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КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРОФ. АТАНАС БОЖКОВ ЗА ИНТЕРИОРА 

НА ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР“ 

Мирко Робов 

НАИМ-БАН, филиал Велико Търново, България 

THE CONCEPT OF PROF. ATANAS BOZHKOV FOR THE 

INTERIOR OF THE CHURCH “ST. DIMITAR” 

Mirko Robov 

NAIM-BAS, Branch Veliko Tarnovo, Bulgaria 

e-mail: mrobov@abv.bg 

Abstract: The article discusses the proposals of Prof. 

Bozhkov for the restoration of the church “St. Dimitar” and its 

destiny. 

Keywords: Archeology, Monuments of Culture, Church 

“St. Dimitar” 

 

Резюме: В статията се разглеждат предложения-

та на проф. Божков за възтановяването на църква „Св. 

Димитър“ и тяхната съдба. 

Ключови думи: Археология, Паметници на култу-

рата, Църква „Св. Димитър“ 

 

Фигура 1. Изображение на църква „Св. Димитър“ 
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Два архитектурни паметника в столично Търново са непосредс-

твено свързани със строителната дейност на първите Асеневци. Еди-

ният от тях е църквата в югозападната част на Трапезица, издигната от 

цар Асен І за да приеме пренесените през 1195 г. в Търново мощи на 

св. Иван Рилски. Другият е църквата „Св. Димитър“ (Фигура 1), в из-

точното подножие на Трапезица, осветена в деня на началото на осво-

бодителното движение на Асеневци, коронацията на Петър и ръкопо-

лагането на първия църковен глава – архиепископ Василий. Дългата, 

сложна но и превратна историческа съдба на тази царска църква е 

свързана с триумфални моменти  от зората на Търновското царство; в 

една или друга степен разрушавана във времето, но винаги връщана 

към нов живот с достолепието на отредената й съдба, почитана като 

първата царска църква в столично Търново. 

Последният тежък удар върху съхранените през вековете архи-

тектурни останки нанася земетресението от 1 юли 1913 г. Именно то-

гава са унищожени голяма част от фасадните елементи и декорации, 

документирани в рисунки, като тази на Обербауер [1] и картината на 

художника Христо Кабакчиев, както и във фотографии, предшества-

щи по време природното бедствие. Поради конструктивни причини, 

върху технологични решения, наложени още при първоначалното изг-

раждане на църквата в края на 12 век, оцеляла единствено олтарната 

част, със запазените откъм вътрешността живописни останки, както и 

декоративно-художествените похвати в оформлението на фасадните 

стени. Именно върху тази основа и върху резултатите от археологи-

ческото проучване на църквата между 1971 и 1976 година, стъпва раз-

работката на архитектурния проект на арх. Теофилов за пълна обемна 

реконструкция на архитектурния паметник [2, 3, 4, 5]. Обновлението е 

завършено в началото на 80-те години, като в навечерието на ознаме-

нуване на 800-годишнината от въстанието на Асеневци, пред проучва-

тели, художници, проектанти, общественици и политици, непосредст-

вено ангажирани с мащабния държавен проект, застава с пълната си 

сила въпроса с каква функция да бъде натоварен възстановения па-

метник. Сблъскват се крайности в подходите. Налице са достатъчно 

оспорвани като целесъобразност примери. Така например, в майката 

на всички църкви – патриаршеската „Възнесение Христово“ изпод 

четката на Теофан Сокеров интериора е зъпълнен с художествен раз-

каз върху историята на второто българско царство. Между ангажира-

ните с общонародния комитет дейци циркулира, достоверно или не, 
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Концепцията на проф. Атанас Божков за интериора на църквата „Св. Димитър“ 
 
 

писмо на Председателят на БАН до държавния глава, с идеята да бъ-

дат издигнати няколко царски двореца, идея, която в последните го-

дини отново спекулативно се експлоатира, този път във връзка с вто-

рата по значимост съставна крепост на столично търново – Трапезица. 

В тази ситуация, работна група за интериора на „Св. Димитър“ 

беше формирана около разработеното от известния искуствовед проф. 

Атанас Божков идейно задание. Тази процедура, беше финализирана с 

художествен проект, дело на проф. Никола Хаджитанев. Всичко това 

предшестваше реставрацията на живописните останки в олтара, из-

вършена от колектив на НИПК, ръководен от Боряна Дживджанова. 

Документът на проф. Божков, в обем от 9 стр., е озаглавен 

„Концепция за решаване на идейно-тематичните и естетически проб-

леми, свързани с възстановяването на църквата „Св. Димитър“ във 

Велико Търново“. Той стъпва върху претенцията, не за хипотетична 

представа за обема и архитектурния образ на църквата, както настоява 

арх. Теофилов, а за това, че е възстановена именно в своя автентичен 

вид като църква. Така, в основата на своя подход, проф. Божков пос-

тавя строгата логика на декоративната и иконографска система на то-

гавашните български зографи и техните тематични галерии. „А това 

означава, че при решаването на всички естетически въпроси, свързани 

с нейното вътрешно пространство, /както, разбира се и с нейния есте-

риор/ следва да се изхожда само от това, което е реално и характерно 

за украсата на подобен тип сгради през 12-13 век... всяко отдалечаване 

от тази линия би звучало като лекомислие и би предало на паметника 

бутафорен характер. Само при пълно съответствие между това, което 

днес ще се изобрази по стените и композициите, които реално са били 

възможни на времето, интериорът ще зазвучи респектиращо и сериоз-

но. Свободните импровизации по линия на тематиката биха породили 

недоверие не само в средите на запознатите със средновековната есте-

тика, но и във всеки посетител.“ 

В този смисъл са предложени следните 12 възможности в офор-

млението на интериора: 

 Всички части от наоса, без апсидата с оригиналните фрес-

ки, да се покрият с сдва основни тона – синьо /като мета-

фора на предвечното, небесното начало/ и златно /като ме-

тафора на небесната светлина и и транкрипция на Божест-

вената енергия, както се е приемало през Средновековие-

то. 
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 В олтара да се постави ниска каменна преграда, каквито 

примери са почерпени от някои гръцки и италиански цър-

кви. Чрез реализацията на украса с различни мотиви би 

могла да се потърси визуална връзка с наследството на 

Първата българска държава. 

 Обединяващо пластично тяло в предолтарното пространс-

тво да бъде  един мраморен амвон. Той ще носи богата 

символна информация. Амвонът би могъл да се украси със 

скулптурни изображения на птици, грифони, лъвове и др. 

 Върху северната стена на наоса да бъдат поставени обра-

зите на Асен, Петър и Калоян, като ктиторска композиция. 

Композиционно, Петър и Асен могат да бъдат изобразени 

държащи в ръце макета на църквата „Св. Димитър“, а Ка-

лоян – в поза, която го приобщава към тяхното дело. Така, 

при влизането си в църквата, посетителят ще обхваща с 

поглед едновременно ктиторската композиция и амвона. 

 Върху южната стена да се изобразят княз Борис І и св. 

Иван Рилски. Налице са примери на включване на тези 

две лица в иконографската галерия от най-низкия регис-

тър през 12-13 век. С тези нови и равностойни тематични 

ударения, интериорът на църквата ще се обвърже още по-

плътно с политическия и с религиозния живот на Първата 

българска държава. Той ще зазвучи и като синтез на 

обобщени исторически и патриотични представи с непре-

ходен характер. 

 В двете ниши, при входа на наоса да се поставят два мра-

морни свещника. Те трябва да се открояват върху абстрак-

тния златен фон на мозайката. За украсата на самите 

свещници ще се включат мотиви от българската тератоло-

гия, а също и хералдични изображения, свързани с владе-

телите от Втората българска държава. 

 Върху златен фон в притвора да се поставят хералдични 

изображения и монограми на царе и патриарси от 13-14 

век. В това помещение да се постави само един мраморен 

саркофаг, както и една икона. Саркофагът с костите на 

мъченици, разкрити по време на проведените тук археоло-

гически разкопки да бъде със застъклен страничен отвор, 

през който те да се виждат. В пластичната му украса да се 
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вложат мотиви от търновската сграфито керамика. Икона-

та символично ще се свързва с тази на св. Димитър, опи-

сана от хронистите на въстанието, внушавала на въстани-

ците, че Солунския светец е напуснал главния град Солун 

и неговата църква, за да бъде покровител на освободител-

ното дело на Асеневци. 

 Върху външната, западна фасада да се изпише св. Дими-

тър, като патрон на храма. Това да стане в тимпана, не-

посредствено над вратата на храма. За иконографски пър-

вообраз да се използува изображението на светеца върху 

монетите, сечени от цар Иван Асен ІІ /1218-1241 г./. 

 Предвид литургичното и естетическото значение на вра-

тите, водещи към наоса на църкщвата /съответно откъм 

запад и от юг/, важно е художественото и пластичното им 

решение. Този проблем трябва да се реши в духа на обща-

та декоративна система. 

 Проскомедийна ниша. Тук би могло да се постави изоб-

ражение на Богородица, за да въздейства и като обобще-

ние на представите за българската майка. 

 Светата трапеза в олтара. Предвид нейният евхаристичен 

смисъл тя би могла да обогати стиловата, историческа и 

емоционална обагреност на олтарната преграда и амвона. 

 Подовата настилка трябва да се реши, в съответствие с 

материала, орнаментиката и композициите на еднотипни-

те настилки, установени в Преслав и Великата лавра в 

Търново. /Тук трябва да отбележим, че установяването на 

автентичната тухлена настилка в притвора и наоса на цър-

квата „Св. Димитър“, с щемпъловани откъм лицевата им 

страна кръстове, а също и буквите „А“, „В“ и „Г“, послед-

ва като време изработването на въпросната концепция за 

интериора на храма на Асеневци [6]. 

 Да се предвиди специално помещение за експониране на 

всички находки, открити при археологическите разкопки 

на църквата и на манастира около нея. 

Останалите две идеи са свързани с пода на храма и архитектур-

ната среда на църквата, т.е. новооткрития голям столичен манастир. 

Видно от уведомително писмо на Председателя на окръжния съ-

вет за култура – Мария Манева, Заслужил деятел на културата, с 
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изх.№ 882 от 4 декември 1984 г. (Фигура 2), обсъждането на идейното 

задание е приключено; прието е с решение на Общонародния комитет, 

от специализираната държанта комисия и от нейното ръководство, ка-

то е пристъпено към реализация. 

Впоследствие изпълнението на заданието е спряно, след като е 

оспорено пред ръководството на Комитета за култура, в лицето на зам. 

Председателя проф. П. Бербенлиев, от ръководителя на археологичес-

ките проучвания като несъвместимо с автентичните останки и най-

вече поради видимия конфликт с новопочистените фрески в олтара, 

разположени в два регистъра, както и в олтарните ниши. Закупените 

вече мозайки са пренасочени. 

 

Фигура 2. Писмо на Председателя на окръжния съвет за култура 

Към днешна дата, достатъчно отдалечени от еуфорията на двете 

грандиозни чествания през 80-те години – 1300-годишнината от съз-

даването на българската държава и 800-годишнината от въстанието на 

Асен и петър и обявяване на Търново за столица на възобновената 

българска държава, поставянето на мозайките в интериора на „Св. 

Димитър“ вероятно щеше да е обект на спорни и противоречиви ко-

ментари и оценки. Това не беше допуснато и то от далновидни и отго-

ворни държавници. Видно е от запазените документи. Но всъщност, 

интериорът на първата търновска царска църква, така и остана недо-

вършен – без декоративна мазилка върху положената основа, без ол-

тарна преграда, без някои безспорни елементи, които щяха да запъл-

нят и обогатят вътрешното пространство на храма. 
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