на ореолите и надписите върху златото.  

След като е приключена иконата, изцяло може да се мине с разредена 

яйчна емулсия. Твърди се, че това заздравява допълнително живописния слой. 

След окончателното изсъхване на иконата се преминава към нейното лакиране 

След приключване на темперната живопис, старите майстори 

покривали живописния слой с лак. Той от една страна имал предпазна функция 
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за иконата, а от друга допринасял за интензивността на цветовете, придаване на 

тържествен завършек с лъскавата си повърхност. Лакът трябва да бъде 

прозрачен. Използват се колофон, дамаров лак, мастиков лак, сандарак или 

такива разтворени в спирт и нефт. Лакове с лошо качество са колофонът, 

белтъкът и маслените покрития. С течение на времето се напукват, помътняват 

и потъмняват. Не са устойчиви на влага и се рушат бързо.  

От готовите лакове на пазара с най-добро качество е тунговият лак. 

Шеллакът е с голяма твърдост и голяма вътрешна еластичност. Издръжлив е на 

въглеводородните разредители, служи като преграда за неприятни и вредни 

миризми и влага. Шеллаковете, съдържащи повече восък са по-малко твърди и 

се полират лесно. Използват се като изолираща основа, преди полагането на 

миксиона (полимерен или маслен) и за защитен фернис при позлатяване с варак. 

Шеллакът изсъхва за минути, докато дори и много добре разнесени с пръст или 

четка, тунговият лак и дамарата изискват между 12- 24 часа, за да изсъхнат 

напълно. 

Технологията на иконите във всички етапи – било то в подготовката на 

дъската, белия грунд на основата, подготовката на боите или защитата им, с  

поставянето на няколко прозрачни слоя повърхностни лакове, допринася за 

запазване на цвета. Използването на специални пигменти,  способността те да 

бъдат смесвани, както и  особеният начин на наслояване на боята, са в 

съответствие със стриктно спазване на основното правило - всеки последващ 

слой се полага след пълното изсъхване на предишния, не позволява на свежите, 

неизсъхнали цветове да се смесват на повърхността на иконата.  На базата  на 

публикуваните в научната литература данни от физико-химичния анализ на 

слоевете боя в различни средновековни произведения: от византийската 

енкаустика до температа на древните руски и ранноиталиански икони, може да 

се заключи, че средновековните художници използват не голям набор от 

пигменти. Това са цинобър  - естествен или изкуствен, червена охра, оловно 

червено, червена органика - за пресъздаване за червената гама, светла охра, 

сиена, оловно-калаено жълто, аурипигмент за жълтата гама, естествен 
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ултрамарин, извлечен от минерала лапис лазули, азурит - естествен и изкуствен, 

индиго - за синята гама, глауконит, малахит - естествен и изкуствен, зелен 

меден оксид - за зелената багра, различни охри, съдържащи желязо или манган, 

умбра, хематит  за кафявата гама, дървени въглища – за черно, бяло олово - за 

бяло. Битувалите някога вярвания, че средновековните художници са 

използвали само чисти тонове и не са смесвали боите, отдавна са преминали в 

историята. Много нюанси на средновековната палитра са смесени. Например, 

синият цвят може да бъде получен по няколко начина: или с добавяне на белило 

към който и да е от посочените по-горе сини пигменти, или чрез смесване на 

белило в определени пропорции с въглен, или, чрез наслагване над „въгления‖ 

слой на някой от сините цветове  - ултрамарин или азурит. Последният метод е 

особено ефективен за постигане на пълноценно синьо при липсата на скъпи 

пигменти от кристали. По същия начин, зелено може да се получи не само от 

зелените пигменти, но и чрез смесване на синьо индиго с аурипигмент и светло 

зелено с един вид "топъл" жълтеникав оттенък - от смесването на въглища с 

жълта охра. С особена изобретателност и неочакван набор от пигменти в сместа 

са получавани розовото, лилавото, вишневото. Те включват не само преките 

носители на такива цветове (цинобър, различни червено-кафяви охри и червена 

органика), но също така и сини,  зелени и черни пигменти (ултрамарин, азурит, 

глауконитът, малахит, въглен).  

 Цялото богатство от нюанси се е постигало по няколко начина. Първо, 

чрез смесване на различни пигменти със свързващото вещество, 

представляващо емулсия. Задължителен основен компонент на почти всички 

сложни смеси обикновено са или белило, или въглен. Второ, оптично смесване 

на цветните слоеве, когато те се припокриват един друг, така че долният слой 

прозира под горния. Строго погледнато, в средновековната живопис, има три 

начина на смесване. Първият, обикновено, е физическият - когато необходимият 

за определен цвят набор от пигменти се смесва със свързващото вещество. В 

същото време се използват както фино настъргани пигменти, така и по-големи 

кристали и конгломерати, които изграждат основата на цветовата палитра. 



 

51 

 

Вторият метод е оптичното смесване на цветовете.  Цветните слоеве – горен и 

долен – сякаш се сливат на живописната повърхност, създавайки илюзията за 

смесване, незабележим преход от един цвят към друг. Успехът на този метод на 

смесване  е бил постиган с виртуозна техника за рисуване, със способността да 

се полагат тънки слоеве, понякога под формата на малки мазки, поставени с 

малка четка.  

Третият метод може да се нарече "илюзорен." Той се постига, чрез 

използването на големи кристали пигмент на повърхността на всеки един долен 

слой. Така пигментът от горния слой се "плъзга" по неговите остри ръбове и не 

ги припокрива. Създава се ефект, сякаш големите и силно оцветени кристали се 

намират в горния слой под формата на примес, което всъщност е 

подвеждащо. Всъщност, получава се съчетание между цветовете на долните и 

горните слоеве, което води до усещане за хармония. На първо място, трябва 

да обърнем внимание на методите на изображения на човешкото лице и тяло, 

които са засегнати в тези трактати. Това е разбираемо, тъй като лицето е най-

важната част на култовия образ и към него средновековният художник е 

пристъпвал едва след изписването на допълнителните  елементи: пейзаж, 

архитектура, облекло. Много подробно са описани всички етапи от работата на 

художника върху лицето, което, разбира се, е характерно за византийското 

изкуство. Те включват: предварителна скица на изображението, която се 

нахвърля върху белия грунд с четка с разредена черна (по-рядко червена) 

боя.  Фигурата може да бъде елементарна, дори примитивна и неточна, или, 

напротив- много подробна и детайлна, дори елегантна, с подробни, почти 

"академични" щрихи.  Обикновено тази скица е скрита под горните слоеве боя, 

но в някои случаи художниците са взимали превид прозирането през горните 

слоеве и са използвали тези линии в  ролята на сянка.  

Уплътнител (проплазмос), е  фонът, върху, който се прави 

последващото наслояване. В скорописа,  при който се използват обикновено три 

слоя на живописване, проплазмосът може да прозира като телесния тон на 

лицето, докато при по-подробно живописване,  той се припокрива от по-горните 
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слоеве (или напълно, или частично), като  остава видим в 

сенките. Разнообразният по цвят проплазмос е бил или с "телесен" цвят (т.е., 

розово, жълто, кафеникаво), съставени от различни охри с добавянето на бяло и 

цинобър, или условен, далеч от всичко естествено (зелен, зехтиново, тъмно 

кафяво), получен от специален глауконит или като смес от различни охри с 

въглен, ултрамарин и азурит. В последния случай проплазмосът служи като 

тъмна сянка по овала на лицето и в сенчестата част на по-обемните форми 

(близо до носа, около устата, вдлъбнатините на очите и носа). В последните 

етапи от работата по лицето, повторната скица многократно се прецизира с по-

тъмни линии - кафяви и черни, и практически се слива с контурите. Цветовият 

контур на лицето е пряко свързан с предходния етап – повторният рисунък на 

чертите, често се смесва с него, явява се като негово удебеляване, за това 

съвпада с него по цвят. Сенките се преработват няколко пъти на различни етапи 

от работата над лицето, особено при светъл телесен проплазмос. 

Топене (гликазмос) е слой, който се прилага над проплазмоса върху 

„силните", т.е. изпъкналите части на формата, така че във вдлъбнатите, в 

сенките проплазмосът не се припокрива от него. Гликазмосът е по-светъл и по-

топъл от проплазмоса, заради добавянето към неговия колорит на  бяло и 

цинобър. Понякога, когато лицата са в малък мащаб или миниатюрни, или при 

не много подробна система за живописване, гликазмусът играе ролята на 

основния цвят на плътта. Тогава цветът му е различен от проплазмоса и се 

изгражда въз основа на бяло, светла охра и цинобър, но при големи лица 

гликазмосът служи като подготовка за още по-светлите горни слоеве, тогава в 

неговата цветова схема може да се намерят и елементи от проплазмоса - зелен 

глауконит и въглен, смесени с охра, бяло и цинобър. 

Телесният цвят (сарка)  е още по-светъл, отколкото гликазмоса, 

моделиращият слой е разположен локално, на малки островчета в най-

изпъкналите части на формата. В телесния цвят вече няма пигменти от 

проплазмоса – това е отделен колорит, съставен от оловно бяло, светла охра и 

цинобър. От смесването му с проплазмоса се получава и предишният цвят - 
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гликазмоса. Над телесния цвят с бели мазки нанасяли светлината. Понякога 

между тях полагали и лека бяла глазура. Обикновено този етап в създаването на 

иконописния образ е характерен за живописта, използваща не само цветови, но 

и тонален контраст. 

Руменината или е съседствала в една плоскост телесния цвят, или се 

нанасяла над гликазмоса, или фино покривала телесния цвят и тогава 

преминавала в сенчестата част на формата над слоя гликазмос. Това е било смес 

от цинобър с малко охра или бяло. Руменината покрива бузите, сянката на 

челото и шията (създавайки ефект на "топли" нюанси), устните и върха на носа. 

На горната, по-ярка устна, руменината  съдържа почти само цинобър,  а на 

долната устна това е смесен цвят. На върха на носа руменината изглежда като 

серия от нарастващи по интензивност  розово-червени тонове. Не рядко 

руменината се слива със сенките, които придружават кафявия контур, и това 

придава на живописта особена хармония. 

Белилното изсветляване завършва най силните, изпъкнали части на 

формата. В зависимост от степента на подробност на живописта, чистите бели 

багри на светлината, могат да се нанасят както върху гликазмоса, така и върху 

телесния цвят. При особено майсторско живописване под тях може да се види и 

допълнителната бяла глазура. Светлината е изключително разнообразна по 

фрактура: това могат да бъдат и живописни релефни мазки, и линейни щрихи 

или меко, размазано петно. Често в начина на нанасянето им на живописната 

повърхност изследователите откриват някои стилистически тенденции. В 

основата си те все още са свързани с древната техника на "повърхностните 

линии", които най-добре характеризират идеята за обем на тялото в 

изобразителната равнина. Така те дават голям простор на опитния художник да 

покаже виртуозна техника, а напротив, лесно се превръща в занаятчийска 

рутина при липса на добра подготовка. Без тях не минава нито една от 

системите на средновековната живопис – нито скорописът, нито подробната 

обработка на формата. В първия случай, те могат да се нанасят директно върху 
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подложката, редом до линиите на повторния рисунък, във втория - като 

последен етап в най-сложния стадий - телесния цвят. 

Завършващият контур е бил рисуван както след бялото на светлината, 

така и преди него. Това са много добре премерени, дори образцови линии, 

прокарани с уверена ръка, но има много примери, когато контурните линии 

изглеждат по-непосредствени и дори небрежни. Рисунката е много изразителна 

в средновековната живопис, особено в скорописта. Цветът на рисунката зависи 

от формата, която тя очертава. Така, линията на челото под косата може да бъде 

черна, а линията по овала на брадичка – кафява. Контурът на носа и ноздрите е в 

цинобър, а гънката на горния клепач - розова или оранжева. Той се нанасял над 

линиите на повторната скица, но не е било задължително да ги скрие, възможно 

е само да ги подчертава. Най-многоцветен е контурът в огромните празнични 

икони от средновизантийската епоха. Там той не е загубил връзката с 

мозаичната техника -  в рисунката на окото това е комбинация от цинобър, 

умбра и тъмнокафяво, зелени, розови и черни линии. В най-майсторските 

произведения от всеки период на византийската живопис контурът е от един 

 цвят, съпътстван от друг като сянка. Така изпъкват местата, където сянката се 

сгъстява. Това придава на рисунката необикновена органичност, а на формата - 

пространственост. След завършването на такава трудна част от иконата като 

лицето, „фонът‖ще изглежда доста лесен. Само не бива да забравяме, че 

зографите са започвали да работят именно от „второстепенното‖:  златен фон, 

хълмове, дворец, облекло. Преди да се опита да създаде образа на иконата, 

иконописецът трябвало да получи грундирана с тебешир или гипс дъска. Дали 

самият той е извършвал тези предварителни операции или е използвал услугите  

на съседи-дърводелци, това е труден въпрос. 

Иконите били позлатявани чрез залепване с особено лепило или лак на 

тънки златни или сребърни листове. Те се отличавали от обикновеното злато 

или сребро не само със своята блестяща и гладка фрактура, но и с 

икономичността.  Варак се е използвал за позлатяване на фоновете в книжната 

миниатюра, а в иконите той е навлязъл в по-късен етап на развитие, когато е 
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търсена нова „живописност‖ за замяна на белите „празнини‖ в изобразяването 

на одеждите. Този етап съвпадал с обилното използване на цветни лакове, което 

навлиза в поствизантийската икона вече в ХVІ век, а в руската, не по-рано от 

ХVІІ в. Златото на фона в иконите било полирано така, че фугите между 

налепените  листове да не си личат. Вероятно броят на използваните златни 

листове и техните размери са били описани, защото в описите на икони, техните 

мащаби са били определяни именно по количеството на ценния метал. 

Например, „осмолистна икона‖. Под златото иконописецът би могъл да 

подложи особен цветен грунт - кафява, оранжева или жълта охра, но най-често в 

процеса на позлатяване на византийската и древноруската икона този прийом 

ставал излишен. Понякога златото покривало изцяло цялата повърхност, 

подготвена за живописване, особено в миниатюрните форми. Тогава боите 

придобивали повишена яркост. Фонът на иконите не винаги бил позлатяван. 

Той може да е изписан в  различни цветове - предимно жълти, понякога светло 

зелено, светло синьо, светло кафяво и тъмнокафяво или ярко червено, бяло. 

Доскоро се смяташе, че белият фон на някои от иконите е слой бяла боя, а не 

гипсов грунд, което е потвърдено от физико-химичните анализи, но наскоро са 

открити икони, в които белият грунд по идея на автора играе ролята на бял фон. 

Вероятно такива икони още в ателието на художника са били покрити с метални 

обкови. Завършвайки обзора на фоновете за икони, трябва да се отбележи, че 

понякога тяхното оформление подражавало с изобразителни средства на кован 

метал или емайл. Често същата роля - имитация на рамка-обков, играят цветни 

или златисти полета в иконите, украсени или с надписи, или с медальони с 

изображения на светци. 

Художниците завършвали иконата с прозрачен блестящ покривен 

слой, лак, сварен по специална технология от различни растителни масла. Той 

придава особена яркост на цветовете и е един вид  защита на боите срещу влага, 

мръсотия и леки механични повреди. 
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 5. Фактори оказващи влияние върху разрушаването на 

произведения на иконописта 

 Такива фактори са: 

 Влажността на въздуха 

 Температура на околната среда 

 Естествената светлина. 

 Замърсяване на околната. 

 Механични фактори.  

 Употребата на некачествени свързватели. 

 Обезцветяването на живописния слой. 

 Рушенето на лаковото покритие  

 Разрушителните  фактори, свързани с човешка дейност се разделят на: 

 Физикохимични 

 В резултат на намеса с цел съхраняване на иконата. 

 Намеса с цел унищожаване на иконата.  

 

 6. Изследвания и експертиза при реставрация и консервация на 

икони 

 С помощта на различни физико-химични методи на изследване, 

консерватор-реставраторът успява да анализира причините за разрушенията, 

както материалите, техниката и технологията на изпълнение и да намери най-

подходящите методи и материали за съхраняване и възстановяване на 

иконописното произведение за поколенията. 

 Изследванията, химическите анализи и експертизи са от огромно 

значение и поради факта, че дават информация не само за структурата на 

материалите, но и за стареенето, както и научна обосновка за бъдещата намеса 

при консервационно-реставрационна дейност. Методите на изследване могат да 
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бъдат разделени най -общо на два основни вида – недеструктивни и 

деструктивни.33 

 При недеструктивните методи не се изисква вземането на проби от 

иконата. В основата стоят физико-оптичните методи за анализ, които се базират 

на „ използването на по-дълги или по-къси отрязъци от видимата и невидимата 

част на електромагнитния спектър, без или с използването на оптични пособия 

(лупа, бинокулярна лупа, микроскопи, електронно оптични преобразователи и 

др.). от видимата част на спектъра намират масово приложение проучванията 

при различни режими на осветление – разсеяно, пряко, насочено, косо, както и 

проучвания с монохроматични светлинни вълни… От невидимата част на 

спектъра приложение намират изследванията с ултравиолетови, инфрачервени и 

рентгенови лъчи …―.34 

 В случаите, когато е възможно използването на деструктивни методи, 

реставратор-консерваторът успява да постигне по-добра представа за 

структурата на произведението, както и за състава и качеството на 

изграждащите го материали. В случая се използват физични, химични и физико-

химични похвати. 

 Деструктивните методи се използват в случаите, когато 

произведенията позволяват да се вземе проба. Възможностите на съвременната 

техника позволяват от минимална проба да се извлече максимална информация, 

като стратиграфия на живописта, свързватели, пигменти и др. 

 За целта се изготвят напречни срезове или т. нар. микрошлифове.

 С помощта на шлифовете се уточняват слоевете грунд както като 

състав, така и като брой нанасяни такива. Същото важи и за живописния слой. 

При него лесно се установяват слоевете боя, както и техния състав. Това има 

значение освен за изясняване структурното изграждане и характера на 

използваната техника на иконописното произведение, но и за уточняване 

                                                 
33

 Прашков, Л., Митанов, П., Кънчева, М.,  Въпроси на реставрацията и 

консервацията. Изготвяне на напречни срезове и шлифове от живопис и 

тяхното изследване., стр. 87, София, 1984г., Наука и изкуство. 
34

 Пак там. 
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особеностите на техниката, използвана през отделните векове, както и 

поставяне на реставрационно-консервационни проблеми  

 Има два вида шлифове. Непрозрачни - със срязване само от едната 

страна, които се наричат аншлифи и такива, при който разреза е от двете страни, 

което позволява преминаването на светлината - дюншлиф. Аншлифът се 

използва за наблюдение в отразена светлина. В шлифовете и напречните разрези 

най-добре се виждат отделните слоеве, изграждащи произведението и тяхната 

последователност. Шлифовете могат да бъдат разглеждани под микроскоп с 

различно по вид осветление, могат да им се правят фотографии, както макро-, 

така и микро. Те могат да се наблюдават при преминаваща светлина и сканиращ 

електронен микроскоп. С негова помощ може да се направи точен елементен 

анализ на състава на материалите (пигменти и свързватели), изграждащи 

отделните слоеве в иконописното произведение. Сканиращият електронен 

микроскоп дава качествен анализ на неорганичните материали. 

 С фунертрансформираща инфрачервена спектроскопия, се изследват 

пигменти. Резултатите се въвеждат в базата данни, съдържаща проби от 

пигментите, като се съпоставят пиковете. С този метод могат да се изследват 

както органични, така и неорганични елементи, но трябва да бъдат подкрепени 

и от друг вид анализ. 

 Рентгеновата дифракция позволява да се направи количествен анализ 

на елементите. Поляризираната светлина се използва за химически анализ на 

елементите, но изисква повече проби, т. е. проба от всеки пигмент. Органичните 

материали се подлагат на тънкослойна хроматография. 

  Лазерният микроскопски анализ се използва за изследване на тънки 

живописни слоеве. Чрез фокусиране на лазерния лъч върху част от пробата се 

получава нейното изпарение. Спектърът на излъчване, възбуден чрез електроди 

от спектрално чист въглен, се фиксира чрез спектограф върху фотопластинка. 

Идентификацията на пигментите в живописния слой се извършва на база 

качествен и полуколичествен анализ на елементите от получената спектрограма. 
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Като най-обективен метод за документиране на произведение на 

иконописта се приема фотографията. Този метод е задължителна основа, върху 

която се градят по-нататъшните консервационно-реставрационни процеси. Чрез 

него се получава първична информация за изследвания обект. 

Специализираната фотография има огромно значение при документиране и 

изследване на произведенията.  

При постъпване на иконата в реставраторското ателие се правят 

панорамни снимки на обекта от всички страни, с цел заснемане на общия 

изглед. Следва преминаване към детайлно фотографиране на различните 

нарушения на структурната му цялост. Това се извършва с помощта на 

микрофотография и макрофотография. Преминава се към фотографиране с 

инфрачервени и ултравиолетови лъчи, които дават по-добра информация за 

надживописвания или други по-късни намеси в живописния слой.  

Рентгеновата фотография дава информация за изследвания обект в 

дълбочина – основа, вложки, пирони и разрушения, но трябва да се има пред 

вид, че оловната бяла, нанесена в по-големи количества, спира рентгеновите 

лъчи.  

 

7. Документиране на процеса по реставрация и консервация на 

иконописно произведение 

Преди започване на същинския процес по консервационно-

реставрационните дейности, се изготвя подробна писмена, графична част, както 

и фотодокументация, паралелно проследяваща всички етапи на работа.  

 Първоначално се прави оглед на обекта, като едновременно с това се 

правят панорамни и детайлни снимки на същия. С лупа и микроскоп и с 

помощта на недеструктивни (ако се налага и чрез деструктивни) спомагателни 

средства, се документират всички разрушения, намеси и видове повреди върху 

иконата. Паралелно с това се извършва подробно заснемане – черно-бяло и 

цветно във всички видове осветление и от всички страни. Прави се план на 

фотодокументацията и пробите, като се отбелязват местата, от които са взети. 
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Всичко това се прилага за по-лесна ориентация. След макрофотографии се 

изготвя план на работа, съобразен с разрушенията по иконата. 

В задълженията на реставратора се включва пълно проучване на 

иконописното произведение, което включва произход, датировка, начини на 

съхранение, автор, техника и технология на изработка. Често се налагат 

консултации с историци, химици и физици. 

Въз основа на събраната информация и данни за състоянието на обекта 

на работа, се прави план за консервационна намеса. По време на същинската 

консервация и реставрация всяко едно действие се записва и документира 

подробно. Създава се графична рисунка и цветен картон. Документацията се 

изготвя в няколко екземпляра, съобразени с различните институции, на които 

трябва да бъдат предоставени документите. 

По първоначално изготвения план за събиране на проби, се 

документира точното място, от което се вземат, като се включват и описание, 

фотография на пробата, метод на вземане, използвани инструменти, цели на 

вземането и др. Проби за анализ се вземат от повредени или характерни 

участъци (фон, пукнатини или краища на творбата), които могат да спомогнат за 

разкриване на техниката и технологията на изграждане на иконописното 

произведение. Цветът, фрактурата, състоянието, дебелината на грунда и 

живописния слой, трябва да се опишат подробно в документацията. Броят на 

пробите трябва да бъде възможно най-малък, но същевременно с това 

достатъчен като количество. 

 

8. Инструменти и материали, необходими за извършване на 

реставрация и консервация на икони 

Нужните инструменти за реставрация и консервация на кавалетна 

живопис са: обикновена или бинокулярна лупа, която се използва при вземане 

на проба, с помощта на скалпел, куха игла, винтови уреди или фини сонди (тип 

„замба) с различни диаметри. Повърхността на иконата предварително трябва да 

бъде почистена от лака. Взетите проби се съхраняват между пластмасови или 
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стъклени плоскости, със сигнатурния си номер. Целта е да не бъдат повредени 

или напрашени и същевременно с това съхранени за дълъг период от време.  

След създаването на документацията, първоначално се пристъпва към 

механичното почистване на лицето и гърба на иконата с дестилирана топла 

вода. За почистване на лака на иконата се използват разтвори и смеси на спирт с 

терпентин, на спирт с терпентин и амоняк и др. Това се прави с цел, да се 

отстранят евентуални биологични вредители (плесени, мухъл или паразити). 

Всички те се третират до тяхното пълно унищожаване. Тази процедура на 

почистване се прилага директно, ако живописния слой на произведението е 

значително съхранен. При наличие на разрушения върху живописния слой, 

първо се прибягва към укрепването му. 

Първоначално протекционното укрепване се извършва със залепяне на 

тънка хартия - японска или цигарена хартия, като се приглажда с топла ютия. 

Хартията се нарязва на 10х10 см (може и на по-малки квадрати, ако е 

необходимо) и със слаб 10% разтвор на рибен клей (туткал) и вода, с добавка на 

1% антисептично вещество и 2% венециански балсам за еластичност се 

приглажда върху иконата. Тази операция може да се извърши и с горещ 7% 

желатинов разтвор. Концентрацията на лепилните разтвори трябва да е малка, 

като при необходимост постепенно може да се повишава до 3 %. 

След залепянето на хартията при силно повреден живописен слой и 

дървен панел, се преминава към залепяне на платно от тензух, със същия 

лепилен разтвор. Това се прави с цел по-голяма здравина и предпазване на 

живописния слой. Предпазно или протекционно облепване се извършва 

задължително също при работа върху гърба на иконата или при пътуване. Целта 

на облепването е през цепнатините и отворите проникналият лепилният разтвор 

през лака да укрепи живописния слой, грунда и основата. Ако гърбът на иконата 

е здрав не се налага цялостно укрепване, а само частично. Това се прави при 

различни подкожушвания или частично липсващ слой живопис. За укрепване 

може и да се инжектира лепилен разтвор, след което да се приглади с каутер. 

Лепилата са на животинска основа - туткал, желатин или яйчен жълтък. 
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Прехвърлянето на живописния слой върху нова, носеща дървена 

основа се нарича трансфер. При иконите се извършва само в краен случай, ако 

оригиналната основа е изгубила носещите си функции и не може да бъде 

укрепена. За трансфер първо се подготвя нова основа от хубава дървесина, 

подсилена с кушаци. Протекционното облепване на живописния слой не се 

сваля, а се подсилва с платно или марля. Ако иконата има само платно цялата 

процедура е много по-лесна. Платното се отлепя леко от единия край и се 

отделя внимателно със скалпел от основата. Почиства се от замърсявания, 

приглажда се и се залепва към новата носеща основа. След това може да се 

пристъпи към сваляне на облепванията. 

Един от сериозните и често срещани проблеми са дървоядите, поради 

което често се налага отлепянето на оригиналното платно с живописния слой от 

дървената основа. Това се прави чрез изрязване с остър скалпел, в посока отвън-

навътре. По този начин се открива увредената лицева част на дървения панел. 

Често по повърхността се откриват множество канали, проядени от инсекти. 

Това е и причината дървесината да става много трошлива, което води до силно 

увреждане и на живописния слой на иконата. За дезинфекция дъската се намазва 

на няколко пъти с дървомор (Винавил К-60 в етилацетатов естер, с 

концентрация 3-7%) и откъм гърба. Инжектира се със спринцовка във всички 

отвори от лицевата част, гърба и страните. Когато се изтупа дъската, ако 

продължава да пада дървен прах, това означава, че има още живи дървояди и 

процесът трябва да се повтори. За почистване от гъби и плесени може да се 

използва и разтвор на натриев пентахлорфенолат 2%, разтворен в етанол. 

При силно деформирана дървена основа, е необходимо да се прегледат  

вложките, кушаците и сглобките. В някои случаи е добре да се подменят или да 

се изрежат внимателно легла за различни вложки, но при условие, че няма да се 

повреди живописта. 

Всичко това налага предварително втвърдяване и стабилизиране на 

основата, чрез инпрегниране с различни смоли. Понякога се използват туткал, 

желатин или восък, но по-подходящи материали са восъчно смолисти смеси. 
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Инпрегнирането става чрез нагряване с инфрачервени лампи или т. нар. 

температурно изтласкване. Целта при този метод е разтворът да проникне 

равномерно по цялата повърхност, както и в дълбочина на дървения панел. 

Восъкът увеличава теглото на дървесината и прониква в състава. Восъчно-

смолистите разтвори създават „ефект на мумифициране― при дървесината, 

затова тези разтвори са добри за консервиране. Те са хидрофобни, паро- и 

водонепромокаеми. 

Укрепващ разтвор може да бъде приготвен и с Paraloid В 72, като се 

започва с 2 % разтвор в ацетон (толуол). Принципно се прилага трикратно с 

концентрация на смолата в разтворителя – 2,5%, 4% и 5,5%. Тази смола е 

синтетична, на акрилна основа. Използва се за стабилизиране на повърхността и 

в дълбочина, на пукнатини и дупчици. Смолите в тези разтвори имат свойството 

да мигрират при изсъхване към повърхността. Много трудно се насищат 

дървените плоскости равномерно. Използват се при по-здрава основа, която се 

намазва многократно, но при по-големи увреждания гърба на иконата се 

накисва в разтвора във ваничка. Иконата се поставя в центъра, леко потопена в 

укрепващата течност. В този случай се използва капилярната тяга на 

дървесината. 

Реконструкция на основата се извършва, когато има счупен ъгъл или 

липсваща част. Счупеното парче се залепя за основата с 20% туткалена вода и 

дървени стърготини. Ако силно увредената част може да бъде възстановена се 

изрязва вложка, която се прикрепя към основата и се китосва. Дървесината е 

оцветена от дъбилните вещества, затова кита е необходимо да се оцвети с 

пигмент. Последният не се препоръчва, освен ако не е открит такъв в 

изработката на оригиналния грунд. Препоръчително е постигане на най-близък 

цвят на грунда, чрез пълнителя в него. Според състава на пълнителя и неговата 

големина на частицата може да бъде постигната максимална близост до цвета на 

оригиналния грунд. 

Проядените канали от инсекти по лицевата плоскост на дървения 

панел се запълват също с кит от дървесни трици, туткал или поливинилацетат 
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РVA 15% и пресят винервайс за пълнител. След пълното засъхване на 

китосаните места, основата се шлайфа с много фина шкурка. Слоят трябва да 

бъде нанесен с шпакла, с дебелина не повече от 1 мм. Така се подготвя основата 

за залепяне на платното с живописния слой. 

При преминаване към работа върху лицевата част на дървения панел, 

първо се сваля цялостното или частичното облепване. Това става с помощта на 

памучни тампони, напоени с гореща вода, като се внимава да не остават 

остатъци от лепило върху повърхността на иконата. Втората стъпка е свалянето 

или изтъняването на лака. При темперната живопис тази процедура е много по-

лесна отколкото при маслените техники използвани при по-късните икони. Ако 

лакът е много дебел може първоначално да се отстрани механично със скалпел. 

Приготвя се смес от терпентин и етилов алкохол (спирт), в съотношение 1:1. 

Трябва да се внимава много при тази процедура, защото велатурните тонове 

могат да бъдат отстранени много лесно. Използват се полусухи тампони. 

Липсващите части от грунда и живописния слой се запълват с кит, 

приготвен от 2 обемни части винервайс, 1,1 обемна част 8% разтвор на туткал 

или рибен клей и 2% венециански балсам. Китът се полага на няколко пласта, 

като се наслоява повече на местата поразени от инсектите. За големите 

участъци, в които липсва грунд с живописен слой и по-специално по краищата 

на дървения панел, се приготвя кит от восък (пчелен), дамарова смола и фино 

пресят винервайс. 

Редно е китването на грунда да се извършва с максимално близък по 

състав с оригиналния грунд. Нанасянето на последните слоеве ретуш става с 

четка, като се приглажда с навлажнена коркова тапа или много фина шкурка. 

Първоначално се обработват белите площи с цвят близък до оригиналния, но 

същевременно с една идея по-светъл. Това се прави, за да може след полагането 

на тънки успоредни чертички или точици с цвят, по-тъмен от оригинала, да се 

получи изсветляване на боята. По този начин нанасяните цветни тонове се 

доближават максимално до оригинала и се възстановява цветовата цялост на 

иконата.  
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При по-големите липсващи части или там, където изображението е 

загубено нацяло, се прави сигниран ретуш (точков или чрез чертички). На малки 

части с точно определени параметри на изображението може ретуша да е 

имитативен (да наподобява оригиналната техника на иконописване). Ретушът 

също може просто да е тониран, за да не дразни белотата на грунда. Независимо 

какъв е, винаги се прави с обратими материали или пигменти с обратими 

свързватели, като възстановената част се различава видимо от оригинала. 

При иконописта надживописванията могат да бъдат цялостни или само 

частични като, за да се премахнат се извършва разслояване. За сваляне на 

надживописване с маслени бои се използват памучни компреси напоени с 

амонячно-спиртна смес и диметилформамид. 

Последен етап от реставрационно-консервационните дейности е 

избиране и полагане на подходящо лаково покритие. Той има за цел да 

подчертае колорита и естетическото въздействие на иконописното произведение 

и едновременно с това да го предпазва. Новото лаково покритие може да 

представлява дамаров лак с добавка от 2% пчелен восък.  

Цялостното въздействие на иконописното произведение в края на 

реставрационно-консервационните дейности трябва да е съобразено с 

максимална завършеност и синхрон между форма, цвят и цялостно въздействие, 

да се съхрани първоначалния вид и същевременно с това трябва да бъде 

съхранена нейната автентичност и историческа стойност. В случаите, когато се 

налага реконструиране на голяма част от иконописното произведение, поради 

силно увреждане на произведението, се препоръчва изработване на негово 

копие. 

 Най-честите причини за изработването на копия на икони се свързват с 

доказаната им чудотворност или силно разрушено и загубило своята 

конкретност произведение. Друга причина може да бъде честото гостуване на 

иконата в други музеи. Това налага понякога изготвяне на повече от едно нейно 

копие. 
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Музейните копия на иконописни произведения се изготвят от 

художници, които са много добре запознати с историческите периоди и техните 

особености - техники, технологии и стиловите похвати на старите майстори. 

Преди да премине към работа художникът трябва да се съобрази с особеностите 

и характеристиките, посочени в документацията от консерватор-реставратора, 

които включват – дървената основа, грунд, живописен слой, лаковото покритие. 

Трябва да изследва подробно периода, стила и почерка на работа, както и 

използваните от автора похвати, в процеса на изработване и изографисване на 

иконата. 

Едно от основните правила при изготвяне на музейно копие на икона е, 

че то трябва да се отличава частично от оригинала. В някои случаи е достатъчно 

размерът на копието да е с 1 см по-голям или по-малък от оригиналния и 

задължително да са маркирани със знак, обозначаващ ги като копия. В други 

случаи е възможна промяна на интезитета на цвета в живописния слой или 

пълна възстановка на липсващи фрагменти, детайли от иконата, които са 

изографисани на база предположения от художника-реставратор. Тези т. нар. 

„предположения― са базирани на по-стар наличен снимков материал или 

описание в ръкописни източници. 

Започва се с подготовката на дървената основа, като материалът трябва 

да бъде идентичен с използвания в оригинала (орех, череша, липа, топола или 

друг). Технологията на обработка и съхранение на дървените дъски, от които ще 

се изработва панела трябва да е спазена. Материалът не трябва да е заразен с 

плесени, гъби и инсекти. Дървесината трябва да е добре изсъхнала, без чепове и 

пукнатини. Подборът на материал е важен за съхранението на иконописното 

копие във времето и най-вече на живописния му слой. 

Броят дъски, от който ще бъде изработен дървеният панел, трябва да 

бъде идентичен с оригиналния панел. Дебелината му също. При основите се 

използват и т.нар. кушаци или комбинации от няколко вида сглобки. След 

сглобяването на панела се преминава към обработка на лицевата страна, на 

която ще бъде изографисан даденият светец. Тази обработка е съобразена с 
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оригиналния изглед. Повърхността може да бъде равна, с дърворезбовани арки 

или рамка, както и вкопана. Дървеният панел се изглажда много добре със 

шкурка, до постигане на идеално гладка повърхност. 

Преминава се към грундирането на дъската. Тук отново трябва да е 

спазена иконописната технология на изработка – лепилна основа с туткалена 

вода (рибен клей или желатин);35 използване на платно (най-често ленено или 

памучно) за трайност и якост на живописния слой; направа на постен грунд, в 

чийто състав влизат винервайс (инертен гипс), цинквайс за стабилизиране, 

ленено масло, жълтък; полагане на позлата с 22-23 карата златен варак; 

пигменти и яйчна емулсия (от цяло яйце, от жълтък или жълтъчно-маслена); 

полагане на лаково покритие на база екзотични смоли (дамар). Дървеният плот 

на иконата трябва да бъде профилактично защитен с консервиращ грунд за 

дърво оцветен в кафяво. 

 Може би най-старият и най-лесният начин за пресъздаване, чрез 

откопиране на изображението на иконата е с помощта на квадратна мрежа. 

Следва дорисуването, което е съобразено с изискванията по канон.  

 Светите образи се изобразяват основно в три положения: анфас, три 

четвърти и в профил. За всяко от тях в ерминиите има описани закономерности, 

които са в тясна зависимост с установения канон. Първоначално се започва с 

откопиране размера на дървения панел, върху който ще бъде пренесено 

изображението. Полето се разграфява на кръст с вертикала и хоризонтала, които 

разделят площта на четири равни части. В тях се фиксират площи от 

изображението, като се съобразяват с местоположението им в оригиналната 

икона. Маркира се и мястото, което ще заеме ореола, отбелязва се точката, която 

ще бележи върха на главата на изобразявания светец. След което, начертаваме 

равнобедрен триъгълник, чийто връх е въпросната точка, а двете му бедра се 

спускат странично към основата на маркираната дъска. Така основата на 

                                                 
35

 Използване на туткал, рибен клей или желатин се накисват 

предварително в студена вода за 12-24 часа, след което се разтварят на 

водна баня, като не трябва да се допуска завирането на лепилната смес. 

При завиране тя губи лепилните си качества. 
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изобразения триъгълник съвпада с основата на дървения панел. Тези маркери 

съобразени с канона също могат да ни послужат при прехвърляне на 

оригиналния образ на светеца върху копирка или директно на грундирания 

дървен панел.  

 Директната работа може да си позволи само много опитен художник. 

Добре е да използва копирката, за да могат по-безболезнено да се нанасят 

корекциите по линеарното изображение. Последното трябва да се доближи 

максимално до оригинала, както като рисунък, така и като поместване върху 

площта на дървения панел.  

 

 ІІ. Дейности по консервация и реставрация на икони 

 Реализират се в съответствие с НАРЕДБА No 4 ОТ 12 ЮНИ 2015 Г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Раздел I. 

Основни дейности 

Чл. 7. (1) Консервацията и реставрацията като системен процес включва 

индиректни и директни мерки и действия, целящи опазване на движимите 

културни ценности. 

(2) Индиректните мерки и действия се определят като превантивна консервация. 

(3) Действията, които се извършват директно върху движимата културна 

ценност, се определят като оздравителна консервация и реставрация. 

Чл. 8. Основните дейности, свързани с консервацията и реставрацията на 

движими културни ценности, са: 

1. оглед за установяване на състояние на движима културна ценност и изготвяне 

на констативен протокол за състояние, независимо от причините, които налагат 

осъществяването на дейностите  (увреждане, аварийни ситуации, приемане и 

предаване на движими културни ценности,включени в изложби в страната и в 

чужбина, и др.); 
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2. диагностика  и  проучване  на  технико-технологичните характеристики на 

движима културна ценност; 

3. планиране и извършване на превантивна и оздравителна консервация и 

реставрация; 

4. даване на предписанияза: 

а) оптималните условия за съхранение на движимата културна ценност; 

б) вида, материала и дизайна на реквизита, необходим за експониране и/или 

съхраняване на движима културна ценност; 

в) вида, материала и дизайна на реквизита и начина на опаковане на движима 

културна ценност при транспортиране; 

г) разкриване и безопасно вдигане от терен, полево съхранение и 

транспортиране на археологически находки; 

5. осъществяване на контрол: 

а) за правилното боравене с движими културни ценности при тяхното 

преместване, експониране, депониране, заснемане (фото-, дигитално, графично 

и др.), както и при диагностика, проучване, изготвяне на копия и др.; 

б) относно вида, материала и дизайна на реквизита, използван за експониране и 

съхранение на движимите културни ценности; 

в) при опаковане на движими културни ценности за транспортиране; 

г) при провеждане на профилактика в експозиция и фондохранилище; 

6. изготвяне на консервационно-реставрационна документация за всеки 

обработен обект; 

7. оказване на спешна помощ на движима културна ценност в риск или при 

теренни проучвания; 

8. изготвяне на предложения за аварийна и извънпланова профилактика и 

консервационно-реставрационна намеса; 

9. извършване на научноизследователска работа, свързана с теорията и 

практиката по консервация, реставрация и проучване на движимите културни 

ценности; 
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10. консултиране на научни и културни организации във всички сфери на 

дейността по консервация и реставрация на движими културни ценности; 

11. контролиране и приемане на консервационно-реставрационни работи, 

извършвани по договори от външни специалисти, върху движими културни 

ценности от фондове и колекции на научни и културни организации и 

физически лица; 

12. даване на експертна оценка в помощ на правораздавателните органи, участие 

в специализирани консервационно-реставрационни комисии и съвети за 

експертна оценка и за идентификация и регистрация на движими културни 

ценности. 

Чл. 9. (1) Консервационно-реставрационните дейности задължително се 

предшестват от етап на планиране, диагностика и проучване. 

3. подробно документиране на състоянието на движима културна ценност  

преди консервационно-реставрационна намеса чрез фото-, дигитално, графично 

заснемане и др. 

Чл. 10. (1) Диагностиката се извършва въз основа на проведени наблюдения, 

проучване, анализ и интерпретация на получените резултати. 

(2) При проучването на технико-технологичните характеристики на движима 

културна ценност се събира и информация, необходима за вземане на решения 

за консервационно-реставрационните намеси. 

Чл. 10. (1) Диагностиката се извършва въз основа на проведени наблюдения, 

проучване, анализ и интерпретация на получените резултати. 

(2) При проучването на технико-технологичните характеристики на движима 

културна ценност се събира и информация, необходима за вземане на решения 

за консервационно-реставрационните намеси. 

Чл. 11. Диагностиката и проучването на технико-технологичните 

характеристики на движими културни ценности позволяват да се: 

1. определи видът и актуалното състояние на конкретен обект; 

2. направят изводи за настъпили и протичащи в момента промени в 

състоянието; 
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3. вземат обективно обоснованирешения за спирането и/или максималното им 

забавяне; 

4. установят и документират специфични белези, които определят материалите, 

техниките и технологията, използвани за създаването на движимата културна 

ценност, както и нейната функция и история. 

Чл. 14. (1) Консервационно-реставрационната документация  отразява 

извършените дейности и използваните методи и материали по диагностика, 

изследване на технико-технологичните характеристики, консервация и 

реставрация. 

(2) Консервационно-реставрационна документация се изготвя за всяка движима 

културна ценност. 

(3) Изготвянето на документацията по ал. 2 е задължително. 

Чл. 15. (1) Консервационно-реставрационната документация се изготвя на 

хартиен и електронен носител най-малко в два екземпляра. 

(2) Копия от документацията на хартиен и електронен носител се съхраняват 

безсрочно: 

1. от собственика на културната ценност; 

2. в лабораторията или ателието, в което са извършени дейностите по 

консервация и реставрация; 

3. в научния архив в случаите, когато се извършва от музей. 

Чл. 16. Консервационно-реставрационната документация включва: 

1. цялата налична писмена, фото- и други видове документация за извършените 

по-ранни проучвания и консервационно-реставрационни намеси; 

2. подробно описание на състоянието, в което движимата културна ценност е 

постъпила за консервация и реставрация; 

3.  резултатите от диагностиката и проучването на технико-технологичните 

характеристики; 

4. мотивите за прилагането на едни или други методи и материали за 

консервация и реставрация; 
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5. описание  на  извършените консервационно-реставрационни намеси и списък 

на използваните материали: 

а) предписания за параметрите на средата, в която ще се съхранява или 

експонира движимата културна ценност; 

б) начина на експониране и необходимия реквизит, гарантиращ безопасността 

на движимата културна ценност; 

в) изисквания към начините на боравене с движимата културна ценност; 

6. илюстративен материал (фотографии, дигитални изображения, 

рентгенография и пр.), документиращ началното състояние на движимата 

културна ценност,  технико-технологични белези, междинните етапи от 

извършената консервационно-реставрационна работа и състоянието след 

консервация и реставрация; копия на протоколите от всички проведени 

изследвания и анализи  (физико-химични, микробиологични, исторически и 

др.); копия от протоколи от проведени заседания на експертни съвети, ако е 

имало такива; 

7. библиография на публикации, използвани в работата по планиране, 

диагностика, проучване и консервация и реставрация на движимата културна 

ценност. 

Раздел IV. 

Сключване на договор за извършване на дейности по консервация и реставрация 

на движими културни ценности 

 

 ІІІ. Направления и задачи на концепцията за консервация, 

реставрация и опазване на иконите: 

1. Проучване на национални и международни документи по проблемите 

на иконописта. 

2. Разработване на програми за повишаване на социалната грамотност на 

обществото по отношение на иконописното богатство в Р България. 

3. Разработване на програми за запознаване на различните поколения с 

християнската символика и традиция в изкуството. 
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4. Създаване на Национален интердисциплинарен научен консорциум с 

участие на учени от областта на философските, хуманитарните и 

природните науки, които да се занимават със социалните проблеми, 

свързани с грамотността, реставрацията, консервацията и опазването 

на иконите. 

5. Спазване на нормативната база за рисуване, консервация, реставрация 

и опазване на иконографските артефакти. 

6. Строг контрол върху разпоредбите в нормативните актове, касаещи 

иконописното наследство и явяващи се задължаващи и забраняващи. 

7. Интегриране в по-голяма степен на естетическото образование в 

учебните програми и стандарти и използване на иконописното ни 

богатство за формиране на нравствени добродели в поколенията. 

8. Целенасочено и стратегическо обвързване на дейността на 

националните и европейски фондове и програми с реставрацията, 

консервацията и опазването на иконописното наследство. 

9. Използване на възможностите на наличните лаборатории и 

увеличаване на броя на лицензираните такива за анализ, консервация и 

реставрация на иконописното наследство. 

10. Подготовка на консерватори, реставратори и висококвалифицирани 

специалисти за химичен, физичен и физикохимичен анализ на такива 

артефакти като иконите. 

11. Създаване на строго контролирани регламенти за правата за рисуване 

и разпространение на икони и иконописни копия. 

12. Разработване на критерии и методики за бързо идентифициране на 

рисковите фактори, поразяващи този вид произведения на изкуството. 

13. Разработване на програми за повишаване на културата на населението 

и формиране на нравствени добродетели у всички слоеве в рамките на 

програмата «Учене през целия живот». 
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14. Използване на  възможностите на професионалното образование за 

подготовка и обучение на консерватори и реставратори на 

иконописното наследство. 

15. Спазване на принципите на превенция, профилактика и 

общодостъпност на произведенията на иконописното изкуство. 

16. Приемане на държавна стратегия и политика за опазване на 

иконописните ценности.  

 

 

 

 

 

ІV. Финансиране 

1. Финансирането на дейностите по консервация, реставрация и опазване на 

иконите, както и тези свързани със предоставяне на специални знания за 

този вид изкуство да става от специален параграф на Държавния бюджет. 

2. Да се намерят форми за финансиране на обучението на консерватори и 

реставратори на това изкуство. 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Направен е подробен и прецизен анализ на иконите, които се намират в 

български църкви, музеи, параклиси и пр. 

2. Представен е подробен исторически обзор на иконопистта от древността 

до днес. 

3. Особено внимание е отделено на техниката, технологиите и пигментите за 

списване на иконите. 
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4. Доказана е ролята на иконата за формиране на нравствени добродетели у 

всички поколения, защото иконата е символ и реалност и носи послание да 

бъдем добри. 

5. Обосновано е значението на реставрацията, консервацията и опазването на 

християнското изкуство. 

6. Доказано е, че ценностите, въплътени в иконописното изкуство са важен 

фактор за социокултурното развитие на обществото. 

7. Доказана е актуалността на проблема за преосмисляне на православното 

наследство и в частност на иконописта и иконописната традиция. 

8.  Разработена е Концепция на социалните аспекти на реставрацията, 

консервацията и опазването на иконите в съвременни условия. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО 

 

Декларирам, че настоящия дисертационен труд за придобиване на 

ОНС „доктор― на тема „СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕТО НА 

ПРЕДМЕТИ НА ИКОНОПИСТТА, КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА 

НА ИКОНИ― е моя авторска разработка  и по никакъв начин не накърнява 

чужди авторски права. Използваната литература е цитирана коректно на всички 

места, на които са споменати разсъждения и идеи от нея. 

Известно ми е, че за използване на чужди текстове без цитиране на 

техните автори нося отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република 

България. 

 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертационният труд дава основание да се приеме, че получените 

резултати допълват и доразвиват знанията по съществуващата тематика. В най-

обобщен вид основните научни и научно-приложни приноси се свеждат до: 
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1. Разработване на Концепция за социалните аспекти на реставрацията, 

консервацията и опазването на иконите в съвременни условия. 

2. Обогатена е теорията за техниката,технологията и пигментите на 

иконописта. 

3. Предложена е изчерпателна ретроспекция на иконописта в 

исторически контекст. 

4. Обоснована е необходимостта от преосмисляне на социалните аспекти 

на същността, реставрацията и консервацията на икони и изграждане 

на личности с правилна ценностна ориентация. 

5. Разработената концепция предлага задълбочен анализ на проблемите, 

свързани със социалните аспекти на реставрацията, консервацията и 

опазването на икони и предлага вариант за решаване на проблемите в 

областта на иконописното изкуство в съвременните условия при 

спазване на законовите разпоредби в Р България. 
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