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Много са факторите, които определят историческата съдба на града. Един от най-важните е неговото местоположение. За един град
не е достатъчно да има добър климат и добри
природни условия. Неговото място трябва да му
осигурява връзка със света и колкото по-добрa е
тя, толкова по-сигурно е, че градът ще пребъде
във времето. Защото един град е място за контакти, за размяна на стоки и идеи, място, което
държи възела на връзките с други градове, близки
и далечни.
На географската карта не е трудно да се
види, че най-късият път по суша между централните територии на Европа и Азия e естественият диагонал северозапад – югоизток, който преминава през Балканския полуостров. В сърцето
на полуострова той пресича Софийското поле.
Друг важен път се спуска от север, пресича същото място и се насочва към топлото Бяло море, към открития
оттам свят на Средиземноморието.
На този кръстопът от векове и хилядолетия живее градът,
чийто наследник и приемник е столицата ни София, един от вечните градове на Европа. Животът на това място има повече от
8000-годишно развитие, а самият град, създаден от тракийското
племе серди, съществува вече повече от две хилядолетия.
Центърът на съвременна София съвпада с мястото, което е
люлка на града. Това е една от най-характерните му особености.
В тази наситена с история площ на българската
столица под съвременния паваж лежат напластяванията на много епохи. Те достигат на дълбочина
близо десет метра – истинска стълба на времето.
Градът е живял и живее върху следите на своето минало – само паважите на улици и тротоари
ги скриват от погледа. Затова при първо впечатление възрастта на града не може да се отгатне.
На съвременната му повърхност са отразени само
перипетиите на следосвобожденската история на
София. Бомбардировките през Втората световна
война са унищожили постигнатото за първите десетилетия от развитието на София като столица, а новопостроеното в самото й сърце изглежда чуждо със своите тежки форми и незавършени
намерения. Сега животът се опитва да примири
архитектурни противоречия.

15

16

Но тук-там в този център има същински археологически острови. Човек се сблъсква внезапно с тях, слизайки в подлезите,
преминавайки под сводовете на големите
обществени сгради или край шумните трамвайни линии. Кули и градски порти, малки
църквици и антични улици се появяват неочаквано като неоспорими свидетелства за
дълбоката древност на това място.
Запазените в центъра старини не са
единствени доказателства за дългата история на този град. Неговата близка и подалечна периферия е богата с останки от
различни епохи. Защото и в миналото, както и днес животът е бил свързан с неговата околност.
През последните пет десетилетия
преустройството на централната част на
София и строителството в новите квартали предизвикаха много
археологически изследвания. Неочаквани открития, които дават
изобилна нова информация, все по-задълбочено навлизане в далечни
епохи – всичко това позволи да се обогатят познанията за историята на българската столица. Сега тя може да бъде разказана с
много по-голяма пълнота. Но може би още по-значителна от фактите и подробностите е възможността да се уловят трайните
черти в развитието на този град, кристализирането на неговите
традиции, неговата същност и дух.
При цялото си многовековно минало, изпълнено с динамика
и промени, при цялото многообразие на
съвременния
облик,
София не губи своята
неповторима индивидуалност. Това е един
град, който с лекота
носи печата на своята древност, излъчва
жизненост и оптимизъм, пази своя уют.
Девизът на града, изписан през 1911 г. под
неговия герб, е “Расте, но не старее”. И
сега София му остава
вярна. Това, разбира

се, не пречи на българската столица да
поема с грижовност
следите на минали
епохи, да ги включва в съвременния си
облик. Защитени са
останките на античната Сердика и
на
средновековния
Средец, чиято площ
е обявена за археологически резерват.
Така дори неизвестното и още неоткрито археологическо наследство под центъра на София получава
бъдеще в бъдещите строежи тук.
Без преувеличение може да се каже, че в това отношение
София е добър пример как съвременната урбанистика може да
постигне синтез с древното градоустройствено и архитектурно
наследство. При това София се е справила с трудните проблеми, които такъв синтез поставя в условията на напрегнатото
следвоенно строителство в тези пет последни десетилетия, през
които от тристахиляден град тя се превърна в дом на повече от
един милион жители. А за да стане още по-ясно необикновеното
ускорение на развитието на София през последния век от нейната
дълга и предълга история, ето още една цифра за сравнение: през
1878 г., годината на Освобождението на България от петвековно
османско владичество, бъдещата столица на страната е имала
само дванадесет хиляди жители...
Да се разкаже накратко историята
на един град с хилядолетия живот зад
себе си, не е лесно. Без да претендира за
славата и известността на други европейски столици, София е все пак по-стара
от повечето от тях, по-стара от Рим и
дори от Атина. Наистина, тя не може да
се гордее с паметници като техните. И
все пак един римски император – самият
Константин Велики – е казал “Моят Рим
е Сердика”. Градът е имал, както изглежда, достатъчно притегателна сила, за да
накара създателя на Константинопол да
прекарва голяма част от своя живот в
Сердика.
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ПРЕДИ ДА ИМА ГРАД
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Много преди зараждането на градовете Софийското поле е привлякло човека
с благоприятните условия за
живот. Оградено с венец от
планини – естествена защита
от ветрове, то е високо (550
м над морското равнище),
плодородно и обилно оросено.
Геоложката история на
Софийското поле е твърде
бурна. След успокояването
на процесите и оформянето
на високата котловина тук
се е образувало езеро (плиоценско време). Водите му се
оттичат на север, пробивайки пролом в Стара планина
и оставяйки дълбоки утайки.
Повърхността на полето се
оформя от разливи на реки,
чиито тераси сякаш са били
създадени за обитаване. Близките планини са били богати с
гори и дивеч, а подножията им
са имали естествено плодородие и обилна растителност.
Още в ранния неолит
(шесто хилядолетие пр. Христа) цялото Софийско поле е
осеяно с поселения. Днес техните останки се откриват в
землищата на всички села и
вилни зони около София. Едно
от тези раннонеолитни поселения възниква в източната
градска част на София, недалеч от мястото, където сега
са разположени някои научни
институти и издателството
на Българската академия на
науките. Това е селището, което се счита за най-дълбокия
корен на София.
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Останките от неолитните селища в Софийско поле свидетелстват
за високо развитие на земеделието и
скотовъдството, за овладени умения
в изграждането на жилища, за голямо
разнообразие на домашния инвентар и
значителна диференциация на формите, а следователно и на функциите на
каменните оръдия. Един от най-съществените показатели на културата
през неолита са керамичните съдове.
Техните форми показват умението да
се създават функционални съдове за приготвяне, консумиране и
съхраняване на различни храни. Но те са и огледало на духовния
живот на неолитното общество, на неговите идеи и вярвания,
изразени в сложната символика на рисуваните и гравирани по стените им орнаменти. Сред достигналите до нас керамични съдове
има истински произведения на изкуството.
През последните години проучванията на софийското неолитно селище позволиха да се установи, че то заема твърде голяма
площ и че и жилищата в него са не само значителни по размери,
но и много добре устроени. Сред тях има едно, което е наистина
удивително по големината си. В план то представлява правоъгълник със заоблени ъгли. Дългата му страна е 12,40 м, а късата – 9,48
м. Получава се обща площ от 117 м2. Досега в Европа не е разкрито друго жилище от ранния неолит с такива размери. Разделено е
на две с вътрешна стена, която затваря тясно пространство на
север. Изградените от свързани с плет колове стени са измазани
отвън и отвътре с глина и опалени, за да получат устойчивост.
Двускатният покрив е бил от слама. Входът е от юг.
Пространството на дома било много добре използвано. Поразява необикновено голямата пещ – основите
й са с размери 2,25 м на 2,15 м. Край пещта са били
устроени осемнадесет зърнохранилища, които по изчисления на изследователи са могли да поберат повече от 6
тона зърно. При разкопките са събрани 250 кг овъглено
зърно. Второ, по-малко огнище е разположено отстрани
до входа, за да затопля влизащия оттам студен въздух.
В дома има и традиционните ръчни мелници, хранилище
за плодове и корени, издигната глинена площадка, където са спали обитателите. Тези и други оцелели следи на
домашното устройство показват колко рационално е
било организирано жилището и издават високо ниво на
битова култура.

Независимо от някои регионални особености всички селища
от неолита в тази част на Балканския полуостров показват високо развита култура. Техните постижения са обусловени от почти
еднакви условия за живот. Но в каква степен могат да играят
роля други фактори? Случайност ли е, че селището на югоизточната страна на София е и така добре устроено, значително поголямо от другите известни неолитни поселения в Софийско поле,
а и не само от тях?
Наистина, просперитетът на неолитните поселения се е изграждал преди всичко в зависимост от благоприятните условия за
основните поминъци – земеделие, скотовъдство и лов, с превесно
значение на земеделието в условията на уседнал живот. Но едва
ли може да се отрече значението на връзката с други земи, значението на Големия път. Той вече е бил очертан и известен. Това се
потвърждава от находки, които свързват културата в тази част
на европейския континент с тази на неолитни поселения в съседна Азия. За най-ранното селище на мястото на София пътят или
кръстопътят вече е бил от значение.
Още през 1958 година, когато то за пръв път стана известно
на науката, се откриха четири женски глинени фигурки. Трите от
тях са добре моделирани и сравнително добре запазени – отчупени са, за съжаление, само главите им. Те представят почитаната като символ на природата и нейното плодородие жена-майка.
Това са първите човешки изображения от София – като послание
от преди осем хиляди години, като характеристика на една епоха,
в която ролята на жената в обществото е първостепенна.
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Селище от следващата енеолитна или халколитна епоха бе открито също през 1958 година в
самия център на София – на площад “Княз Александър Батенберг”. Селището е било разположено
на западния край на естествена утаечна тераса.
Останките му са пострадали от изкопи за строежи през по-късни епохи. Но изобилието от характерна керамика – големи съдове за храна с врязани
и запълнени с бяла паста орнаменти и трапезни
блюда и купи, изящно рисувани с графит върху
полирана повърхност, безспорно свидетелстват
за датата на това селище. То е от края на петото и началото на четвъртото хилядолетие
преди Христа. Сред тези находки една моделирана от глина глава на мъж сякаш е символично
свидетелство за промените в живота на
енеолитното общество.
Мястото на софийското енеолитно
селище е отлично избрано. То е на югозападния край на една от утаечните тераси,
обърнато към планината Витоша.
Това е последното стъпало, което се
надвесва над “ниското” място край извора,
където се ражда градът. След хилядолетия
тази висока тераса ще се превърне в найпрестижното място на София, именно на мястото на енеолитното селище ще бъде построен бейският конак, после дворец за
княза след Освобождението на България, там ще бъде и царският
дворец. И все пак, не тук се заражда самият град.

Мястото, което ще се превърне във вечен център, във вечно
сърце на бъдещия град, има две притегателни сили: там е кръстовището на пътищата и там блика мощен извор на гореща и лековита вода. Следващата епоха – епохата на бронза, вече изгражда
селище на това място. Неговите следи са останали дълбоко под
напластяванията на три хилядолетия, през които градът продължава да живее на същото място. Рядко някой много дълбок изкоп
изважда на повърхността керамични късове, които се датират във
времето на бронза. Такива находки в центъра на София се появиха
за пръв път при изграждането на зданията на Президентството
и на Министерския съвет, чиито бетонни фусове са положени на
дълбочина 10-12 м. По същия начин бе установено, че животът на
селището е продължил и през ранната желязна епоха.
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Времето на бронза (до XII в. пр. Хр.) и на ранното желязо
(ХII – VI в. пр. Хр.) в българските земи се свързва вече с определен
етнос – траките. Те са първите исторически засвидетелствани
обитатели на тези земи. Траките са оставили много следи в Софийското поле. Ранните столетия на тракийската история са
свързани с времената на голямо раздвижване на племена и народи
почти из цяла Европа и, разбира се, и на Балканския полуостров.
Човекът вече е владеел изкуството да топи, смесва и лее метали.
Той е познавал колелото и това е ускорявало придвижването му.
Мъжът е бил конник и въоръжението е съществена част от
неговата собственост, защото не само ловът, но и битките са
част от съществуванието му.

Трябва да се предполага, че и в Софийско животът през тази
епоха не е бил спокоен. Интересно свидетелство за това време е
забележителната находка от златен и меден съд, заровени заедно
с глинена купа. Глиненият съд е служил вероятно за погребална
урна, златният е бил положен при погребението като скъп дар, а
медният е покривал двата съда, преди да бъдат засипани с пръст.
Подробностите около тяхното положение са загубени за науката,
тъй като откритието е направено случайно през 1969 година при
изкоп с багер за водопровод. На повърхността не е имало никакъв знак. Ако при погребението е била насипана традиционната
за траките надгробна могила, то тя е била малка и поради това
отдавна е била заравнена с околния терен.
Гробът може да се датира от VIII-VII в. пр. Хр. Тази дата
се определя по медния съд, който принадлежи към един тип котли,
поставяни на триножници, известни под името “тип Урарту”.
Дори само тази находка е достатъчно доказателство за връзките
на тракийското население от Софийско с далечни земи в Предна
Азия, където се развива културата Урарту.
Златният съд, известен вече в науката като златната купа
от София, тежи 1050 грама и е изработен от самородно злато
с проба 23,6 карата – т.е. от почти чисто злато. Купата има
форма на сплескана сфера с максимален диаметър 27 см. Ниското
цилиндрично гърло е украсено с два изпъкнали ръба, с коси нарези и
полукръгчета, а по тялото се спускат широки изпъкнали ребра. На
дъното в техника au repoussé са изковани концентрични кръгове
и ямички, свързани с изчукани с фин пунктир спирали. Тази украса
е трябвало да се вижда, когато се пие от купата, навярно при
ритуални тържества.
Софийската златна купа е между най-древните тракийски
златни съдове заедно със съдовете на световноизвестното Вълчитрънско съкровище. Тя може да бъде и много по-стара от медния
котел. Тя е произведение на ранната тракийска торевтика, която
няма нищо общо с нейните късни изделия. И по големина софийската
купа остава уникална. Надминава я само големият двудръжен съд
от Вълчитрънското съкровище, но той е твърде различен. Преди
няколко години в Историческия музей в Плевен постъпи една значително по-малка златна купа, също случайна находка, близка по форма, но с украса, подобна на букели. За съжаление този съд е лишен
от археологически контекст и не може да улесни датирането.
Софийската златна купа е изработена много майсторски
чрез изковаване от златен лист. Нейната форма с едри изпъкнали
ребра сякаш подражава на голям земен плод, на тиква. По техника
и форма софийската купа пази известна архаичност. Изчукването е направено така, че се получава следа от всеки удар. Цялата
повърхност изглежда като съставена от миниатюрни плоскости,
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отражаващи светлината и придаващи
особена мекота на съда. Възможно е гравираната и пунктираната орнаментация
да са добавени по-късно. Безспорно е, че
това е творба на едно златарско изкуство, което вече владее и техниката на
изработка, и умението да се постигне
художествено въздействие. Но нейният
майстор е още далеч от възможностите на тракийската торевтика от епохата на елинизма. Проф. Александър Фол
счита, че софийската купа е дори по-ранна от Вълчитрънското
съкровище и я отнася към XII – XI в. пр. Хр. – на границата между епохата на бронза и халщата.
Толкова скъп предмет, безспорно използван при някакъв ритуал, се е предавал през поколения. А неговото поставяне като
гробен дар означава, че покойникът е бил знатно лице, може би
самият княз на едно тракийско племе. В нормални
условия неговият гроб би изглеждал съвсем различно.
Това погребение е извършено навярно при особени
обстоятелства, може би по време на военни стълкновения. Цялата находка е важно свидетелство за
положението в Софийско през първата половина на
I хилядолетие пр. Хр.
Между другите свидетелства за това време,
открити в близката околност на София, особено важен е един шлем от т.нар. коринтски тип. Този тип
шлемове обличат изцяло главата и покриват лицето.
Те имат чисти линии и съвършено скулптирана форма и могат да се считат сред най-добрите постижения на древногръцкото отбранително въоръжение. Известни са
от находки в Коринт, Олимпия, Атина. Датират се в VI в. пр. Хр.
Представени са върху вазова живопис, скулптура, монети. Шлемът е намерен в речни насипи до с. Челопечене, на северозапад от
София, на около 15 км от центъра й. Найвероятно е, че той, както и златната купа,
е бил положен в гроб на тракийски войн, чиято могила е била заличена.
Шлемът от Софийско е още едно свидетелство за връзките на траките от
този район с други земи, този път с Елада.
Както златната купа и този шлем показва динамиката на живота в Софийско през
халщатската епоха. Подобно свидетелство
дава и един халщатски некропол, открит

до с. Байлово, все в източната част на Софийското поле. В него
под малки могили са погребани тракийски воини с поставено до
тях лично оръжие. Тези археологически открития хвърлят светлина върху иначе неясния образ на тракийското селище на мястото
на София. Хората и събитията, които са ги оставили, не може да
нямат връзка с това селище.
В самия център на София, при строежа на централните му
сгради се откриха обикновени глинени съдове от същата ранножелязна (халщатска) епоха. Те са вече сигурен знак за съществуване
на селище на това място. Защото именно домашният глинен съд,
а не скъпите и редки предмети или оръжието, е свързан с дома, с
обитаваното място. Едва от елинистическата епоха (IV – I в. пр. Хр.) на същото място,
ἐκ δὲ Παιόνων καὶ
при строежа на хотел Балкан-Шератон, се
ὄρεος Ῥοδόπης Κίος
откриха и стени от постройките на тракийποταμὸς μέσον σχίζων
ския град.
τὸν Αἷμον ἐκδιδοῖ ἐς
В средата на първото хилядолетие пр.
αὐτόν.
Хр. тракийският и елинският свят вече са
се опознали. На първите гръцки историци са
известни и Софийско, и неговите обитатели.
Herodotus, The Histories
Херодот (434 – около 425 г. пр. Хр.) споменава
4, 49, 1.
река Искър под името Скиос. Малко по-късно
през втората половина на V в. пр. Хр. Тукидид
назовава същата река, а планината Витоша
– Скомброс. През това време тракийското
ἀνίστη δὲ καὶ
Одринско царство успяло да обедини в силна
Ἀγριᾶνας καὶ Λαιαίους
държава много тракийски племена. Тукидид съκαὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη
общава, че на запад то граничело със земите
Παιονικὰ ὧν ἦρχε καὶ
на трерите и тилатеите, които обитавали
северно от планината Скомброс (Витоша), а
ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς
на северозапад – до река Оскиос (Искър). Треοὗτοι ἦσαν: μέχρι γὰρ
рите и тилатеите не се споменават в по-късΛαιαίων Παιόνων καὶ
ни извори – за тях говори само Тукидид. След
τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ,
тях в Софийското поле на историческата сцеὃς ἐκ τοῦ Σκόμβρου
на ще се появят сердите.
ὄρους δι᾽ Ἀγριάνων καὶ
В средата на последното хилядолетие пр.
Хр. започва нов период от историята на СоΛαιαίων ῥεῖ, [οὗ] ὡρίζετο
фия, започва историята на самия град. Дългите
ἡ ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας
хилядолетия на обитаване на Софийското поле
αὐτονόμους ἤδη.
са позволили на човека да опознае всички негови
ресурси, да открие най-благоприятните места
Thucydides,
за живот, да намери неговия естествен център.
The
Peloponnesian
War
Изборът е направен безпогрешно и с бъдеще – в
2,
96,
3.
цялото поле ще има един град и той ще бъде на
мястото на днешния софийски център.
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СЕРДОНПОЛИС –
ГРАДЪТ НА СЕРДИТЕ
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Исторически сведения за серди се появяват по
времето, когато Рим воюва с тях за завладяването
на техните земи. В разказа на гръцкия историк Дион
Касий за тези събития за пръв път се споменава
едно име – Сегетика, което се тълкува като неточно предаване на името Сердика. Но самият факт, че
и след завоеванието се запазва името Сердонполис е
многозначителен.
Тракийски поселения предшестват много градове на Римската империя в нейните владения в земите на траките. Но навсякъде голямото строителство след завладяването им от Рим е унищожило
или покрило ранните строежи. Само един град от
времето на разцвета на тракийското Одринско царство (IV в. пр. Хр.) е изучен цялостно чрез разкопки
– това е Севтополис, градът, който носи името на
цар Севтес. Резултатите показват висока градоустройствена култура. Правилна улична мрежа разделя
градския жилищен участък. А в извисената част на
градската площ се намират укрепеното царско жилище и храмът.
Подобно е било без съмнение и устройството на Сердонполис. На височината югоизточно от минералния извор вероятно са били владетелската укрепена резиденция и градският храм.
Самият град е бил разположен около извора, който
траките, големи почитатели на природните сили,
сигурно са използвали. Във времето преди римското
завоевание са били установени и по-късно запазени
някои от главните градски артерии и ориентацията
на някои сгради. Вероятно и в Сердонполис, както
и в Севтополис е била приложена утвърдената вече
Хиподамова система на градоустройство с пресичащи се под прав ъгъл улици. Откритите досега стени
от строежи са ориентирани според главните посоки
на света. Но сердите са се съобразявали и с природните дадености. Така протичащата на северозапад
от минералния извор река е предизвикала прокарването на една улична посока от извора (а вероятно при
него вече е имало изградена баня) към реката. Това
е бил най-късият път и за хората, и за оттичащите
се горещи води.
Някои керамични предмети показват връзката
на Сердонполис със Севтололис, а други – търговия
с беломорските острови. В близката околност единични монетни находки и укрити монетни съкрови-
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ща също свидетелстват за търговски връзки с гръцки градове.
През тези земи са преминали походите на Филип Македонски и на
Александър Велики. Към тях постепенно се приближават завоевателните армии на Рим. През II век пр. Хр. съседна Македония е
вече под римска власт, а през следващото столетие и в земите
на сердите се разиграват съдбоносни събития.
В 29 г. пр. Хр. от север, от земите отвъд река Дунав нахлува
на юг чак до границата на Македония племето бастарни. Управителят на римската провинция Македония Марк Лициний Крас
предприел голяма военна акция за тяхното прогонване. Тогава за
пръв път през земите на сердите преминали римски легиони. На
следващата година тези походи били подновени. Римската армия
се сблъскала със силната съпротива на сердите и на съседното
тракийско племе мелди, споменато от Дион Касий като меди.
Крас проявил голяма жестокост в тези сражения. По негова заповед на всеки пленен тракиец били отрязвани ръцете. Земята на
сердите била покорена. Разправата с непокорните е продължила. В
един открит в Атина надпис се споменава, че някаква тракийска
фамилия от Сердика е била заточена далеч от родните места
и е получила по-късно, след омиротворяването на сердикийската област, право да се завърне обратно там. А след повече от
половин столетие на упорити опити да запазят свободата си и
останалите тракийски племена били подчинени и цяла Тракия била
превърната в римска провинция.
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В ПРЕДЕЛИТЕ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ
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Четири столетия Сердика живее в пределите на огромната
империя, простряла власт над земи на три континента. След
разпадането ú градът остава още четири столетия в границите
на нейната наследница – Източната римски империя, наречена
по-късно Византия. Това време е изпълнено със събития и промени. В Сердика също отекват трусовете, които засягат цялата
империя. Но тук се отразяват най-силно онези от тях, които са
свързани с важното кръстопътно положение на града – и за добро,
и за лошо.
Още в началните столетия на този дълъг период в Сердика
се разгръща голямо строителство и благоустройство. Създават
се и се утвърждават трайни урбанистични черти, които ще надживеят епохата, в която са родени. Някои от тях ще навлязат в
характеристиките на средновековния град, а най-жизнеспособните ще се проявяват и след това. Често те остават неразбираеми и необясними за хората на новите времена и дори изглеждат
непригодни и неудобни за тях. Но жилавостта на тези традиции
е по-силна от динамиката на новото и заслужава да бъде защитена като паметник на древното градоустройство. Затова и
центърът на съвременна милионна София, въпреки промените,
пази следите на едно много древно, вече двехилядолетно градоустройство.
Преди да залезе нейното време, Сердика ще завещае на следващите епохи много забележителни дела на строителството, сред
тях и два бисера на късноантичната архитектура – ротондата
“Свети Георги” и базиликата “Света София”. Отломките на сердикийската архитектурна и скулптурна украса ще будят удивление
и наслада в музейните зали. Находки от всякакъв вид ще свидетелстват за труда и постиженията във всекидневието на сердикийските граждани. Ще остане във времето и името Сердика, отбелязано с ласкателни определения в описанията на средновековни
пътешественици като спомен от античността и от сердите,
първото исторически засвидетелствано население на града.
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Сред най-значителните строежи, осъществени в началните
столетия на римското владичество, е крепостната стена. Датата на нейното изграждане се установява с точност по един
надпис. Този епиграфски паметник е от изключително значение
за историята на крепостната стена и на самата Сердика. При
изграждането на крепостната стена са били създадени вероятно
четири надписа, врязани на големи варовикови блокове, които са
били вградени над всяка от четирите градски порти. Досега са
открити два от надписите и те имат идентично съдържание.
Първият се намери съвсем близо до мястото на северната порта
през 1956 г. Запазена е около две трети от първоначалната големина на блока с дясната страна на надписа. Вторият надпис се
откри при разкопки на западната порта през 1975 г. От него се
откри лявата страна. Първоначалната дължина на блока е била
около 2 м. Това са единствените досега открити в пределите на
римската империя два идентични надписа за крепостна стена.
Надписите са на старогръцки език и в превод гласят:
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“На добър час! Най-великите и божествени императори цезари Марк Аврелий Антонин Август, победител на германците, победител на сарматите, баща
на отечеството, велик жрец и Луций Аврелий Комод
Август, победител на германците, победител на сарматите, дадоха... крепостни стени на Сердонполис, когато
управител на провинция Тракия бе Азелий Емилиан.”

Съдържанието на надписите позволява да се установи, че
строежът е бил завършен между 27 ноември 176 г., и 17 март
180 г., когато са управлявали едновременно императорите Марк
Аврелий и Луций Аврелий Комод. Двете гранични дати за строежа
се определят така: на 27 ноември 176 г. Комод получава титлата
император, както е наречен в надписа, а на 17 март 180 г. умира
Марк Аврелий.
Изграждането на крепостната стена на Сердика като защитно съоръжение през осемдесетте години на II век е предизвикано от опасността, която създават нахлуванията на някои племена в тази част на империята. Може би Сердика също е понесла
ударите на някои от тях. При управлението на Марк Аврелий са
били укрепени и други тракийски градове, а също и градове в други завладени от Рим територии. Онези крепости, които са били
издигани от името на императора, са били считани за особено
важни. Така е била преценена и Сердика.

43

44

Изграждането на крепост има голямо значение за развитието на града. Този строеж се е превърнал в негова рамка. Той е
определил размера на укрепената площ за дълги столетия, до разрушаването на крепостната стена през XV век, след османското
завоевание.
Укрепената площ се е оказала твърде скоро недостатъчна
и многозначителни сгради, особено храмове, са били построени
извън крепостната стена. След около столетие и половина се
прави опит да се увеличи защитеното градско пространство към
север и запад с една нова стена. Но при следващото укрепяване на
града, през VI век, се подсилва само първоначалната крепост. Дава
се предпочитание на защитата на по-малката, но подготвена за
отбрана площ пред голямата, но по-мъчна за отбраняване.
Благодарение на много археологически изследвания на различни места по протежението на крепостната стена днес нейното
трасе е изцяло известно. По форма тя е правоъгълна, удължена
по оста север-юг. Северозападният ъгъл е срязан, защото на това
място е текла река. Това е една от причините за ограничаването
на укрепената площ от запад. От изток е имало други пречки
– естествената висока тераса (сега пл. Александър Батенберг),
която стръмно се е спускала на запад и северозапад. Това е определило мястото на източната стена.
Разстоянието между източната и западната стена е било
твърде малко. Затова и правоъгълникът е бил удължен към север
и към юг. По този начин в крепостта са били затворени и защитени двете притегателни сили, които са определили мястото на
Сердика – кръстовището на пътищата и минералният извор. В
тези граници градът е заемал площ от 164 000 м2.

Строената по времето на император Марк Аврелий крепостна стена е била изградена от тухли върху двуреден цокъл от
големи каменни блокове. Основите й са 2 м дълбоки. Те са били положени върху укрепен с набити в земята колове (пилоти) терен.
Височината на стената е била 8-9 м, а дебелината – 2,20 м. На
разстояние от 50-60 м по протежението й са били изградени кръгли кули, чиято височина надвишавала с 2-3 м самата стена. Главните порти са били изцяло каменни. Цялата тази рамка на града
в сиво-бяло и червено му е придавала внушителен и красив изглед.
Останките от Марк-Аврелиевата крепостна стена на Сердика
са били покрити по-късно от новоизградената на нейно място
нова стена. Запазен е на много места само красивият цокъл от
рустицирани блокове.
Изграждането на първата крепост на Сердика и разположението на главните порти обуславя в значителна степен и устройването на уличната мрежа. Като се изключи посоката от
термите към северната порта, вероятно наследена от по-ранна
епоха, останалите три порти давали начало на главните улици
– decumanus principalis (изток-запад) и cardoprincipalis (от юг към
север). Проучванията при източната порта показаха, че преди
строежа на крепостта главната улица изток-запад се е намирала
по на юг. Тя е заместена с нова, от портата към центъра, когато е строена крепостта.
От вътрешната страна покрай крепостната стена е била
създадена една обиколна улица с важно значение за отбраната,
наречена via sagularis или intervalum. По нея се придвижвали войниците. Останалите улици, успоредни на главните, са пресичали
града по протежението му и са извеждали към интервалума, сре-
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щу входовете на кулите, осигурявайки едновременно градската
комуникация и нуждите на отбраната.
Много от улиците на Сердика са изследвани на различни участъци. Тяхната ширина е била различна според мястото и значението им. Най-широки са били улиците от главните порти към
центъра и обиколната улица (интервалумът) – 9 м. Ширината на
останалите е от 5 до 8 м. Настилката е била от големи правилни
каменни блокове, някои с дължина 1,20 – 1,50 м. Най-големите блокове са поставени по средната осова линия, където те покриват
отлично изграден канал за отвеждане на нечистите води. На някои места в плочите, които го покриват, са изрязани квадратни
отвори с жлеб, в който ляга каменен похлупак. Тези отвори (шахти) са позволявали да се почистват каналите. Под настилката
са минавали водопроводи от глинени тръби с отклонения към
сградите край улицата. Сердика е била отлично водоснабдена от
планината. Витошки води са били каптирани в днешния софийски
квартал Бояна (каптажът е открит) и доведени до града с повече
от 8 километров водопровод.
Настилката на улиците е била грижливо поддържана и подменяна. В по-късна епоха са използвали и каменни плочи с неправилна
форма и дори архитектурни елементи от украсата на разрушени
сгради, най-често корнизови дялове. От двете страни уличното
платно е било ограничено с бордюри от каменни блокове, високи
50-60 см. Днес в центъра на София са запазени по-малки или позначителни участъци от осем сердикийски улици.
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Форумът на Сердика е бил разположен под днешния площад
Света Неделя. Пред хотел Балкан-Шератон бе открита част от
колонадата, която го е заобикаляла от изток. Към юг пространството му е ограничено от централната обществена сграда –
преториума. Северната му фасада попада под църквата “Св. Неделя”. Не са установени точно очертанията на форума на запад и
на север. Римското градоустройство изисква главният декуманус
(улицата между източната и западната порта) да тангира форума, така че северният му край може да се установи, като се свържат улиците от източната и от западната порта към центъра.
За сравнително ограничените размери на Сердика форумът е
заемал твърде голямо пространство. Някои археологически факти
подсказват, че в по-късна епоха то е било частично застроено.
Но форумът на Сердика определя мястото на централния градски
площад през всички следващи епохи до днешно време.
Непосредствено до форума са били изградени и главните административни и обществени сгради на Сердика. А Сердика се
нуждаела от такива строежи. В пределите на империята нейното административно положение ставало все по-незначително. В
началото градът бил център на стратегия Сердика (военно-административна единица). Именно това название на стратегията
после преминава и като име на самия град, наред е името Сердонполис. Границите на стратегията на север минавали отвъд веригата на Стара планина, на изток достигали до прохода, известен
под името Траянови врата, откъдето започвала стратегията на
Филипополис. На запад Сердикийската стратегия се простирала
отвъд сегашната държавна граница на България, до град Пирот.
По времето на император Траян (98-117 г.) Сердика получила и официално правото на градска уредба и управление, като в
чест на този император към името и било прибавено и родовото
име на Траян – Улпий. Като Улпия Сердика градът се споменава
в много надписи, а също и върху монетите, които той получава
правото да сече от времето на император Марк Аврелий. Но в
някои от официалните надписи се използва названието Сердонполис, като към него е прибавено и определението “най-блестящ”.
Въпреки че градът получил известни права на самоуправление още във времето на император Траян, важното му военностратегическо положение за империята изисквало подчертано
присъствие на римската власт тук. С изграждането на крепостната стена и свързаните с нея съоръжения тук се е установил
значителен римски гарнизон. Още през I в. в Сердика започнали да
се заселват и ветерани – отслужили войници от римската армия,
които получавали и земи в плодородната околност. Възловото
положение на Сердика постоянно увеличавало нейното значение.
При една административна реформа в земите на Балканите по

времето на император Аврелиан, около 270-272 г., била създадена
провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea) и Сердика станала неин главен град.
В края на II или през III в. в самия център на града, на южната страна на форума, била построена монументална сграда, която вероятно е служела за преториум, седалище на управители на
провинцията след Аврелиановата реформа. Това безспорно е била
най-импозантната обществена сграда. Строена във време, когато
римската власт експлоатирала неизтощените ресурси на благодатна Тракия, за нейното изграждане и украса не са били пестени
нито средства, нито сили. Заемала е значителна площ и сега попада отчасти под църквата “Св. Неделя”, като достига западните
очертания на съвременния площад. Развалините й са толкова мощни, че и сега, векове след разрушаването, образуват слабо възвишение на централния площад на София. А когато постройката се е
издигала в цялата си височина и обем, тя безспорно е доминирала
над останалите сердикийски сгради и е придавала блясък и величие
на града на сердите като символ на властта на империята. И,
както изглежда, е изчезнала от лицето му едновременно с нея.
Не може да се каже със сигурност, кога е била разрушена
тази сграда. Има основания обаче, да се предполага, че тя не е
надживяла античната епоха, не е била запазена и използвана през
средните векове, както някои други сердикийски сгради. Нейните
развалини са образували нещо като пиедестал, на който още през
X или най-късно през XI век е била построена църква, а наоколо
се е оформил църковният площад. Тази ситуация се е запазила до
днес, като са се сменяли само църковните сгради. Естествено е
при това положение, че останките на главната обществена сграда на Сердика все още не са цялостно разкрити и че в миналото
те са били свързани с легендарни обяснения.
Най-ранните сведения за тези останки са от средата на XIX
век. Тогава след продължителни усилия българското население в
София получило разрешение от турската власт да построи на
мястото на старата църква “Св. Крал” нова, по-голяма. Именно
изкопите за основите на тази църква са се натъкнали на мощните стени на преториума. Тогава за пръв път стават известни и
изградените в тях “коридори” – засводени вентилационни канали,
чиято височина и ширина (1,80 м на 0,70 м) позволяват човек да
се движи в тях. Наред с появилата се в българския възрожденски
печат кратка информация тези открития предизвикали и едно
фантастично обяснение, предавано от старите софийски фамилии
цяло столетие: засводените коридори били считани за началото
на таен ход, който извеждал далеч извън града, в полите на Витоша, като някакъв път към волните простори.
Вентилационните коридори получават правилно обяснение
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още през тридесетте години на XX век, когато при строеж на
трамвайна спирка е било проучено едно ъгълче от огромната сграда и дори запазено със специално изградени подпори и капак. Самите коридори са неколкократно проследявани под земята от
археолози и спелеолози с опит да се установи по тях планът на
сградата. Но той остава все още неизяснен докрай. При едно от
тези проучвания във вентилационния тунел е намерен шлем на
воин с изображение на митическото чудовище Скила на челната
страна. Някаква тревожна страница от живота тук е свързана
навярно с този шлем и това показва, че при особени обстоятелства “коридорите” са били използвани не само за вентилация.
През 1982 г. устройването на едно кафене на открито в югозападния край на площад “Св. Неделя” позволи да се направят нови
археологически проучвания. Открита бе част от южната фасада
на сградата. Външните стени са с дебелина 2 метра, а фасадната
им облицовка е от големи бели варовикови блокове, свързани с
железни скоби. Системата от вентилационни коридори, свързани
с вертикално вградени в стените глинени тръби, е била наистина
необходима при такава дебелина на стените.
За затоплянето на сградата под залите й е била устроена
отоплителна инсталация – хипокауст. Подовете на отоплените помещения са стъпвали върху успоредни редици от тухлени
аркади, високи по 1,60 м. Полученото по този начин свободно
пространство под пода е свързано чрез отвори в стените с помещение, в което е поддържан силен огън – т. нар. praefurnium.
Горещият въздух е затоплял не само подовете, но и стените.
Тяхната вътрешна мраморна облицовка е била залепена върху
тънки керамични плинти. Тези плинти са били закрепени на 20
см от стените посредством специални
глинени тръбички и дълги железни пирони. Това въздушно отопление, обгръщащо помещенията, е осигурявало и през
зимата приятна температура в огромните пространства на преториума.
Представа за размерите на някои от
тях дава изследваният югозападен участък – само разкритата част от зала
има дължина от 20 м при ширина повече от 16 м. Многочислени детайли от
вътрешната декорация на тази сграда
– корнизи, рамки, капители, облицовки
и настилки – свидетелстват, че тя е
съответствала по богатство на размерите и значението на този строеж.

Разкритият участък позволи да се установи, че в края III в.
в тази част на преториума е било устроено ателие за сечене на
монети. В една част от залата хипокаустът е бил премахнат и
е устроено помещение за обработка на метал. Само на пространство от около 5 м2 бяха събрани повече от 200 кг метална шлака
и голямо количество остатъци от дървени въглища. Намерени
бяха и много глинени конусовидни краища на духала за разгаряне
на жарта, части от бронзови предмети, вероятно приготвени
за преработка. Особено важна е находката от двадесет ядра на
монети, приготвени, за да получат съответния печат.
Вероятно това ателие е било настанено тук след реформата на монетосеченето в Римската империя, проведена от император Галиен (253-268 г.). Тогава били премахнати така наречените автономни градски монетарници, намален бил броят на
държавните монетарници и бил въведен по-строг контрол върху
отсичането на монети. В Сердика останала да действа държавна
монетарница. Вероятно за по-голяма сигурност тя е била настанена в сградата на преториума.
Държавната монетарница в Сердика е продължила да съществува и през IV в. и след поредната реформа на монетното
дело, направена от император Константин Велики (306-337 г.).
Състоянието, в което се откриха останките на ателието
за монети, допуска да се предполага, че тук е бушувал някакъв
пожар. Но едва ли той е причинил разрушението на цялата сграда
на преториума. Може да се предположи, че тя е пострадала непоправимо след някакво земетресение – София е район на сеизмични
процеси. А и как да се обясни унищожаването на една толкова
голяма и солидна обществена сграда, която е могла да бъде използвана и приспособявана и в по-късни епохи? А при преториума няма
указания за живот след античната епоха.
Много по-скромни по размери, а и по устройство са били
сградите, свързани с местното управление на Сердика и с местния обществен живот. Градското управление, което следвало
традициите на гръцките полиси, имало две институции – буле
(или съвет) и демос (или народно събрание), в което влизали свободните и пълноправни граждани. Сградата, в която е заседавал
съветът – булевтерионът – бе разкрита през 1952 г., при строежа
на хотел Шератон, под северозападния ъгъл на хотела. Основания да се определи предназначението на сградата дава самото й
устройство – в едно почти квадратно пространство с размери
23,7 м (север-юг) на 25,2 м (изток-запад) е вграден амфитеатър.
Неговата орхестра е била на северната страна на залата. Изследователите на булевтериона са установили, че амфитеатърът
е устроен допълнително в по-рано строената сграда. Две полукръгли концентрични стени са свързани с радиално разположени
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стени – подпори. Върху тези подпори са били монтирани каменните седалки. Откритите запазени седалки имат слабо заоблена
дъговидна форма. Размерите им по външната хорда са 1,07 м, а по
вътрешната – 1,03 м, а ширината им е 0,79 м. В северозападния и
североизточния край на булевтериона са отделени две правоъгълни помещения – вероятно за канцеларии на съвета. Входът е от
запад, от страната на форума.
Сградата на булевтериона, както се вижда, е несравнимо помалка по размери от тази на преториума. А и градежът е по-беден
– само ъглите са оформени с каменни квадри по цоклите. За останалите части на стените са използвали речни камъни и тухли.
Градският съвет (буле), който се избирал от състава на
цялото народно събрание (демос) е имал първоначално право да
решава въпроси само за самата Сердика. Запазени са надписи, които показват, че от името на буле и демос са били издигани
статуи на заслужили граждани. Открити са дори два надписа за
едно и също лице – Флавий Помпей Монтан. От друг надпис се
разбира, че същият е бил и архонт на града през 161 – 163 г. и
в това си качество е съдействал за построяването на храм на
Серапис. Вероятно след като Сердика се превърнала в център на
провинция Dacia Mediterranea, се е наложило преустройството на
булевтериона и тук е заседавал вече съветът на провинцията.
Може да се предполага, че амфитеатралната зала е била използвана и за театрални представления на закрито. Един изключително
интересен мраморен релеф, намерен в южната част на пл. “Св.
Неделя”, е покрит с изображения на различните забавления, които
е могло да се видят в Сердика. Информацията, която този релеф
дава, е много богата и конкретна. Той е имал и надпис, който за
съжаление е отчупен.
Първото впечатление от релефа е, че той отразява пъстротата и динамиката на една арена или сцена чрез много фигури,
всички в действие и движение. Но те са подредени в известен ред,
в пет последователни плана, без перспектива, а разположени във
височина. От общо тридесет и три фигури осемнадесет са на
животни, а петнадесет са на хора, като при това пет от тях са
с маски на животни на главите си, а две са на богини.
Централно място на най-долния ред на плочата заема една
естрада, украсена с гирлянди. На нея се разиграва някаква сцена, в
центъра на която има дресирано животно, а около него – четирима
артисти с животински маски. Центърът на втория ред е зает от
голяма крокодилска фигура, вероятно изкуствена, пред която стои
мъж с щит в лявата ръка, а в дясната – с дълъг предмет, който
прилича на командна палка. На главата си носи фригийска шапка,
облечен е в дълги дрехи, обут е в островърхи обувки. Останалите
фигури са групирани по двойки като се борят две животни или
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човек и животно. Борба, при това кръвопролитна, е основното в
репертоара. Животните са лъвове, мечки, бикове и коне. В борбите между човек и звяр борците разчитат на сила и ловкост, а не
на оръжието си – то е тояга или ласо, а един от тях се отбранява
само с ръце, обвити в някакви превръзки. Един от борците движи
пред себе си клетка. Двама музиканти с дайре или цимбали са представени встрани и явно не са гвоздеят на представлението.
От целия релеф лъха духът на Изтока и централната човешка фигура със своето източно облекло и ръководно място в действията недвусмислено подсказва източния характер на представлението. Още едно доказателство за това е представената вляво
богиня. Като Кибела тя седи на трон между лъвове. Но над главата й личи полумесец – знак на Сирийската богиня. В този образ се
сливат идеите за дарителката на живот, на сила и на победа.
На релефа личат известни указания за сградата, в която или
до която са ставали представленията – на лявата му страна се
вижда част от фасада на триетажна постройка с колони и ниши.
На третия етаж, над изображението на богинята, между лъвовете, в аркирана ниша е представена полугола женска фигура. Това
е вероятно статуя на Афродита, която покровителства пред-
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ставления и зрелища. А на първия етаж двете мъжки фигури на
музиканти са участници в представлението. Свързана ли е тази
фасада с булевтериона? На този въпрос не може да се отговори
категорично, но характерът на изображенията на фасадата не
съответства за фасада на булевтерион.
Въпросът за датирането на релефа се затруднява от това,
че по стил и техника той е твърде различен от класическите
римски релефи. Слабата изпъкналост на изображенията, своеобразието на композицията, известната условност на движенията
въпреки търсения реализъм в образите – всичко това би могло да
насочва към датировка в IV век. Но дали в Сердика, един от найбързо утвърдилите се центрове на християнската църква, биха
били допуснати представления под покровителството на езически
божества и тяхното афиширане чрез такъв релеф? Може да се
допусне, че релефът е от края на III век. Той сигурно е изработен
в Сердика. Не е изключено авторът му да е сириец – има епиграфско сведение за каменоделец сириец в Сердика през IV в. Но
малоазийски занаятчии са се заселили тук и много по-рано.
Релефът за представленията в Сердика е много ценен паметник, който с всяка страна на своя характер и с
всеки детайл от изображенията свидетелства
за живота в този град. Той отразява и постоянните влияния на Изтока върху тракийските
земи – контактна зона за Европа и Азия.
С уреждането на състезания и зрелища в
Сердика са се занимавали главният жрец – архиереят, и неговата съпруга. Пак в намерен в София надпис се съобщава, че това те са правели
със собствени средства.
Друга институция, която е играла роля в
обществения живот на Сердика, е герузията
(съвет на старейшините). Членовете на герузията са били особено почитани граждани, които са се грижели за обществени и свързани с
религиозните култове дела. Начело на герузията
е стоял герузиарх, а за пазенето и ползването
на средствата на герузията отговаряло специално назначено лице. През III век със средства
на герузията е била построена специална сграда
за нея. На нейната фасада върху мраморен архитрав, дълъг 1,85 м, е бил врязан монументален
надпис, който съобщава за строежа. Части от
базиликалната постройка на герузията се откриха през 1973 г. и бяха запазени в подземна
зала на Министерство на културата. На също-
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то място се намери и половината от друг надпис, в който се
изброяват десетки имена на членове на герузията. Интересно е
да се отбележи, че много голяма част от тях са тракийски. Още
два други епиграфски паметника от София споменават с възхвала
отделни лица, които са участвали в работата на герузията.
Базиликалната сграда на герузията е разположена в югозападната част на Сердика, недалеч от преториума. Южно от нея,
почти до южната крепостна стена, са открити останките на
четири други граждански базилики. Както изглежда, това е бил
деловият квартал на Сердика. В тези базилики се е извършвало съдопроизводство, търговски сделки, уреждани са административни
въпроси. По едно съвпадение останките на три такива сгради са
открити при строежа на Съдебната палата.
Общественият живот е бил едно от главните занимания на
свободните граждани в римските провинциални градове, както и
в метрополията и не е чудно, че голяма част от площта на Сердика е заета от обществени сгради. Но докато в тях протичала
официалната страна на този живот, градските терми били нещо
като втори градски форум. Сердикийските терми, които се прочули в империята с голямата лековитост на водата, са били и
привлекателно място за прекарване на времето, за срещи и разговори на гражданите. Затова не е чудно, че сградата на термите
единствена е могла да се сравнява по размери с преториума.
Няма съмнение, че траките са използвали горещия минерален
извор още преди римското завоевание. Но той е бил каптиран със

специално устройство и водата му е била насочена към новоизградените терми през II век. Каптажът, изследван през 1956 г. по
време на изграждано на нов каптаж, представлява квадратна в план
камера отлично изградена, облицована отвътре с мрамор. От тази
камера, събраната в нея вода изтича по разпределителни водопроводи. Каптажът е измазан с водоустойчива (хидрофобна) мазилка,
в чийто състав има маслиново масло. При свръзките на тръбите
са използвани пропити с масло лепени влакна. Цялото това великолепно съоръжение е изградено на повече от 5 м дълбочина спрямо
нивото на сердикийските улици, т.е. – на 9 м под съвременното
ниво. Датата на изграждането му се установява по откритите в
камерата монети от II в., между които има и автономни монети
на Сердика, сечени след 161 г. Улавянето и насочването на горещите
води на извора е било толкова умело и здраво направено, че римският каптаж е бил използван до 1912 г., когато е изграден нов.
Термите са били разположени на твърде голяма площ в североизточната четвърт на града, където и сега се намира Централната софийска минерална баня. Но тяхната площ е била значително
по-голяма. Само малка част от термите е открита при строежа
на сградата на ЦУМ, под северната му част. Отличен градеж на
отоплителната инсталация, мраморни настилки и облицовки – и в
тези останки се чувства високото качество на римското строителство от тази епоха. Отделни фрагменти от архитектурната
украса на интериора подсказват традиционния за термите лукс. А
в сердикийските терми са се лекували и императори.
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Има известни указания, че и сградата на термите е пострадала при земетресение. Вероятно това е станало през късната
античност и, както изглежда, никога вече сградата не е била възстановена в първоначалния си вид. Запазеното е било поддържано
и преустройвано. Векове след времето на първоначалния блясък,
през Средновековието, когато изискванията на обществото били
вече съвсем различни, на мястото на термите се оформили няколко отделни бани, които включвали запазени части от античния
градеж. Римски басейни били използвани дори до XVIII в.
Горещата вода на минералния извор е била предоставена на
гражданите и чрез обществени чешми извън термите. Една от
тях – колона с чучури във форма на лъвски глави, е изобразена на
монета на Сердика от III в.
Градът е бил щастлив не само с възможностите да ползва
за всекидневните си нужди изобилната гореща вода на минералния
извор, но и с прекрасната на вкус студена планинска изворна вода.
Витошката вода е била каптирана в подножието на планината,
в днешния квартал Бояна. Около осем километров водопровод е
довеждал тази вода в Сердика. Той е влизал в града откъм юг, при
противоположната на термите югозападна част на градената
площ. Една добре устроена разпределителна шахта, откъдето водата е била насочвана по няколко глинени водопровода, е открита
извън южната крепостна стена, но недалеч от нея. Това подсказва, че шахтата, както и целият водопровод, са били изградени
преди крепостната стена – не би било логично толкова важно за
живота на града съоръжение да се остави извън защитената му
площ. Този водопровод е едно свидетелство колко радикално е бил
решен такъв жизнен въпрос като водоснабдяването на града с
чиста питейна вода. Витошката вода е задоволявала нуждите на
София до тридесетте години на XX в. и е поставила българската
столица на първо място в Европа, заедно с Виена, по качество на
течащата вода.
В живота на един античен град религиозните култове са
заемали важно място, а храмовете са били много съществен елемент от архитектурния му облик. Така е било и в Сердика, където, както и в някои други провинциални центрове през време на
римското владичество, се създали условия за въвеждане на култ
към много и различни божества. Традиционно почитаните от
траките се запазили и отчасти се смесили с елински и източни
божества и с неизменно въвеждания в завладените от Рим земи
римски пантеон. Причина за това смесване е била и етническата
пъстрота на населението на града. Наред с доминиращите по
численост траки в Сердика се заселили италийци, предприемчиви
занаятчии и търговци от източните провинции на империята и
пенсионирани войници – ветерани, които произхождали от всички

краища на огромната империя. По посветителни и други надписи,
по открити скулптурни изображения в Сердика и околностите й,
наред с традиционните тракийски култове и на първо място този
на Хероса – Тракийски конник, се установява почитането на много божества: Зевс, Хера, Аполон, Артемида, Асклепий и Хигия, Афродита, Дионис, Атина, Тюхе, Сарапис, Кибела, Митра, Херакъл,
Сабазий, Хермес, Трите нимфи, Немезида, Хеката-Селена, Ерос.
В самия град първостепенно място са заемали божествата,
носещи здраве. Без съмнение това е свързано с особеното значение на минералния лековит извор в живота на Сердика. И Асклепий, и Аполон, почитан като лечител (Medicus), са имали храмове
в Сердика. От статуята на Асклепий е намерен само фрагмент,
но той показва, че това е най-голямата от всички досега открити скулптури в Сердика – близо два пъти по-голяма от нормален
човешки ръст. Изображенията на Асклепий и Хигия се срещат
често върху монети на Сердика. Представена е и самата статуя
на бога – самостоятелно и заедно с фасадата на храм. Все още не
може със сигурност да се установи мястото и да се идентифицират археологически останки с този храм. Най-вероятно е, че той
се е намирал близо до термите.
И храмът на Аполон Лечител е представен на монети, но
като шестоколонна отворена постройка. В нея се вижда статуята на Аполон с гега, около която се обвива змия – традиционен
атрибут на Асклепий – и една фигурка на Гения на живота. Откритата в София глава на бога от позлатен бронз, римско ко-
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пие вероятно на творба на Праксител, показва също особеното
почитание към Аполон тук. Но и за мястото на неговия храм
предположенията не са категорично потвърдени – има указания,
че такава постройка е съществувала северно от крепостната
стена, извън нея.
Има данни, че храм на Артемида се е намирал източно от
крепостната стена, на мястото на Бююк-джамия, сега Археологическия музей. Един надпис за дар на богинята от нейната жрица
Родопе, вероятно тракийка и скулптури на Артемида са намерени
близо до останки от крепостната стена. Аполон и Артемида в
тракийските земи се сливат с тракийските божества Херос и
Бендида и се почитат главно в тяхната връзка с природата и
нейните животворни сили. В Сердика са били уреждани състезания
в чест на Аполон.
Досега в Сердика са разкрити три храмови постройки. Те
могат да се свържат с определени божества. Близо до северната
крепостна стена на града, но извън нея, през 1949 г. бяха открити части от монументален храм на Хипсистос, Върховен бог.
Мястото му съвпада с югоизточния ъгъл на кръстовището на
бул. Княгиня Мария Луиза и ул. Цар Симеон. Фрагментите от
скулптури на орли – този неизменен атрибут на Зевс – Юпитер,
намерени при този храм, показват, че източният бог Хипсистос
в Сердика е свързан с бога на небето в гръцкия и римския пантеон. Хипсистос и Зевс са обединени в един култ и в посветителен

надпис от близката околност на Сердика, където изглежда също
е имало светилище. При разкопките на този храм се откриха пет
каменни олтара с вдълбани в тях маслени лампи. Вторият голям
храм е бил на Сарапис. Този култ има египетски произход. Сарапис
е бог на небето. В Сердика той е свързан с Юпитер Капитолийски. Стените на храма са открити югоизточно от крепостните
стени. Мястото му е било при кръстовището на улиците Граф
Игнатиев и Ив. Н. Денкоглу. На фронтона има изображение на медуза и надпис, в който се съобщава, че храмът е издигнат по време
на легатството на Апий Клавдий Марциал (това е през 161-163 г.
при управлението на император Марк Аврелий). Третият открит
храм се е намирал вътре в укрепената площ на Сердика, непосредствено до западната крепостна стена (сега на това място е
сградата на Булбанк). Възможно е този храм, който се датира в
III в., да е бил посветен на Xеракъл, много почитан от войниците.
Не е изключено тук да са почитани и други божества, евентуално
Атина (Минерва) н Тюхе (Фортуна). За една друга постройка близо до западната крепостна стена съществува предположение, че е
светилище на Митра. Нейните останки са открити при строежа
на Македонския дом на ъгъла на ул. Пиротска и ул. Вашингтон. Въпросът за нейното обяснение е спорен, но безспорно е, че Митра
е почитан в Сердика и че този култ вероятно с донесен тук от
служили в азиатските провинции на империята войници.
Най-голяма информация за почитаните в Сердика божества
дават изображенията на т.нар. автономни монети – монети,
сечени от името на града в самата Сердика. Те носят образа и
името на императора на лицевата страна, а на опаковата – изображение на почитано в Сердика божество или на някаква сердикийска забележителност и надпис, указващ, че монетата е на
Сердика. Градът е означен с имената Улпия Сердика и Сердонполис. За около един век върху отсечените в Сердика монети са
представени няколко десетки различни образа, които значително
допълват данните от други източници. Така напр. вижда се, че
наред със Сарапис в Сердика се почитат още три други египетски
божества – Изида, Харпократ и Анубис. Наред с цялата олимпийска фамилия, някои от членовете на която са представени с
различни по тип изображения, върху сердикийските монети има
и символични персонификации с локално значение. Така представената седнала на трон богиня покровителка на града е и покровителка на минералния извор и термите, които са загатнати
като засводена постройка под трона й. Река Искър (Оскиос) е
олицетворена от възрастен мъж с житен клас, клонче или грозд в
ръка, облегнат на скала, вероятно означение на планината Витоша. От един съд, който божеството накланя, се излива водата,
която създава плодородието на полето. На други монети това
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плодородие е изразено чрез пълна с плодове кошница или кратер за
вино, или пък с рога на изобилието, който се вижда и в ръцете на
градската богиня.
Една група сердикийски монети носи на мястото на сакралното изображение императорска фигура, в някои случаи на кон, но
винаги в позата на победител, триумфиращ над своя неприятел и
увенчан от богинята Нике (Виктория).
Тези образи са не само израз на верноподаничество, но подсказват, че и в Сердика, както в много значителни градове на
римските провинции, е бил въведен в религиозния живот и култ
към императора. Досега в Сердика не е открита императорска
статуя, нито има надпис за съществуване на такава. Но някои
фрагменти от бронзови и мраморни скулптури в по-едър от естествен ръст са може би от унищожени императорски статуи.
Голямата пъстрота и смешение на култовете и тяхното
едновременно съществуване, независимо от това, кога са се появили тук, могат да се отнесат към времето на автономното монетосечене. Сердика започва да сече монети при император Марк
Аврелий (161-169 г.), а прекратява това при император Галиен
(253-268 г.). С неговия образ също са сечени монети в Сердика. Но
именно неговата монетна реформа премахва автономните монети, намалява броя на монетарниците и унифицира монетната
система на цялата империя. Монетарницата в Сердика става
държавна. При разкопките на преториума през 1983 г. се установи, че едно от неговите помещения е превърнато в работилница
за монети, вероятно за да бъде под строг контрол.
Изображенията от автономните монети на Сердика са свидетелство и за скулптурната украса в града, за отношението към
изкуството. Явно е, че сердикийци не са се скъпели, за да накичат
града, храмовете, площада с мраморни и бронзови статуи. Но те
не са достигнали до нас, защото всички изображения на езически
божества са били унищожени вероятно по нареждане на църквата
в края на IV в., при император Теодосий I. През 1973 г. при разкопки на мястото на Булбанк бе разкрита поразителната картина
на това събитие: до западната крепостна стена, на мястото,
където е бил храмът на Херакъл, са били събрани малки и големи
скулптури и са били разбити на дребни парчета. Сред фрагментите могат да се различат късове от около четиридесет отделни
статуи, релефи и статуарни групи. Фрагментите от статуята
на Херакъл показват, че той е бил представен прав, наметнат с
кожата на Немейския лъв, с гега и с патера в дясната ръка. Идентифицирането на статуя на Дионис може да се направи по някои
особености на прическата и по начина, по който са третирани
формите на голото мъжко тяло. Вероятно от големите – малко
над естествен ръст – статуи една е била на Дионис, а друга – на

Аполон. И двете са били първокласни произведения на изкуството. Съвършено е било и изпълнението на една малка статуарна
група на Дионнс и неговите придружители, от която се откриха
много фрагменти. Най-добре е запазено едно торсо на Атина.
Статуята е била по-малка от естествен ръст. Богинята е облечена в дълъг хитон, тя е права в тържествена поза и вероятно е
държала щит и копие. По фрагментите могат да се отгатнат и
скулптури на Тюхе-Фортуна. Запазен е и малък торс на Афродита-Венера, представена като Pudica (Срамежливата). Разбити са
били и оброчни плочи.
От по-старите находки, откривани при строежи на различни
места в София, освен главата на Аполон от позлатен бронз, за
която вече се спомена, в софийските музеи се пазят и няколко
скулптури с висока художествена стойност. Една мраморна глава
на млад мъж, която се счита за образ на Херакъл, се свързва по
стил с творби на Скопас или неговата школа и е безспорно отлично копие от римската епоха. Дионис и неговият тиасос са сюжет
на друга добре запазена малка скулптурна група. Различна по стил,
може би творба на местен скулптор, е групата на Ганимед с орела. Тя е от обикновен варовик. В тържествената малко скована
фронтална стойка на Ганимед, в строгите черти на лицето му
могат да се открият влияния на близкоизточното изкуство. Интересно е, че тя е открита близо до мястото, където са разбити
сердикийските мраморни божества.
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По-малко са находките от голяма и малка бронзова пластика.
Както изглежда от местонамирането на такива творби и особено на фрагменти, те са били претопявани за метал в различно
време, включително и през късното Средновековие. Една хубава
статуетка на Хермес е свързана сигурно с неговия култ в Сердика – той е представен и на монети. Много рядка по сюжет, а за
България – единствена е намерената в София статуетка на Марсиас, представен в живо движение назад с вдигнати ръце. Вероятно фигурата на Марсиас е част от група, изобразяваща момент
от неговото музикално състезание с Аполон. Една статуетка на
войник в нападаща поза показва, че и сюжети извън митологията
са били харесвани и възпроизвеждани. Войникът от Сердика с неговите мустаци и особена шапка не е познатият от релефи тип
на римски и италийски воин, а представител на друга народност.
Портретната скулптура също не е била малобройна в Сердика. Освен императорски статуи по обществените места е имало
и бюстове и цели фигури на заслужили граждани. Свидетелство за
това са не само посветителните надписи, издадени от името на
народното събрание и градския съвет, но и намерените тук торс
на мьж в тога, бюст на жена и пр.
Има свидетелства, че и някои сердикийски граждани са си
позволявали лукса да украсяват домовете си със скулптури. Наймного такива находки са намерени в крайградско имение (villa
rustica), открито при строежа на една от сградите на Медицинската академия. В развалините на жилището
многобройни фрагменти от малки и големи
скулптури показват, че собственикът е бил
колекционер на творби на изкуството. Сред
тях са глава на сатир, фрагмент от статуя на Дионис, няколко части от скулптурни групи с животни (пантера, глиган, бик),
част от великолепен мраморен кратер, украсен със сцени с Афродита и пр.
Югоизточно от Сердика, в склона на
Лозенската планина, собственикът на друго
имение си е позволил редкия лукс да притежава мраморен слънчев часовник. При това
четвърт сферата, на която сянката на неподвижна стрелка е отбелязвала времето е
поддържана от скулптурна фигура на момче,
което сякаш движи сферата на времето.
Тези находки, които съвсем не изчерпват действителния брой на художествени
творби в Сердика през езическите времена
на римското владичество, са все пак толко-

ва многобройни, че показват и амбициите на града, и усърдието
на неговите магистрати и други обществени лица да го наситят
с изкуство. Това се е отразявало и на неговия изглед, създавало
е самочувствие на сердикийските граждани, поддържало е традициите на елинистическите градове за богата архитектурна и
скулптурна украса.
В сянката на представителните обществени сгради на Сердика са оставали местата, свързани с други важни за живота
на града дейности – различни производства и търговия. Онези
стопански дейности, които са били свързани със суровинна база
или са изисквали големи пространства, са се осъществявали, разбира се, по-далеч или по-близо в околностите на града. Още през
Античността югоизточно от Сердика се устройва производство
на строителна керамика. Засводени пещи за тухли бяха разкрити
през петдесетте години при съвременна експлоатация на глината
на това място, където до неотдавна тази дейност продължаваше
в т.нар. квартал “Тухларни фабрики”. Все във връзка със строителството е било развито и каменоделствато. Многобройните
декорирани архитектурни елементи от тази епоха са били изработвани в района на Сердика.
Има археологически свидетелства за железодобив във Витоша, между другото и големи натрупвания на шлака, която поради
примитивния начин на извличане на метала е запазила голям процент съдържание на желязо. Витошката желязна руда е използвана до късното Средновековие.
В близката околност на Сердика не са били известни медни
залежи с промишлено значение. Затова пък от Античността, а
може би и по-рано от речните разливи и наноси е било извличано
злато чрез промиване на златоносен пясък. Тази дейност също е
традиционна и до неотдавна се практикуваше по теченията на
близки реки. Тя е отразена и в топонимията на местата, където е събиран златоносен пясък. Името Горубляне, например, произлиза от думата
“коруба” – дървен съд, в който се е
промивал златоносен пясък.
Най-интересното свидетелство
за златодобив през епохата на Сердика са откритите галерии за извлиичане на златоносен пясък в днешния
квартал Дървеница. Те са прокопани
под повърхността на терена в утаечни пластове, нанесени там от разливи на води. Подът и таванът са
от плътни твърди пластове, а про-
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ходите са образувани от изваждането на златоносните насипи.
Височината на галерията е само 1,20-1,30 м, а ширината – между
0,35 и 0,50 м. В това ограничено пространство работата е била
извънредно трудна. Разкопвачът е пълзял, разбивал насипи пред
себе си и го изтласквал зад себе си. Едновременно с това той е
отделял по-едрите речни камъни и с тях е изграждал страничните
стени на галериите. Тези стени е трябвало да поддържат тавана
да не се срути. Така изградените галерии се разклоняват, следвайки
ронливите пластове. Софийските златоносни галерии са единствените изследвани в Европа. В други находища на златоносен пясък
са откривани само ями. Без съмнение, тази система на добиване е
била създадена от траките, известни като опитни рулари.
Икономиката на Сердика се опирала преди всичко на земеделието и скотовъдството. Плодородното и добре оросено поле е
давало много добри условия за отглеждане на житни храни, зеленчуци и плодове, и за животновъдство. Не е случайно, че в околностите на Сердика са известни голям брой селски вили (villae
resticae). Всяка от тях е представлявала добре устроено стопанство. Вилите възникват в различно време – от края на II до края
на III век. И съществуването им не е еднакво продължително. Някои от тях – като богатото имение при днешния квартал “Стефан Караджа”, са загинали при готското нашествие през втората половина на III в., други – като това в квартал “Обеля”, са
доживели до средата на V в., когато стават жертва на хунските
набези, а трети, за да избегнат такава съдба, са били изграждани
като малки крепости, каквато е била например вилата в квартал
“Орландовци”.
Животът на извънградските вили е бил неделим от живота
на самата Сердика. Те са били не само икономическа опора на града, която осигурява неговото снабдяване с храна и други необходими продукти и неговата търговия. Във вилите като собственици
са обитавали влиятелните сердикийски фамилии, онези, които са
решавали вътрешните дела на Сердика. Всъщност градът с ограничената си площ не е давал възможност на всички богати сердикийци да си построят просторни жилища. Затова някои от тях
са пренесли всред своите поземлени владения комфорта и дори
лукса на богат градски дом. Такава е била вилата при днешната
Медицинска академия, открита през 1924 г. Тя може да се нарече “вилата на колекционера” заради разнообразните скулптурни
творби, намерени там. Но те не са единствен белег за разкоша
в този дом. Планът на сградата с разнообразни помещения разкрива нейното изискано и богато устройство. Отоплявала се е с
хипокауст – подподово отопление. Мраморни късове подсказват
лукса на вътрешната украса. На един намерен там капител в коринтски стил е скулптиран женски образ.

“Вилата с мавзолея” – така може да се нарече едно друго имение, разкрито през 1967 г. в квартал “Стефан Караджа”. Домът
на собственика – вероятно богато строена къща – е бил разрушен
отдавна. Големите хубаво обработени блокове били изкъртени
и пренесени за други строежи в началото на XX век. Разкрити
бяха останките на шест стопански сгради, разположени общо на
около 5000 м. Тези сгради подсказват, че имотът е бил твърде
обширен. Двата склада за зърнени храни (horrea) – с размери всеки
един 14 на 9 метра, са се оказали скоро недостатъчни и към тях е
пристроен трети. Една от стопанските постройки на имението
е дълга 50 метра. В двата й края са били жилищата на работниците. До една от сградите на имението се намери закопано до
стената й глинено гърненце с 250 сребърни монети от III век.
Вероятно те са били укрити при вестта за готското нашествие
и собственикът им не се е завърнал да ги потърси.
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А притежателят на това имение не само е прекарвал тук
дните си, но е пожелал тук да бъде и семейната му гробница. Тя
се откри разрушена почти до основи, както и всички други постройки, тъй като това плодородно поле е било обработвано векове след загиването на имението. Запазените стени очертават
плана на малка симетрична постройка. Ориентирана е с дългата
си ос север-юг. Входът е бил от юг, монументален, фланкиран от
два мощни пиластра, които са носели каменна арка. Влиза се в
три последователни помещения. Средното е квадратно и сигурно е било покрито с купол. То има две полукръгли крила, чиито
полукуполни покрития са балансирали красиво централния обем. В
дъното на този красив мавзолей под нивото на пода са устроени
четири зидани гробни камери, дълги по 2,30 м и широки по 1,25 м.
Вероятно те са имали мраморна облицовка.
След опустошаването на имението от готите то не е било
възстановено. На мястото на обширните стопански помещения
са се настанили тракийски селяни, създавайки тук своите скромни
жилища и малки стопанства. Мавзолеят е бил вероятно ограбен,
но по традиция край стените му новите обитатели погребвали
своите покойници. Векове наред споменът за това култово място се е съхранил и предавал. Останките на мавзолея са били вече
отдавна засипани, но мястото се е превърнало в оброчно. Голям
каменен кръст събирал тук хората за молитва за благополучие.
Различни желания и вкусове на своя собственик отразява имението в днешния квартал “Филиповци”, в югозападния край на Софийското поле. То може да бъде наречено “вилата с мозайките”.
Най-забележителната постройка на тази вила е просторно лятно
жилище с полукръгла колонада с мозаечна подова настилка. За него
е избрано много хубаво място близо до рекичка със слаб наклон
към нейния потънал в зеленина бряг. Към реката е обърнат ограден двор, който е достигал до самия бряг. На противоположната
страна жилището завършва с полукръгла колонада. Външната й
стена е плътна и прегражда пътя на хладните ветрове от северозапад, а по вътрешната й линия се редуват колони. Пространството между колоните и външната стена е широко 2,5 м,
открито към вътрешен двор с ширина 40 метра. Образувало се е
приятно закътано от дъжд и вятър пацио, от което може да се
излезе на открито. В покритото пространство на това пацио,
точно по средата му е изградена малка писцина, а зад нея – затворена от три страни стая.
Подът на покритата колонада е изцяло постлан с многоцветна мозайка. От двете страни на писцината са оформени по пет
правоъгълни полета. Дължините им са различни – от 3,75 до 5,50
м. Всяко от тези полета е запълнено с различна и твърде сложна
орнаментална композиция. Едно от тях е разделено на двадесет

и четири квадрата, в които са вписани десет различни мотива.
Друго е покрито с комбинация от плетеници и трапецовидни форми. Трето е запълнено с псевдомеандри, които затварят полета
с различна украса. В полетата непосредствено от двете страни
на писцината са били представени морски сцени. Те бяха твърде
разрушени, но на едната от тях личи добре бряг с крепост и вход
в кея, а един кораб, сред вълни и риби, се приближава към брега.
Мозаичните килими са изпълнени с кубчета в седем цвята –
бяло, жълто, два тона сиво-синьо, виолетово, розово и червено. За
белите кубчета е използван мрамор, за червените – керамика, а
за останалите цветове – пясъчници. При разкопките се намериха
късове от същия материал, от който са кубчетата със следи от
изсичане. Това показва, че майсторите-мозаисти са подготвяли
кубчетата на самото място. Както изглежда, работили са две
групи под ръководството на различни майстори. Едното крило на
колонадата се отличава с голяма пъстрота и разнообразие на използваните мотиви, докато при другото и цветовете и ритъмът
на композициите са по-сдържани.
Мозаичните килими са отделени един от друг с удължени
трапецовидни форми, в които са изобразени стилизирани вази в
жълто, бяло и сиво-синьо. Покрай стената и покрай колоните минават бордюри от бели и жълти триъгълници. В тази рамка още
по-ярко изпъква многоцветието на всяка композиция.
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На дъното на писцината на вилата с мозайките бяха положени три мраморни херми, покрити със силно утъпкана пръст. Тези
херми са втората изключително интересна находка от тази вила,
която с не по-малко основание може да бъде наречена и “вилата
с хермите”. На високи мраморни постаменти са скулптирани не
традиционните типове за хермите мъжки и женски изображения,
а шест портретни мъжки образа. Те са на хора на различна възраст. Общите черти на лицата им подсказват, че това са вероятно роднини. Същевременно те са индивидуализирани. Но приликите между шестте портрета са повече от отликите – общото
доминира и в чертите, и в състоянието на лицата. Характерно
за всички е сериозното, почти сковано изражение. Голобради лица
въпреки разликите във възрастта, еднакво третирани коси – на
къси леко къдрави кичури, много грижливо изработени черти на
лицата с известна условност и изчистена стилизация при третирането на носа и очите, които са леко удължени. Една особеност
при всичките шест образа увеличава загадките около тези необикновени херми: това е начинът, по който са третирани ушите – много едри, удължени, с голяма месеста част. При това, за
разлика от всички други части на тези херми-бюстове, ушите са
само грубо одялани, сякаш не са довършени.
Хермите по всяка вероятност са били подредени в един ред и
свързани с прикрепящи пръчки, вероятно метални, чиито краища
са влизали в специално издялани гнезда отстрани на постаментите на хермите. Те са стоели или в стаята до писцината, или край
нея. Но те едва ли са имали само декоративно предназначение.
Много по-вероятно е, че тези херми представляват членове на
фамилиите на собственика на вилата с мозайката, може би неговите предци. Той им отдава почит с поставянето на портретите им в този дом.
Особеностите на тези портрети дават основание да се мисли, че и портретуваните, а може би и скулпторът са свързани
по някакъв начин с източните провинции на империята. Типът
на лицето и особено изискванията към скулптора за начина на
представяне подсказват първото, а стилът на скулптурите –
второто. И все пак между онези, които са направили поръчката,
и скулптора има голяма разлика в идеите и мисленето, която показва, че те нямат общ произход. За собственика (или собствениците) е било много важно портретуваните да бъдат представени
с големи уши – знак на благородство в изкуството на Средна Азия
и Далечния изток. За скулптора, който иначе явно е запознат с художествените похвати на Близкия изток, това е било неестествено. И затова той само е маркирал едри уши на своите портрети, без да ги дообработи, както е обработил всички останали
части на бюстовете. Между другото, не загатват ли за някаква

връзка с далечни места и морските сцени в мозайките – толкова
неестествени в това континентално поле?
Мозайките, напротив, отговарят по стил и мотиви на
мозаечно изкуство в балканските земи на империята и позволяват да се датира тази вила в първата половина на IV век. Това
е било богато и цветущо имение. Недалеч от жилището с мозайките бе открита отделна неголяма банска постройка и части от
стопански сгради.
Не може да се определи докога е съществувала вилата с мозайките. Интересно указание за съдбата й е преднамереното закопаване на портретните херми в писцината. Това е било направено,
за да се укрият и може би в същото време, когато в Сердика са
били унищожавани скулптурите на езическите божества, в самия
край на IV век. Тук е мястото да се отбележи, че между фрагментите от разбити статуи в Сердика има един малък бюст, на
който е отчупена главата. Това е бил по всяка вероятност образ
на светско лице, вероятно почитан в семейния олтар прадед на
някоя от сердикийските знатни фамилии. Почитането на семейни предци също е било считано от църквата за несъвместимо с
изискванията на християнската религия. И в далечната вила с
мозайките, където собственикът с такава претенциозна грижа е
търсил спокойствие близо до природата, но без да се лишава от
лукс и удобства, сътресенията на променящите се времена са се
почувствали. Дали образите на предците са били укрити от усърдието на църковните дейци или от някаква друга опасност?
А сътресенията идели както отвътре, от промените на
общественоикономическите отношения, от настъплението на
християнската църква и нарастващата й роля, така и отвън, от
растящата заплаха за империята от нахлуващи в пределите й
племена и народи.
Сердика нееднократно е почувствала ударите на чужди нашествия – и в III век, и в края на IV век, и в средата на V век,
когато по улиците й нахлуват хуните. При разкопките на много
места се установяват следите на насилствени разрушения. Но
градът всякога е покривал тези следи със строежите на възстановения мирен живот. А когато под ударите на нашествията са
попадали извънградските имения, това често е прекъсвало завинаги тяхното съществуване. Затова при разкопките на вилите
много по-пълно се разкрива картината на последните драматични
събития от живота на тези имения.
Най-красноречиво тези събития бяха отразени в развалините
на една вила, северозападно от Сердика, в днешния квартал “Обеля”. Вилата бе изследвана през 1961-1964 г. И за тази вила мястото е било отлично избрано. То е на около 6,5 км от Сердика, недалеч от големия древен път, който води към града от северозапад,
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близо до брега на същата река, която е минавала и край вилата
с мозайките. Но това имение е съвсем различно. Собственикът
на вилата в Обеля е бил преди всичко грижлив стопанин. Той е
умножавал постоянно добивите от земята и броя на домашните
животни и заедно с това е пристроявал нови помещения за обори
и складове. Жилищните стаи, кухнята, двете малки бани – всичко
е било много скромно, но целесъобразно устроено.
Помещенията са изградени верижно. Постепенно те са затворили изцяло четириъгълното дворно пространство. Един вход
за коли е извеждал в посока на пътя, а на другата страна е запазен
изход към реката. Край първоначално построените помещения е
минавал общ коридор. Градежът е скромен и без украса, но здрав.
Стените имат дълбока до 1,40 м основа. Височината им над терена е била около 4 – 4,30 м. Градени са с пояси от тухли и речен
камък (opus mixtum). Покривът е бил двускатен, върху гредоред и
с керемиди (tegulae и imbrices).
Находките и вътрешното устройство на отделните части на имението обясняват тяхното предназначение и разкриват
картината на скромно трудово всекидневие. Откриха се различни съдове за приготвяне и съхраняване на храна, железни сечива,
множество тежести за стан, който е бил монтиран в коридора,
скромни накити и принадлежности за облеклото и пр. Но навсякъде се чувства и грижата за удобства и добра хигиена. Двете
малки бани са били с подподово загряване – хипокауст. Много от
помещенията са били затопляни с устроени в тях огнища. Нечистите води от различни дейности в двора на стопанството
са били изведени навън през главния вход чрез добре изграден от
тухли и покрит с каменни плочи канал. В единия край на сграда-

та близо до кухнята е устроен вкопан в земята малък “килер” за
продукти.
Едва ли е случайно, че при разрастването си сградата на имението все повече се е затваряла, сякаш за да стане животът в
нея по-сигурен. Преградени са отворите между новите и старите
сгради, а малкият изход към реката в един момент е бил набързо
и грубо зазидан с камъни и кал. Явно е, че заплахата от нападение
се е чувствала.
Но взетите мерки не са спасили тази селска вила. Тя е била
нападната, ограбена и опожарена. Животът тук е заглъхнал завинаги. При разкопките се разкри тъкмо картината на загиването
на вилата. Нападението е било внезапно. Обитателите са избягали, без да успеят да изведат всички животни и дори забравяйки
там едно дете. То се е скрило в банята, където е и загинало – скелетът му се откри да лежи по очи под разрушения покрив, който
го е смазал. В кухнята някой от нападателите е довлякъл млада
крава, одрал е кожата й, отрязал къс месо от плешката и изоставил животното там. Кости от заклани животни се намериха и
на други места във вилата. Явно е, че престоят на нападателите
е бил кратък. После те са подпалили имението. В пламъците са
рухнали цели стени – открити при разкопките на мястото на
събарянето.
По всички данни загиването на вилата при Обеля е станало
при хунското нашествие (441 – 447 г.). Не се откриват никакви
следи от живот върху развалините му – нито старите му обитатели са се завърнали, нито нови са се заселили. Може би някои
укрепени вили – като тази в квартал “Орландовци”, са продължили
да съществуват. Но несигурността на живота извън градските
стени в това кръстопътно поле била вече твърде голяма – времето на богатите и цветущи вили отминавало.
Това положение се отразило и на живота в самия град. Значителният брой обществени сгради в Сердика и без това оставяли
малко пространство за жилища вътре в крепостната стена. А
сега обитателите трябвало още повече да се сгъстят. Често
постройките настъпвали и върху уличните платна, стеснявайки
ги за сметка на жилища и магазини. Увеличили се и постройките
извън крепостната стена, но близо до нея – жилища (т. нар. villae
suburbanae), складове, работилници. Останките им се откриват
южно, северно и западно от градската стена. Все по-очевидно е
ставало, че малката укрепена площ не съответства на нарастващото население на Сердика, която била вече център на провинция. В тези времена на значителни икономически, политически и
идеологически промени в живота на Римската империя Сердика
не само не губи значението си, но го увеличава. Много промени в
живота на града настъпват през IV в.
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През първите десетилетия на IV век в живота на Сердика се
намесва и волята на един император – Константин Велики (306
– 337 г.). Той е роден в Наисус (днешния Ниш), твърде близо до
Сердика. Именно Сердика е мястото, където Константин Велики пребивава често и понякога продължително. Установено е със
сигурност, например, че той е прекарал в Сердика от 4 декември
316 г. до 17 април 317 г., от 18 август 319 г. до 19 май 320 г., от 18
декември 322 г. до пролетта на 323 г., а също така през 328, 329 и
330 г. Крилатата фраза на Константин Велики “Моят Рим е Сердика” вероятно отразява не само личната му привързаност към
този град, но и едно характерно за епохата явление. Рим вече не
е постоянното място за пребиваване на императорите. Те са си
избирали свои предпочитани градове из обширните територии на
империята. Императорите Диоклециан и Максимилиан избират за
резиденции Никомедия и Милано. Самият Константин резидира в
няколко града – Милано, Трев, Сирмиум, Тесалоника. Но за никой
от тях не е дошла до нас толкова многозначителна фраза, както
за Сердика. И когато мисли за бъдеща столица, той я поставя на
едно от първите места. Тук, в Сердика, са издадени много негови
разпоредби. В Сердика през март 317 г. Константин въздига в
ранг цезари двамата си сина и сина на Лициний – акт на доброжелателство след примирието между Константин и Лициний в 316
г. Сердика става градът, където Константин подготвя намеренията си за утвърждаване на наследяването на властта.
И в духа на традицията е това подчертано предпочитание
към Сердика да се изрази и в интензивно строителство. То е било
обусловено както от необходимостта да се създаде обстановка
за резидиране на императора, за тържествените актове, така и
за да се подчертае отношението му към християнската религия.
Защото благосклонността на Константин към християнството
намира категоричен израз в Миланския едикт (313 г.) – християнската църква получава правото на открито изповядване наред с другите официално признати религии в земите на империята. Естествено е Сердика – любимият град на императора, да
прояви особено усърдие в признаването и разпространението на
християнството. Градът постепенно се утвърждава като важен
църковен център. Но докато църквата търси място на новите
християнски храмове извън крепостната стена, вътре в нейните
очертания се извършва значително преустройство, за да се изгради по обичая на епохата и градска императорска резиденция, и
свързани с нея представителни сгради, или с една дума – Константинов квартал в Сердика.
Значителните преустройства в центъра на София през петдесетте и шестдесетте години на XX век позволиха да се изследват едно след друго частите на този голям ансамбъл.
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Той е бил изграден в югоизточната четвърт на Сердика. Тази
най-хигиенична част на града е била заета преди това от неголеми жилищни постройки. Техните стени се откриваха навсякъде
под новопостроените сгради от IV в., всички разрушени на едно
ниво, за да отстъпят място на новия така наречен от нас “Константинов квартал”.
Основания да се свържат няколко последователно изследвани
сгради и да се разглеждат като елементи на един цялостно замислен план дават не само стилните особености на тяхната архитектура, еднаквият градеж и всички основания за хронологическа
близост в рамките на IV в., но и изключителните, съвсем необичайни повторения не само на отделни архитектурни елементи,
но и на цели планови композиции. Тези сгради се нареждат една до
друга близо до източната крепостна стена, заемайки едно твърде
значително пространство, южно от decumanus principalis чак до
южната крепостна стена. Всяка от тях, обаче, е ориентирана с
дългата си ос по посоките изток-запад.
Първата от тези сгради бе изследвана от 1955 до 1958 г. и
останките й са запазени във вътрешния двор на президентството и хотел Шератон. Тя е заемала изцяло една инсула източно
от ротондата “Свети Георги”. Най-характерната част на тази
сграда е един вписан в северозападния й ъгъл октогон. Неговото
пространство е увеличено с полукръгли и правоъгълни ниши, между които са се издигали колони. Вероятно тази част на сградата
– октогонът – е била покрита с купол. На запад от октогоналното помещение има просторна зала, разделена с колони. На юг по
цялата дължина на сградата е имало други големи зали, отоплени
с хипокауст.
През шестдесетте години на XX век в противоположния
южен край на Константиновия квартал се откри друга сграда с
октогон. Забележително е, че октогонът е разположен, както и
при първата, в нейния североизточен край, че около октогоналното пространство също има полукръгли и правоъгълни ниши, а на
запад и на юг от него – други по-обширни помещения.
Първоначалното предназначение на северната октогонална
сграда не е съвсем ясно, но по всичко изглежда, че тя е била с
представителен характер. Строена е през IV век, а вероятно в
средата на V век е обърната в църква.
Южната октогонална сграда е с напълно изяснено предназначение – това е една богато и луксозно устроена баня с ограничени
размери. Множество водопроводи и канали служат за довеждане
и отвеждане на вода към малките басейни около октогона. Горещото помещение е на юг от него, с хипокауст. На запад има
обширен вестибюл, постлан с многоцветна мозайка. В южния му
край в пода е устроена единична вана. Тя е облицована с мрамор,
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а в стените й минава канал за въздушно отопление. И банята с
октогона се датира в IV век, както по архитектурния стил, така
и по стила на мозайката. Тя е претърпяла по-късно редица поправки, но е запазила предназначението си.
Скоро след разкриването на банята (нейното място съвпада с това на днешния хотел Рила) бяха направени разкопки в
съседното северно пространство. Тук се разкри обширно богато
строено и украсено жилище с перистален двор. На север от този
вътрешен двор са разположени големи жилищни помещения, вероятно на два етажа, които гледат на юг към двора. Те са били
умерено отоплени с хипокауст, който не минава под цялото подово пространство. На изток два вестибюла свързват южното и
северното крило на дома. На южната страна покрай вътрешния
двор се редуват две ротонди и един октогон между тях. Тези
малки елегантни пространства са свързани помежду си, а от октогона се е излизало към двора. Ротондите и октогонът, както
и прилежащите от двете им страни помещения са били отоплени
с хипокауст. За подпори на суспензурите са използвани глинени
тръби. Те са подредени по стените на ротондата в един канал с
формата на кръг.
Вътрешният двор е бил обиколен, както е традиционно за
такова жилище, с покрита колонада. Това се установява безспорно
по запазените части на подова мозайка в два от ъглите на двора
и по фрагментите от мраморна база и колони. Но голяма част от
вътрешността на двора представляваше дълбок и широк кратер
от избухнала на това място бомба по време на големите бомбардировки на София през месец март 1944 г. Вероятно в центъра на
двора е имало писцина, но тя е била унищожена от бомбата.

Фрагменти от мозаечна настилка се откриха и в източните вестибюли, и в източната ротонда. Но може да се смята за
безспорно, че с мозайки са били постлани всички помещения около
двора. Мозайките са многоцветни. Най-често използваните цветове са сиво, черно и тъмнокеремидено, по-малко жълто, розово,
бяло. Запазените части са изпълнени в т.нар. opus vermiculatum.
Мотивите са предимно геометрични, но има и растителни като
характерните за IV век виещи се бръшлянови клонки. Възможно
е в центъра на ротондите и на октогона да е имало фигурално
изображение – емблема.
Банята и голямата жилищна сграда са били без съмнение
свързани. Изграждането на баня с малки басейни и единична вана
в противоположния край на града от мястото на минералния извор и термите при него било оправдано само за изключителните
нужди и възможности на градския дом на високопоставени обитатели. В случая най-вероятно е това да е била императорската
резиденция.
Едва ли може да се приеме за случайно повторението на плана на банята с този на разположената на северния край на този
градски участък сграда. Като че ли двете октогонални сгради,
разположени в двата края на един архитектурен ансамбъл, подчертават неговото единство и създават някаква търсена симетрия.
Още едно интересно повторение на характерни архитектурни
форми е редицата от две ротонди и един октогон по южната
страна на перисталното жилище и една подобна, от която са открити две ротонди при строежа на сградата на бившия Детмаг
на ул. “Съборна”. Интересното е, че и тук покрай стените на
ротондите в специално изграден канал е бил устроен хипокауст,
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също като в ротондата и октогона на перисталното жилище. Като се прибавят и находките
от мозаечни подове на две места в неизученото цялостно пространство на ул. “Съборна” – в
участъка между разкритите на юг и север сгради, става още по-ясно, че по-голямата част от
югоизточната четвърт на укрепената площ на
Сердика е била заета от цялостно замислен архитектурен ансамбъл. Отделните елементи в него
имат различно предназначение, но са близки по
план и по архитектурни форми.
Този ансамбъл е бил свързан с центъра на
Сердика, с форума и с най-важните обществени
сгради чрез две улици с посоки изток-запад. Едната от тях минава северно от ансамбъла и покрай
входа на булевтериона, а другата навлиза в самия
ансамбъл. При връзката й с форума се откриха
основите на голяма арка. Това подсказва, че тук
е бил тържественият подход към сградите на
резиденцията.
Още една забележителна сграда може да се
отнесе към Константиновия квартал – това
е ротондата “Св. Георги”. Тя е единствената
оцеляла архитектурна творба от IV век в София, а и в България изобщо, достигнала до наши
дни, запазена до покрив. Нейният архитектурен
тип – центрическа покрита с купол сграда – е
много разпространен и моден през тази епоха.
Ротондата “Св. Георги” се свързва по стил с останалите строежи на Константиновия квартал,
където само в разкритите му части са известни
четири ротонди и три октогона. Но ротондата
– самата кръгла зала на “Св. Георги”, за разлика от ротондите в другите части на ансамбъла
е централното и най-монументално пространство. То има диаметър 9,75 м, а височината му
до зенита на купола е 14 м. Това пространство
е включено в масивен градеж от тухли с почти
квадратен план. В ъглите на този масив са оформени четири полукръгли ниши, които увеличават
усещането за простор на вътрешността на ротондата.
Дългата ос на сградата е с посока изтокзапад и е подчертана с едно правоъгълно тяло,
издадено извън корпуса на ротондата към изток.

Отвътре то се възприема като правоъгълна ниша,
значително по-голяма от диагонално разположените полукръгли ниши. То усилва впечатлението за
дълбочина в източната посока. Нишите към североизток и югоизток са по-големи от тези към
северозапад и югозапад и това също подчертава
значението на източната част на ротондата.
Именно там е било мястото, където се е осъществявала тържествената (или сакрална?) функция на тази сграда. Тя не е строена за християнски
храм и източната правоъгълна ниша първоначално
не е замислена като олтарна апсида. Но от IV в.,
когато ротондата е вече превърната в църква,
това е било мястото за църковните тайнства.
На север и на юг аркирани отвори свързват
ротондата със страничните крила – еднокорабни
пространства с полукръгли апсиди на изток и правоъгълни преддверия на запад. Северното и южното преддверие на крилата са свързани с предверието на ротондата,
също с аркирани входове. Така се получава пълна кръгова връзка на
ротондата с обикалящите я помещения. В дебелината на стените
на централното преддверие са оформени четири полукръгли ниши,
разположени една срещу друга. Вероятно в тях са били поставени статуи. На запад към изхода са развити последователно един
кръстовиден вестибюл и едно входно пространство с дъговидни
стени към север и юг. Полукръглите пространства, които се оформят по този начин, са отделени с по две колони. И този детайл
подчертава дългата ос изток-запад, въпреки че самото преддверие е с напречна на тази ос дължина.
Това преддверие и самият вход бяха разрушени при
строежа на хотела и прокарването на алея край
източния му вход. Съществува предположение, че
това преддверие е добавено по-късно и в първоначалния замисъл на тази сграда от запад се е влизало направо в кръстовидния вестибюл. И в плана
на този вестибюл се чувства умението да се получи и простор чрез пространствата в южното и
северното рамо на кръста, като същевременно се
подчертава направлението от западния вход към
двата входа на преддверието.
Съвършената симетрия в плана на тази сграда, както и блестящото решение на съотношенията на пространствата и обемите показват
особените грижи да се създаде дълбоко осмислена
архитектурна творба с важно предназначение. Но
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какво всъщност е било то, каква е била ролята на тази сграда,
известна сега като църквата “Св. Георги”?
Едва от VI век тя е превърната в църква. Първоначалното й предназначение е будило много спорове и различни мнения.
Най-рано изказаното предположение – че това е част от голяма
банска сграда – терми, е и най-неоснователното. То е отхвърлено
отдавна. Предположението е изказано от Б. Филов (1913 г.) въз
основа на данни за наличие на писцини и хипокауст. По-късните
проучвания на П. Карасимеонов установяват, че редиците от
аркирани колонки под пода, считани за елементи на хипокауст,
имат вентилационно предназначение (1940 г).
Проучванията през петдесетте години на ХХ век позволиха
да се изясни целият план на сградата и да се види, че тя заема
само източната част на една инсула, като е изградена на мястото на по-стара постройка със съвсем друг план (както впрочем
и всички други части на Константиновия квартал). Основавайки
се преди всичко на аналогични или близки архитектурни творби
от други места, изследователите й Й. Венедиков и Т. Петров я
определиха като мартирион или мавзолей.
Но след разкриването на три сгради с октогони и ротонди и
постепенното изясняване на характера на тази част от Сердика,
ротондата “Св. Георги” може да се тълкува и като церемониална сграда. Разположението й между по-изолираната част на Константиновия квартал и обществения център с булевтериона, форума и преториума насочва към такова тълкуване. U. R. Hoddinott
споделя такова схващане.
Според нас ротондата “Св. Георги” не е имала еднозначно
предназначение. Идеята за бъдещ мавзолей и церемониалната
функция не се изключват една друга. Трябва да се подчертае, че
оцеляването и поддържането на ротондата през столетията е
едно потвърждение за нейната изключителна роля още от времето на създаването й. Тази й роля именно я е затвърдила като
присъствие в града – независимо от промените на функциите.
Почти цялостното преустройство на най-добрата и хигиенична част от укрепената площ на Сердика (на север от decumanus
maximus са термите, а западната част на града е по-ниска) подчертано изразява прехода към нова епоха. Времето на робовладелската демокрация, на градското самоуправление, отразено в
първоначалното устройство и архитектурен облик на града, вече
е отминало. В Сердика се осъществяват строителни замисли, каквито са вече реалност в други градове на балканските провинции
на империята.
Най-близкият пример е Тесалоника, където мащабите са поголеми (многократно по-голяма е и градската площ), но аналогията е почти пълна. И там има ротонда “Св. Георги”, за която се

приема, че е създадена за мавзолей, има октогонална сграда, наречена дворец на император Галерий, има и арка на Галерий. Името
на Галерий е било свързано в течение на няколко години (305-311 г.)
с преследване на християните. Но в последните дни на живота си,
на 30 април 311 г., именно в Сердика той издава от свое име и от
името на Константин н Лациний т.нар. “едикт на търпимостта”. С него се дава право на християните “да съществуват и да
уреждат свои събрания” Ето, и този император се оказва свързан
със Сердика. Но, както вече се каза, само за Константин тя ще
бъде “неговият Рим”.
Две години по-късно, в 313 г., Константин издава в Милано
друг едикт, с който вече християнската църква получава право на
официално съществуване. Но по пътя към нейното узаконяване
предимство има Сердика – тук се осъществяват първите стъпки
към едно бъдещо развитие на събитията. Градът на това начало
ще заеме едно от най-важните места сред центровете на новата
религия.
Естествено е при това положение в Сердика да се построят
църкви още в първата четвърт на това толкова важно за живота на града столетие. И може би най-ранната от тях е малката
гробнична църква в източния некропол на Сердика.
Некрополите на Сердика, “градовете на мъртвите” са заемали обширни пространства извън крепостната стена. Разбира
се, те са възникнали още преди нейното изграждане и главно край
пътищата по дълбоко утвърдената антична традиция. А от Сердика пътища излизали по всички посоки. На север, на изток и на
запад некрополите се разраствали, заемайки постепенно много
по-голяма площ от самия град на живите. В разнообразието на
устройството на гробовете се отразяват както етническите,
така и социалните различия на погребаните, а също така промените, които настъпват с отмирането на езичеството.
Тракийското население на Сердика е запазило твърде дълго
своите погребални традиции да изгаря мъртвите и да насипва
над праха им могили. Групи от надгробни могили, датиращи от
времето на римското владичество, се пазят на няколко места в
Софийското поле. Някои от тях вече попадат в жилищни квартали на съвременна София. Всички те са регистрирани като паметници на културата и се охраняват от държавата. Без съмнение
техният брой е бил много по-голям, но при разрастването на
София и при обработката на земята са били постепенно заличени.
Една великолепна тракийска колесница е реконструирана в Музея
за история на София по откритите в изкоп за водопровод нейни
части. Всички железни обкови на дървените й елементи са богато
инкрустирани със сребро, като се очертават сложни орнаменти.
Колесницата се датира в II в. и безспорно е била поставена в
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гроба на богат и знатен тракиец, чиято фамилия е запазила положението си и след римското завоевание. В източния некропол пък
е открито традиционно скромно тракийско
погребение с трупоизгаряне, като пепелта на
покойника е поставена в обикновена глинена
урна, покрита със също такъв съд.
В некрополите на Сердика се откриват
и всички други видове гробници и гробове, каквито се срещат в римския свят – каменни
саркофази, зидани, покрити с каменни плочи
гробници, гробове с двустрех покрив от керемиди. Както устройството на гроба, така
и предметите, които се откриват в него,
показват красноречиво социалното и материалното положение на погребания. Обикновеният гробен инвентар на редовото население на Сердика се състои от различни по
вид малки глинени съдчета, монети, скромни
накити и елементи на облеклото – гривни,
обеци, пръстени, фибули, токи за колани и др.
Много характерни са малките стъклени съдчета – балсамирани, заменяни при по-бедните
гробове с глинени. Богатите гробове често
се откриват ограбени още в далечни времена. Но понякога до наши дни са достигнали и
скъпи предмети: златни верижки, изящно изработени обици, пръстени. Две овални фибули със сиво-бели двупластови ахати и златни
гроздовидни висулки бяха намерени в разрушена зидана гробница до хотел Сердика. Но
често при скелета не е била поставена дори
и традиционната дребна монета – т. нар.
Харонов обол: беден гроб на беден сердикиец.
В един гроб на източния некропол на костите на краката имаше тежки железни пранги,
свързани с верига, които издаваха горчивата
съдба на погребания.
Християнизирането на сердикийските
жители не изменя картината на социални
различия, която се отразява в некрополите.
Напротив, от IV век нататък в сердикийските некрополи се появяват големи зидани
засводени гробници, предназначени понякога
за цели фамилии. Много от тези гробници са

украсени с живопис. Интересно е да се отбележи, че няколко скромни надгробни надписа на свещенослужители на християнската
църква в Сердика са намерени в западния некропол. А като се разглежда устройството
на града, се вижда, че западните му квартали
са с по-нисък социален статус. В западния
некропол не са открити богати засводени и
украсени с живопис гробници. Всички такива
гробници са намерени в източния некропол,
към който явно са проявявали предпочитание
заможните сердикийци от средата на IV век
нататък, след построяването на първата симетериална (гробнична) църква.
Стените на тази първа църква лежат
под запазената сега трикорабна кръстовидна
базилика “Св. София”. Тя е била малка еднокорабна постройка (дълж. с апсидата 10,10 м,
шир. 4,65 м). Но именно с тази малка църква
се поставя началото на строителството на
християнски храмове в Сердика и в близката
й околност. Много вероятно е тази църква
да е съградена още в първата половина на IV
в. Извън града, сред некропола, тя е оставала по-незабележима във всекидневието на
Сердика, но тя е позволявала да се изпълнят
християнските ритуали по погребването на
приелите тази религия сердикийци.
Вероятно малко по-късно, но все в първата половина на IV век е построена една
значително по-голяма църковна сграда (дълж.
24,5 м, шир. 10 м), при това разположена много близо до източната порта на крепостната стена. Останките й бяха открити през
1949 г. при строежа на бившия партиен дом
в центъра на София. Тази църква има вече и
по-сложен план. Тя е с притвор на запад, с
траксент в източната част, в чиито крила
са обособени две тесни пространства, свързани с вече утвърдени църковни ритуали. В
общите й очертания заедно с голямата апсида вече се чувства формата на кръст.
Северно от тази църква е изградена
самостоятелна постройка за баптистерий
(кръщелна). Тя има правоъгълно преддверие с
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вход от юг (т.е. – към съседната църква). Самото помещение за
кръщаване има план на еднокорабна църквица с апсида на изток.
Писцините са две – едната е в центъра на това помещение, а
другата, полукръгла, е разположена в апсидата. Централната писцина е с изящно огънати стени, със стъпала и e облицована с бял
мрамор. От помещението с писцината има изход и към юг, към
църквата. Планът на баптистерия отразява символично процеса
на приемане па християнството – желаещите да се покръстят
влизат от единия вход (в притвора) и излизат покръстени направо от помещението с писцините. Изграждането на самостоятелна сграда за баптистерий може да се отнесе също към първата
половина или средата на IV век, когато голяма част от сердикийското население е започвало да преминава към християнството.
В баптистерия са намерени и монети от IV в.
Първата църква по източната порта е била разрушена вероятно при някое от нашествията срещу Сердика, най-вероятно
на вестготите в края на IV в. Но много скоро върху развалините
й е била издигната още по-голяма църковна сграда – трикорабна
базилика (дълж. 31,85 м, шир. 17,75 м).
По същия начин са се развили събитията и с църквата в некропола – малката еднокорабна постройка е загинала, а над нея е
построена втора, значително по-голяма базилика.
Към времето на ранното църковно строителство в Сердика
се отнася изграждането на една много по-значителна по размери
и по-забележителна като архитектурна творба църковна сграда.
Тя с била разположена на една естествена висока тераса, малко
по-далеч от укрепения град, югоизточно от него (сега квартал
Лозенец). Въпреки че е разкрита само част от нея, един от изследователите й реконструира плана и обема на тази базилика.
Дължината на средния й кораб е била 35 м, а към нея трябва да
се прибави и притвор, и апсида. Страничните кораби са били наполовина по-тесни и, разбира се, по-ниски. Така че средният кораб,
както и страничните, е получавал обилна директна светлина от
прозорците – т.нар. базиликално осветление. Височината на централния кораб до зенита на свода се изчислява на 17,5 м. Интересно с устройството на източната част (разкопана). От двете
страни на отворената към кораба апсида (диам. 7 м) е изградено
по едно правоъгълно помещение (пастофорий). В тази си част базиликата напомня първата църква под бившия партиен дом.
И Лозенецката базилика се датира в IV в. Интересно е да
се отбележи, че изследователите я свързват със сведението от
1640 г. на Богдан Бакшич, софийски католически епископ, че в една
църква южно от София, на високо и хубаво място, е заседавал
Сердикийският вселенски църковен събор в 343 г.
Този събор е особено важен за историята на християнската

църква, тъй като тогава се задълбочава разколът между западната и източната църква. Намерението да се осъдят схващанията
на Арий – т.нар. арианство – не успява. Негов поддръжник е бил
Констанций, един от синовете на Константин Велики. По-късно, след 351 г. Констанций се налага над братята си и с това се
дава още по-голям тласък за разпространението на арианството.
Всъщност това е борба между църковните ръководители не само
поради различия от догматичен характер, но и поради политически и личностни противоречия.
Сердика става арена на особено драматични действия. Многочислените делегации на двете църковни учения пристигнали в
Сердика и се разположили поотделно, в различни сгради. Явно е,
че тогава църковните и обществените сгради на града са давали
достатъчно условия за пребиваването на повече от 170 епископи
и придружаващите ги лица. В едно ново изследване върху Сердикийския събор авторът Branard изказва предположения в кои от
разкритите и изследвани през последните десетилетия сгради е
вероятно да са били отседнали и да са заседавали църковните
делегати. За западните епископи Branard предполага, че са се настанили на няколко места, като провеждали заседанията си в
октогоналната сграда, източно от ротондата “Св. Георги”, която тогава все още не е била обърната в църква, а отслужвали
църковни служби или в ранната църква, открита под бившия партиен дом, или в най-старата симетериална църква на мястото
на днешната базилика “Св. София”. Последното предположение
може да се свърже със сведението на Богдан Бакшич за “високо
и хубаво място”, но църквата “Св. София” е източно, а не южно
от града, както съобщава Бакшич. Източните епископи според
предположението на Branard са пребивавали в самата императорска крепостна резиденция. Разделяла ги е от противниците само
една улица. Сердикийският епископ Протоген е бил без съмнение
един от главните организатори на това голямо църковно събитие. Многобройни секретари са били натоварени с размяната на
писма между двете групи, а впоследствие и с написването на
протоколи, решения, с разпращането им и пр. Вероятно Сердикиският църковен събор се е отразил на целия живот на Сердика и
на сердикийците. Той не само предизвиква оживление в града, в неговото всекидневие. В Сердика се водят оживени спорове, в които
блести мисълта и словото на ранната християнска догматика, на
християнските отци и мислители.
И след приключването на събора значението на града като
църковен център не намаляло, а се увеличило. Продължило строителство на църкви и манастири около и в града. Известни са
останки от раннохристиянски църкви в днешния квартал Драгалевци и в Иваняне. А след края на IV в. църква се изгражда до
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разрушения езически храм в западната част на Сердика, вътре в
крепостната стена, строи се трикорабна базилика под бившия
партиен дом, втората по-голяма “Св. София”, две или три други
църкви недалеч от нея (открити при строеж на сградата на Народното събрание), базилики северно и западно от крепостната
стена. През V и VI в. последователно
се обръщат в църкви октогоналната
сграда източно от ротондата “Св.
Георги” и самата ротонда.
Многобройните вече църковни
сгради дават съвсем нов облик на Сердика. Те налагат окончателно тухленото строителство в обществената архитектура, големите и плътни
обеми на базиликите. Изчезнали са
вече храмовете с колонади, със скулптирани архитрави и фронтони. Техните мраморни фризове се използват
за поправка на уличните настилки.
Градът преживява времето на прехода към Средновековието. За разлика
от много други антични градове той
ще навлезе в следващата епоха жив и
жизнен. Нито вестготските нападения от края на IV век, нито опустошителното нашествие на хуните от
средата на V век са спрели живота
на това възлово място, създадено да
преживява и надживява катаклизмите
на историята.
След 395 г. Римската империя
окончателно се разделя на Западна и
Източна. Западната загива под ударите на германските племена през
476 г. Източната, в чиито предели е
Сердика, ще се превърне скоро в найзначителната държава на Европа под
името Византия. Сердика е на пътя
за нейната възхождаща столица Константинопол.
Разцветът и важното положение на града го поставят в
постоянна опасност от нападения, а порасналото му значение и
притокът на нови жители към него прави все по-недостатъчна
укрепената още през II век градска площ. Поради това през IV
век се предприемат два големи укрепителни строежа. Единият

от тях е заменянето на Марк-Аврелиевата крепостна стена с нова.
Предполага се, че това се наложило
и поради разрушенията, причинени
от готските нападения в средата
на III в.
Втората крепостна стена на
Сердика е изградена в т.нар. opus
mixtum (смесена зидария). Тя следва
навсякъде очертанията на първата
стена и на големи участъци е запазен дори красивият цокъл от два
реда рустицирани каменни блокове. Дебелината й над цокъла е
2 м. Смесената зидария е от редуващи се пояси от речен камък
и по четири реда тухли, които изравняват каменната зидария.
Хоросанът е много здрав. Портите
запазват старите си места. Кулите
са и този път кръгли, разположени
на разстояние 50-60 м една от друга. При портите и при кулите от
вътрешната страна на стените
са изградени широки и удобни стълби, които удвояват дебелината на
стените на тези места и улесняват маневрите на защитата. Освен
главните порти на различни места, включително на кулите, има и
малки врати, също за улеснение на
движението на войниците – т.нар.
poternae. Подобрените отбранителни качества на втората крепостна стена са обещавали на сердикийското население по-сигурна защита.
Навярно непосредствено след завършване на този строеж е
било предприето укрепването на една допълнителна площ към север и запад от първоначално ограденото пространство. Вероятно този
строеж е започнат във времето на
император Константин Велики – години на подем и разцвет за Сердика.
Целта е била да се увеличи значително защитеното пространство,
така че да има достатъчно площи
за нови строежи при нарастващото
значение и благосъстояние на града,
а от друга страна – достатъчно
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свободни пространства, където може да се приюти населението
на близката околност на Сердика в случай на опасност.
Не са установени навсякъде очертанията на това разширение на града. Откритите участъци, обаче, сочат разположението
на крайната североизточна точка, на отделни кули по северната
и западната стена. Тези места показват, че строежът е предвиждал много голямо разширение на укрепената площ, което надминава по големина първоначалното укрепено пространство. Ясно е,
че е бил направен опит да се поправи старото положение, съвсем
несъответстващо на нуждите на тази епоха. Но има основания
да се предполага, че този голям укрепителен строеж не е бил завършен по цялото си трасе. Може би липса на средства или други неблагоприятни обстоятелства са наложили прекъсването му.
Във всеки случай големи части от тази допълнителна стена още
са личели на повърхността й хилядолетие и половина по-късно, в
края на XIX век.
Предположението за незавършеността на това голямо отбранително строителство, което е щяло да се отрази и на градоустройството на Сердика, се потвърждава от факта, че през
VI век е предприето удебеляване и усилване на отбранителните
възможности само на първоначалната крепостна стена. Най-вероятно е, че това става по време на управлението на император
Юстиниан (527 – 565), тъй като историкът Прокопий в съчинението си De aedificiis (За строежите) споменава между възстановените и наново укрепени градове и Сердика.
Новият укрепителен строеж представлява дебела 1.80 м стена, която като плътно прилепнал пояс обвива отвън съществуващата крепостна стена. Новият градеж е изцяло от тухли
върху двуредов каменен цокъл и вероятно на височина е надминавал старата стена. Така се е образувала една широка 2 метра
площадка по цялото протежение на крепостта за движение на
стражите. Вътрешният проход в дебелината на крепостта бил
снабден с амбразури. Нововъведение в отбранителната система
били островърхите кули, които били по-малко уязвими от кръглите. Запазвайки съществуващите кръгли кули и удебелявайки ги
с външния тухлен пояс, при новото укрепване между всеки две
кръгли кули била изградена островърха триъгълна кула. Портите
пък сега били защитени с мощни петоъгълни кули.
При източната порта бил устроен propugnaculum – затворено пространство между външната порта, която е била падаща и вдигаща се с механизми, устроени в кулите (катаракта), и
вътрешната, която е била трикрила. В случай че неприятелят
успеел да проникне през първата порта в това тясно пространство, от двете кули, които имали потерни към пропугнакулума,
защитата е могла да го атакува и разбие. Но западната порта

има друго устройство – там потерните извеждат от кулите
направо извън крепостта. Явно е, че никъде в Сердика не са били
прилагани механично образци на фортификационното изкуство на
епохата, а устройството на крепостта се е съобразявало винаги
с особеностите на терена. Източната порта се е нуждаела от
особено засилена отбрана – тя се намира срещу естествената височина на пясъчната тераса, която е била стратегически изгодна
за нападателя. Обратно – западната порта е извеждала към слаб
наклон на запад, към близко минаващата река. А излизането към
реката през потерните на кулите е било по-безопасно, отколкото отварянето на главната порта, което е ставало бавно и е
създавало рискове.
Още една защитна преграда е била създадена през тази епоха
– т.нар. протейхизма (“предна стена”). Протейхизмата е изградена на 20 м разстояние от съществуващата крепостна стена. Тя
има дебелина почти 2 м, изградена е в основите от речен камък.
В участъците, където е разкрита, надземната част на протейхизмата е градена от тухли. При разкопки бе разкрита източната
порта на протейхизмата, разположена на пътя, който води към
североизток (посоката на днешния бул. “Княз Дондуков”). Портата е фланкирана от два плътно изградени от тухли бастиона с
триъгълна челна част, с насочен навън ръб, както са кулите на
укрепителния пояс от Юстиниановото укрепване.
Няма сигурни данни за точно датиране на протейхизмата. В
тракийските земи този вид допълнителни защитни пояси започват да се строят през V в. и този начин на фортификация продължава да се прилага и през VI в. Дали протейхизмата е правена
заедно с новия укрепителен пояс, който е бил долепен до стената
от IV в., или след неговото изграждане, е трудно да се каже. Не
е изключено и обратното – протейхизмата да е била изградена
предварително, за да се осигури известна защита до изграждането
на прилепения пояс с неговите по-сложни устройства – амбразури,
порти с катаракта, многоетажни кули и пр.
Не са открити нито следи от протейхизма, нито от втори
пояс с островърхи кули по стената, която е трябвало да увеличи
укрепената площ на Сердика към север и запад – очевидно, че идеята за нейната отбрана в случай на опасност е била изоставена
и Юстиниановият пояс и протейхизмата са защитавали само
площта, очертана още с Марк-Аврелиевата стена.
Не без връзка с тези решения ще да е било и изоставянето
на богатите някога имения в околностите на Сердика. Животът
извън крепостните стени е бил несигурен и мнозина са предпочитали, навярно, да се приберат в Сердика. В самия град се забелязва все по-голямо сгъстяване на строежите. Широките улични
платна се заемат частично от разширения на постройките край
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тях. Често това са магазини и работилници, вероятно свързани
с обитаеми помещения. Върху местата на разрушени храмове се
строят жилищни сгради. Едно такова жилище на мястото на храма, открит до западната крепостна стена, бе изследвано изцяло.
Неговият градеж е сравнително скромен, но то е имало навярно
голям брой обитатели. Непосредствено до крепостната стена и
при кулите и портите се разполагат казармени помещения. Широката някога via sagularis – улицата покрай стената – е превърната
в тесен проход, а на места е била прекъсната.
Всички тези промени в живота на Сердика и особено засиленото отбранително строителство се обясняват, разбира се, с постоянната заплаха за територията на Източната римска империя от нахлувания на нови племена и народи. След голямото хунско
нашествие през V век, което разтърсило живота в нейните балкански владения, от края на V в. и особено през VI в. зачестили нападения на славяни. Отделни славянски племена или групи редовно
преминавали река Дунав, все по-дълбоко навлизали навътре. Нито
отбранителната линия на дунавския лимес, нито естествената
преграда на дългата верига на Стара планина (Хемус) са могли
да ги спрат. Дори столицата Константинопол не се чувствала в
безопасност. Изграждането по времето на император Анастасий I (491-518) на прочутата Анастасиева стена (построена през
512 г.) се обяснява от Прокопий Кесарийски (VI в.) в съчинението
му “За строежите” именно със зачестилите нападения на “варвари”. Византийският хронист от XII в. Зонара счита определено,
че тази стена с била предназначена да запази византийската столица от нападенията на българи (наричани тогава често “мизи”) и
славяни (които той споменава под името “скити”).
В същото съчинение Прокопий изброява укрепените по времето на император Юстиниан градове в тази част на империята,
между които е и Сердика и казва, че императорът ги “направил
непревзимаеми”. В друго свое съчинение “За войните” Прокопий
съобщава, че император Юстиниан натоварил племенника си Герман да събере и подготви армия за война с готите. Тази задача
Герман изпълнявал в Сердика и само вестта, че този пълководец,
който си бил спечелил слава с разбиването и унищожаването на
една славянска войска, е там, карала славяните да избягват приближаване към този град.
Тези събития са създавали в живота на Сердика голямо напрежение. Опасността за града нараствала, особено когато славяните се насочили към Солун, а пътят им към богатото беломорско пристанище минавал през Сердика. Нападенията на Солун са
описани във втората книга от “Чудесата на Св. Димитър”, дело
на неизвестен автор. В един пасаж от нея се споменава, че още
преди да бъде обсаден Солун, в този град пристигнали да търсят

убежище избягали от Наисус (днешен Ниш) и Сердика граждани,
които вече били преживели нападенията на славяните над техните крепостни стени. Това е единственото споменаване, по което може да се съди, че и самата Сердика е била атакувана от
славяните през VI век. Но няма никакви данни за проникване на
славяни вътре в сердикийската крепост. Едва ли, обаче, е останала незасегната околността на града, от която зависело неговото
снабдяване с храна и вода и други стопански дейности.
Едно интересно свидетелство за волята на Сердика да преодолява последиците от беди и разрушения и да поддържа жизненоважните за града съоръжения е надписът за преизграждането
на сердикийския водопровод, който датира от времето на император Тиберий Константин (578-582). Надписът е врязан върху
мраморна колонка с диаметър 17 см (отчупен е и липсва капителът и част от долния край – сега вис. е 49 см). Запазен е целият
текст, разположен на шест реда. В началото е поставен кръстен
знак, а в края – бръшлянови листа, както е обичайно за надписи от
епохата. Шрифтът с неравен. Много от думите са написани със
съкращения. Надписът е на латински език – това е най-късният
латински надпис, открит досега в тракийските земи.
Съдържанието на надписа е следното:

“Император Тиберий Константин Август, освен останалите постройки в град Сердика, възстанови
и този водопровод, като бяха дадени пари чрез великолепния мъж – кандидата Юлиан, с настояване от господина блажения мъж архиепископ Леонтий, като бяха
определени на М. Юлий 11 либри”.
Както се вижда, надписът подчертава на първо място заинтересоваността на императора за състоянието на Сердика,
където от негово име са били поправени (или изградени наново)
вероятно обществени сгради. Обаче най-съществено се е считало
възстановяването на водопровода, който е довеждал много хубавата изворна планинска вода от около 8 км разстояние южно
от града, от подножието на планината Витоша. Подчертава се
участието на едно военно длъжностно лице – Юлиан. Неговата титла “кандидат” показва, че е спадал към особена група от
императорската гвардия, чиято отличителна дреха е била бяла
(candida). Но “настояването”, т.е. грижата за ремонта на водопровода е била на архиепископа Леонтий. Това подчертава ролята
на духовни лица в градското управление и доверието, което им
гласува императорът.
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Важна роля в обществените дела сердикийските епископи са
получили още във времето на Константин Велики. Тогавашният
епископ Протоген получил право да освобождава роби в присъствието на свидетели. След него като епископи на Сердика са известни още Юлиан (424-431). Зосим (към 458 г.), Домнион (към
516 г.), Василиск (към 550 г.), Феликс (594 г.). В надписи и други
извори се споменават и по-низши църковни служители.
Архиепископ Леонтий може би е бил специално назначен в
Сердика с отговорна задача. Споменатият в надписа Юлиан с
предприемачът на строежа. Заплатената сума може да бъде равна в злато на 3360 грама (1 либра = 330 гр). При друго четене
на цифрите накрая на надписа, които са малко неясни, сумата би
била 49000 денара.
Този толкова интересен и важен надпис е врязан върху сравнително малка колонка. По размери и по начин на написване той
се отличава съществено от монументалните надписи за строежи
на храмове, за крепостната стена, създавани в първите столетия
на римското владичество. При това те са били писани на гръцки
език. Твърде е възможно надписът да е изрязан по нареждане на
архиепископа от някое също духовно лице. Мястото, където е бил
поставен, ще да е свързано с водопровода, тъй като в текста се
казва “този водопровод”, но то остава неизвестно засега.
Тази епоха в историята на Сердика е оставила не само следите на фортификационна и благоустройствена дейност, а и немалко паметници на изкуството. То е белязано изцяло от духа
и вкусовете на новото време, което настъпва още от първата
половина на IV в. Характерно е преди всичко това, че при новата
архитектура, която се създава най-вече при ранните християнски
църковни сгради, усилията са насочени към декорация на интериора, докато за външния изглед въздействие се търси чрез обемите.
Трите най-характерни прояви на изкуството през тези две
столетия са мозайката, декоративната живопис и релефът. И
в трите жанра до нас са достигнали интересни обрати, които
подсказват нови и значителни художествени постижения в Сердика. Триизмерната скулптура на Сердика е била унищожена при
голямото аутодафе на езически статуи в края на IV в. Но още
преди това тя е вече един анахронизъм за вкусовете на времето –
релефът, и то ниският релеф, все повече се налага предимно като
елемент на архитектурната декорация.
В Сердика са намерени капители, в чиято украса съществен
елемент е символичният Христов монограм – т.нар. хризма. С
хризма са украсени олтарни преградни плочи от преобърнатата в
църква октогонална сграда, източно от “Св. Георги”. Върху една
друга плоча, намерена през 1953 г. в центъра на София и датираща от V в., са представени пауни – птица, която символизира
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безсмъртието на душата. Пауните стоят симетрично от двете
страни на латински кръст (с по-дълга вертикална хаста) с разширени краища, а в свободното пространство над птиците се извиват несиметрично едри клончета с бръшлянов лист – постоянен
растителен мотив за раннохристиянското изкуство. Като стил
и композиция тази плоча е много типична за времето – нисък
релеф, получен чрез удълбаване на фона, декоративна стилизация
при представянето на птицата, пренебрегване на реалните съотношения между отделните елементи на композицията.
Птица и риби са представени поотделно на два фрагмента
от архитектурната украса на раннохристиянска базилика, чиито
останки са открити в софийския квартал Драгалевци. Те са безспорно дело на честни майстори. Рибите са изрязани с известна
несръчност, а показването заедно на три риби разкрива може би
стремежа да се получи ритъм и декоративен ефект чрез умножаването на този символичен образ на Христос.
При североизточната ъглова кула на крепостната стена през
1956 г. бе открита мраморна икона на благославяща фигура –
Христос или апостол. Лицето липсва. Плиткият релеф е изчистено схематичен и се различава от реалистичния маниер на един
друг фигурален паметник от Сердика, най-ранното свидетелство
за новата насока в скулптурата – релефът с театралните представления (или циркови игри).
От раннохристиянската надгробна пластика на градските
некрополи не са достигнали до нас много запазени паметници, но
източно от Сердика, при днешното село Чеканчево се е развило
местно каменоделско ателие за надгробни паметници, което е
създало през IV в. едни от най-интересните фигурални паметници, известни досега на Балканите. В тях се сплитат елементи на
тракийската религия (образът на тракийския Херос) с отражения
на новата християнска обредност.

Интересно явление със своя сюжет представлява един релеф, на който е изобразена крепостна порта. Той трябва да е бил
предназначен да облицова пиластров капител. Сюжетът отразява
дълбокото впечатление, което са оставили в Сердика фортификационните строежи през тази епоха. Вероятно този релеф е украсявал резиденцията на военно лице.
Близо до западната порта бе разкрито богато устроено жилище с хипокауст, което нарекохме “жилището на офицера”. То
може да се датира в VI в. На една от стените му беше запазена
значителна част от рисувана декорация с т. нар. люспест мотив
(дълж. 1,50 м, вис. 0,50). Разположените на редове полукръгове (радиус около 10 см) са на бял фон, а за тяхното очертаване и за полетата са използвани червен и кафяв цвят. Във вътрешните полета
на люспите са нарисувани цветчета с жълто-оранжеви тичинки
и масленозелени листенца. Това съчетание на геометрични и растителни мотиви е приятно свидетелство за известна свобода на
твореца, който не следва установения модел на мотива “люспи”, а
го обогатява. Стенописната украса по цокловата част на стената
предполага наличието на други мотиви върху високите повърхности и говори за лукса на жилищния интериор и през тази епоха.
Това е, впрочем, единствената запазена стенописна украса на
светска сграда в Сердика. Стенопис с растителен мотив – акантов лист – е открит върху най-ранната мазилка по стените на
ротондата “Св. Георги”, но тази постройка още със създаването
си (като мартрион или бъдещ мавзолей) е свързана с известни
ритуали.
Всички останали, достигнали до нас стенописи от времето
IV – VI в. са от християнски култови сгради. Чисто геометрична
е била украсата по цокъла на първата църква под бившия партиен дом – диагонално разположена мрежа от квадрати, с приятна
гама от жълто, кафяво и керемидено, като белият фон изгражда
контрастно рамките.
Тези три фрагмента от стенна рисувана декорация биха ни
дали твърде слаба представа за декоративната живопис от раннохристиянската епоха в Сердика, ако не бяха великолепните и
повечето изцяло запазени стенописни композиции на тринадесет
гробни камери. С изключение на една от тях (гробница N 4 по
номерацията в изследването на Миятев), която е била покрита с
каменни плочи, всички останали са засводени семейни гробници – в
някои от тях са открити до пет скелета. През времето от началото на IV в. до края на VI в. засводената гробница, чиито средни
вътрешни размери са 2,2 м при височина около 1,70 м, става найразпространеното гробно съоръжение в сердикийския некропол –
открити са няколко десетки такива гробници, но, както се вижда,
само малка част от тях са били изписани – изписването не се е
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считало задължително и свързано с погребалния
обряд и с култа. През последните години при
благоустройствени изкопи по ул. Московска се
откриха още две сводести гробници със стенописи, но те не са публикувани.
Не може да има съмнение, че и най-ранните изписани гробници – тези, които по мотиви
и стил могат да се отнесат към IV в., са вече
християнски. Дори и когато в тях не е нарисуван кръст или хризма, елементите на украсата
са свързани с християнската символика.
Само една гробница има изображения – бюстове на четиримата архангели – Гавраил, Михаил, Рафаил и Уриел. Те са нарисувани в ъглите,
в началото на свода. Имената на архангелите
са изписани с латински букви: MIHEL, URIL (sic!), GABRIEL,
RAFAEL. От по-добре запазения и документиран образ на Уриел се вижда, че главата е отлично моделирана, поставена върху
плътна висока шия. Косата е къса, превързана с ленти. Овалът на
лицето е очертан изящно в духа на античното изкуство, чертите са младежки и правилни, брадичката е закръглена, а очите са
живи, поставени дълбоко. Цялото изображение, както и останалите три, отразяват още живата традиция на античното изкуство с неговото сочно и жизнено третиране на човешкия образ.
В гробницата с архангелите стените са покрити с имитиращи
мраморна облицовка рамкирани квадрати – намек за земния дом
на погребаните. Сводът е символизирал небесния дом. В центъра
му в многопоясен медальон с венец е очертан лъчезарен латински
кръст. В люнетите са изобразени птици и подобен на кантарос съд.
Кръст е представен в още две други гробници. При това в една от тях са нарисувани на
различни места общо пет кръста. На едната й
стена те са фланкирани от пауни – любим християнски символ, а на свода на същата гробница
кръстът е пак в медальон с венец. Това е и найкъсно датираната от гробниците – в VI в.
В останалите известни гробници доминира растителната композиция. Тя е съставена
от стилизирани видоизменени акантови мотиви, съчетани с буйни цъфтящи растения, с вълнообразно разположени лозови стъбла с богато
надвиснали гроздове и смело огънати ластари,
които образуват симетрични плетеници. Откровена виталност лъха от тази декорация. Тя

се изразява и в преобладаващото червено, в изобилието от зелени
листа, в плътните гроздове, чиито зърна са релефно моделирани.
Цялата тази група живописвани гробници е забележително
свидетелство на прехода от античността към ранното средновековие – време на промени и в идеологията и във всичко, което я отразява повече или по-малко. Разбира се, сердикийските
гробници не са изолирано явление – те намират паралели в целия
раннохристиянскн свят – от Рим до Константинопол, от Херсон
до североафриканското крайбрежие и дори в Галия. И все пак интензивността на растителната декорация като че ли има своя
специфика тук, в центъра на Балканския полуостров. И в сердикийските гробници тя е отразена доста определено – с известна
свобода на декора, въпреки обусловеността на съдържанието от
предназначението.
Към края на тези три столетия, вероятно по времето на
император Юстиниан (527-565), в Сердика се създава една забележителна архитектурна творба, която се е съхранила до днес
– църквата “Св. София”. Това е последният, най-голям и най-интересен като замисъл строеж над малката първоначална симетериална църква от IV в. Последователното натрупване на това
място на три все по-големи една от друга църкви е причинено
вероятно от разрушителните нападения в края на IV и в средата
на V в., при които тази църква е попадала под ударите на вестготи, после на хуни и затова се е налагало преизграждането й, но
порастващото значение на града в Източната империя, вече Византия, и пълното утвърждаване на християнството е изисквало
съграждането на все по-големи църкви.
Последната запазена до днес сграда е трикорабна кръстовидна базилика с купол. Дължината й е 46,45 м, а ширината при
напречния кораб е 20,20 м. Днес тя носи белезите на близо хилядолетие и половина живот и на много драматични обрати, които
са променяли малко или повече вида й. Особено неблагоприятно се
отразява превръщането й в джамия през XVI в. и земетресението в средата на XIX в. Скоро след Освобождението на България
започва проучването на църквата “Св. София”, а след това и консервацията с частично възстановяване на най-тежко пострадалите части на нартиката и с преизграждане на олтарната апсида,
разрушена от турците. През ХIХ век са направени много проучвания, които позволяват изясняването на първоначалния архитектурен образ. Западната фасада с нейните три входа отговаря на
триделната нартика, която е била триетажна. От двете страни
са се издигали над височината на нартиката кули, в които са развити стълбите за етажите. Основният корпус на трите кораба
е бил обединен под един покрив, тъй като страничните кораби са
имали емпори, т.е. били са двуетажни с галерия към централното
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пространство. Вероятно при някоя от преправките през Средновековието страничните кораби са оставени едноетажни и се е
получило т.нар. базиликално осветление – от прозорци на стените на централния кораб. Напречният кораб образува с централния формата на кръст с удължено рамо по главната ос – т.нар.
латински кръст. Краищата на този кръст са слабо извадени в
северна и южна посока. Върху арки и пандантиви в центъра на
кръста ляга нисък барабан, покрит с купол. Диаметърът му е 9 м,
а височината от пода до зенита на купола е близо 20 м. Апсидата
е тристенна. Тя е издадена чувствително напред от корпуса на
централния кораб, така че пред нея се оформя квадратно пространство.
Външно църквата “Св. София” няма никаква украса. Красотата й се дължи на хармоничното съотношение на обемите, което
въпреки някои изменения, се е запазило до днес. Фасадите й са
разнообразени само от големите аркирани прозорци. Вътрешното
пространство е внушително. Две редици от по шест масивни
стълба отделят централния кораб от страничните и заедно с
голямата височина на подкуполното пространство, с осветения
трансепт и дълбоката апсида подчертават кръстовидната форма. Има данни, че в средиовековието е имало стенописи, но те
са били унищожени вероятно при превръщането на църквата в
джамия. След консервацията й стените са оставени без украса,
като в отделни участъци са разкрити съществени за историята
на този паметник подробности на конструкцията. Под пода са
запазени няколко от разкритите тук гробници и вторият по дата
мозаичен под на старата църква.
Мозайката от апсидата на първата малка църква е извадена и се пази в Националния археологически музей. Тя е един от
най-характерните паметници на раннохристиянското изкуство
в България. Представлява многоцветна симетрична композиция,
в центъра на която е изобразен голям съд (лутерий), от който
излиза палмово клонче. Два гълъба са кацнали на бордюра му, а
два други са се закрепили на кошниците с растения, поставени
отстрани на лутерия. Два високи кипариса ограждат тази група,
а цялото свободно пространство е запълнено от лозови стъбла
с неестествено големи виещи се ластари. Въпреки подчертаната
симетрия отделните елементи са изпълнени с непринуденост и
свобода, птиците имат естествени пози, а преувеличените размери на някои мотиви балансират привидния реализъм с декоративния ефект при изпълването на празните пространства. Символното съдържание на композицията е райска градина, в която
обитават душите на праведни християни.
Мозайката в предапсидното пространство е с геометричнорастителен характер и, както изглежда, е претърпяла значителна

преправка. Това е променило първоначалната й схема. И в двете
части са използвани много от класическите мозаечни мотиви, вмъкнати в система от шестоъгълници или пък разположени в пояси.
Една по-късна мозайка, която вероятно принадлежи на втората по-голяма църква, е заемала около 150 м2. Тя е с предимно
геометрични мотиви. Големият брой използвани мотиви и при
тази мозайка, както например и във вилата с мозайките до Филиповци, отразява по-скоро вкус към пъстрота, отколкото към
строга композиция.
Със запазените под пода на църквата и около нея гробници,
с мозайките на по-старите църкви, с техните останки и особено
със забележителната архитектура, базиликата “Света София” е
най-значителният паметник на раннохристиянската епоха в България. Тя синтезира в себе си характерните изяви на изкуството
и на архитектурата на повече от две столетия. Приема се, че в
нея са съчетани чертите на източнохристиянския тип църковна
сграда с тези на западната църква и че именно оттук някои от
тези черти се пренасят в западната кръстовидна базилика.
За Сердика базиликата “Св. София” има особено, може да се
каже, изключително значение. Тя е концентриран израз на връзката между античността и настъпващото средновековие. През
столетията когато Сердика се превръща в един от най-важните
български градове, значението на тази църква и животът на българския Средец не само не намалява, но се увеличава. Тя не е вече
само гробнична църква, а и най-голямото градско духовно средище.
Със своето положение на високия хълм тя се превръща в знак на
града и му предава своето име. Тази забележителна като архитектурен художествен паметник сграда може да се приеме и като
символ на античното наследство и на неговата роля в по-нататъшното развитие на града в подножието на хълма, на който тя
се издига и днес.
В живота на Сердика шести век оставя дълбока и трайна
следа. Укрепителни и благоустройствени строежи, увеличаване на
броя на жилищата, работилниците и магазините вътре в укрепената площ, свързано с нарастването на населението – всичко
това е свидетелство за жизненост и добри възможности на града, но преди всичко – за важното му значение за Византия. Той е
възлово средище в нейните владения.
Така, като силна крепост и оживен град, Сердика навлиза в
следващите две столетия, често наричани “тъмни” във византийската история. Те са, обаче, изпълнени със съдбоносни събития за
Балканите, а следователно и за самата Византия. През тези две
столетия не само “се пославянчва цяла Елада”, както се изразява
един византийски писател, но се създава нова държава – България.
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Повече от едно столетие Сердика остава извън пределите
на младата българска държава – тя е създадена в 681 г., а нейните
войски влизат в Сердика едва в 809 г. Но тези 128 години подготвят събитията за следващите десетилетия, които са не по-малко
съдбоносни за българския народ, а – може да се каже – и за Балканите и за Европа. Европейският югоизток ражда всъщност една
от първите държави на средновековна Европа. Именно тук, където Византия поема наследството на рухналата империя, на самата нейна граница, нещо повече – в отвоювана от нея територия,
се създава първата призната от нея нова европейска държава.
Това не ще бъде епизод в живота на империята. България е
само в началото на своя исторически път на този полуостров,
където Византия доскоро се е чувствувала господар без съперник.
Сега този съперник съществува. Дълги столетия двете държави ще живеят в сложни и често противоречиви отношения. Не
веднъж войната ще затваря пътищата на плодотворните мирни
контакти. Но винаги това съседство ще бъде един стимул за
усилията на българския народ и държава, за тяхното развитие в
съседство с признатия най-мощен европейски център на културно
творчество.
Във времето на хан Крум (803-814 г.) се осъществява друго
голямо политическо дело: с прозорливост и решителност ханът
предприема дълъг поход към югозападните територии на Византийската империя, отдавна заселени със славяни. Това решава
тяхното бъдеще като ги свързва в благоприятен исторически момент със създадената вече от славяни и прабългари държава. На
връщане от този победоносен поход хан Крум обсажда и завладява
Сердика. Превзета е една от най-силните крепости на империята. Нейното стратегическо значение е изключително важно, тъй
като този град държи ключовете на пътищата. Превземането
на Сердика решава въпроса кой ще владее територията, чийто
естествен център е този град.
За овладяването на Сердика от българите се разказва в хронографията на Теофан. Като съвременник на тези събития (той
умира в 818 г., а Хронографията обхваща събития от 284 до 813 г.)
Теофан може да се приеме като достоверен извор. Но, разбира се,
той поднася фактите с интерпретацията на византийски духовник, за когото езичниците българи са варвари и безбожници. Той
казва, че “вождът” на българите Крум, се отправил към Сердика
преди Великденските празници, превзел я с “измамни обещания”
и избил 6000 души ромейски войници и много граждани. В следващите редове обаче Теофан изобличава византийския император
Никифор, който се опитвал да прикрие поражението при Сердика
със съобщения от столицата, че той е празнувал Великден в аула
на българския хан (столицата Плиска). А всъщност, съобщава Те-
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офан, Никифор “излязъл привидно срещу него” (срещу Крум) “без
да извърши нищо достойно за споменаване”. Императорът предизвикал истински бунт сред войниците си и с опита си да им
внуши да искат да се застрои отново превзетата от българите
Сердика. От друга страна той отказал да обещае “ненакърнимост” на спасилите се от клането началници и така ги принудил
да избягат от лагера и да отидат при хана на българите. Между
тези бегълци бил и един опитен механик Евматий.
Този факт се съобщава и в Хронографията на друг учен монах
– Анастасий Библиотекар (800 – около 895 г.), на когото е била
поверена папската библиотека. Той почти перифразира текста
на Теофан, но по-ясно изразява отношение към спасилите се от
Сердика с бягство първенци, които могли да бъдат помилвани, но
“били презрително отхвърлени” от Никифор и по този начин той
ги принудил да избягат при неприятеля. За Евматий той уточнява, че бил “опитен в постройката на бойни машини”.
Фактът, че градски първенци на Сердика, византийски военачалници и специалисти по военна техника са предпочели да
избягат при българския хан Крум, поставя под съмнение сведението за жестока разправа с византийския гарнизон на Сердика и с
населението на града – тези опитни хора едва ли биха отишли на
сигурна смърт.
Един друг извор, известен като “Анонимен ватикански разказ” предава събитията около похода на Никифор I в България
през 811 г. и споменава за намерението на императора да стигне
до Сердика. И в този разказ, въпреки че българите са наречени
“безбожни”, именно византийският император е представен като
виновник за катастрофалния изход на този поход, при който загива и самият Никифор.
Единственият български съвременен на събитията извор е
т.нар. Хамбарлийски надпис. Той се датира в 813 г. В него се казва, че с помощта на бога владетелят Крум е превзел Сердика,
Девелт, Констанция, Версиникия, Адрианополис.
Някои български изследователи допускат, че след превземането на Сердика тя е била изоставена за кратко от българските войски и че тези земи са овладени отново от българите в
811 г. или дори по-късно. Но директно указания за това в изворите
няма. А подбуждането от страна на Никифор да се възстанови
Сердика е по-скоро опит да се прикрие поражението му. Така го
представят в изворите. И походът на императора към Плиска в
811 г., когато той разорява столицата на България е също опит
за отмъщение и реабилитация, заплатен с пълно унищожение на
неговата армия и със собствената му смърт.
Сердика става български град в разгара на драматична борба между България и Византия. Това събитие е свързано пряко

с присъединяването на заселени със
славяни земи. В новите си граници
България става една от най-силните
държави на Европа в това време.
Археологическите
свидетелства за най-ранния период от живота на града в пределите на Първата
българска държава показват, че тук
е бил настанен славянски по състав
гарнизон. Край кулите и портите се
намира изобилно керамика от славянски тип. Изключително редки –
буквално само няколко фрагмента
– са находките от съдове от прабългарски тип. Това показва, че хан
Крум е доверил тази важна крепост
на славянски воини. По керамични
находки се установява, че новите
обитатели на града се настаняват
именно на важните за отбраната
пунктове. Интересно свидетелство
в този смисъл са две жилища полуземлянки, изградени непосредствено до западната крепостна стена,
съвсем близо до западната порта.
Полуземлянката е традиционно славянско жилите, което има предимството да е по-топло от строените
над земята. Изглежда, че славянски
войници са предпочели да построят
до стените полуземлянки, вместо
да използват съществуващи сгради
край самата крепост на Сердика.
Но те са използвали много възможности, които градът им е предлагал: стените на полуземлянката са
били облицовани отвътре плътно с
антични тухли; жилището е използвало канала на античната улица; с
антична керемида водата е била
извеждана през стената навън от
дома; а в единия ъгъл на землянката
традиционната славянска каменна
печка е била украсена около отвора
с части на коринтски капител! Този
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интересен щрих от живота на Сердика в началото на IX век сякаш синтезира в себе си две начала – от една страна силата на
донесената от славяните традиция, а от друга – адаптивността
към новите условия и възможностите, които те предлагат.
Едно друго много красноречиво свидетелство за доминиращото присъствие на славянското население и в града, а и в околните
земи е новото славянско име на града – Средец. Не е трудно в
звукосъчетанията на това ново име да се открият елементи от
старото название Сердика – с метатеза серд се превръща в сред.
Но смисловото значение на Средец е друго. То съдържа идеята за
“среда” – средно място, център и това название е осмислено от
положението на този град. Това е име-символ. То замества много
сполучливо изживялото своето време название, което е всъщност
един тракийски ентоним. В речта на българското население името Средец звучи естествено и отговаря на една реалност.
Старото име Сердика, разбира се, не изчезва – твърде голяма
е била известността на този град. Още столетия то се споменава в писмените извори, често наред с други имена, а понякога
в изменена форма като например “Сардакия”. Във византийските
извори през XI век се появява името Триадица. Възможно и най-вероятно е това име да е неправилно произнасяне на гръцки език на
името Средец (в старобългарския правопис СрѢдецъ, – “Ѣ” се произнася като “я”. Съществува и предположение, че името Триадица
е свързано с названието на някаква църква, посветена на Светата
Троица. Такава църква в Средец не е известна и това предположение не изглежда достоверно. И името Брадица получава различни
трансформации в извори на арабски и на латински език – срещат
се формите Стралица, Атралиса и други близки видоизменения.
Дори и многообразието, в което се пише и произнася името на
Средец, вече подсказва, че то се изговаря на много езици, че то е
известно и далеч зад пределите на Балканския полуостров, в раздвижения от нови събития и явления свят на Средновековието. В
този нов свят и в пределите на българската държава историята
на Средец е още по-динамична.
Средец влиза в живота на средновековна България като жив
град, който пази всички постижения на късната античност: стабилизирано градоустройство, действащо благоустройство, развита икономика, овладяла както местните ресурси, така и възможностите за търговски обмен. Особено важно е, че традициите
на многовековна градска култура тук са живи и се предават от
местното население. Именно градове като Сердика – Средец изиграват важна роля за проникването, усвояването и трансформирането на онези елементи на античното наследство, които са
съществен дял във формиращата се култура на младата българска държава.

Няколко важни събития разделят историята на Средец, а и
на средновековна България. Между Първото и Второто българско
царство за повече от столетие и половина цялата територия на
страната попада постепенно под византийска власт. А от края
на XIV век над Балканския полуостров ляга тежката ръка на османското завоевание. Това означава връщане назад в развитието
на обществото, потискане и забавяне на процесите, едно удължено Средновековие. Едва от XVIII век българският народ успява да
достигне с огромни усилия до времето на национално Възраждане,
да навлезе в нова епоха на своята история.
Събитията в историята на София от времето на Първото
и Второ българско царство са отразени в писмените извори. Но
най-богата и многопланова картина на живота и културата на
града през това време дават археологическите изследвания. Именно на разкопките, извършвани успоредно с преустройството на
разрушения през Втората световна война център на София, се
дължи установяването на най-важните характерни особености на
този средновековен град, а също така на интересни подробности
от неговия живот.
Повече от тридесетгодишни разкопки и наблюдения позволиха да се установи едно основно положение: завладяването на
Сердика от българите и настаняването на ново население в града
не е свързано с разрушаване нито на градската крепост, нито
на градските постройки. Без съмнение сведението на Теофан за
разрушения и избиване на населението и гарнизона е преувеличено.
Походът на хан Крум към тази част на Балканския полуостров
не е бил обикновен военен набег, а дълбоко обмислено действие за
присъединяване на тези земи към България. Крепостта на завладяна Сердика е била нужна на българите, както и всички постижения на византийското градоустройство и благоустройство.
Българите в началото на IX век вече добре са познавали тези
постижения и са умеели да ги ценят и да се ползват от тях, както и от такива византийски специалисти като конструктора на
бойни машини Евматий.
Проучванията на различни участъци от крепостната стена,
между които източната и западната порта, повече от дванадесет кули заедно с частта от картината на стените ясно показват, че тя е била изцяло запазена. Никакви нови преграждания,
никакви промени в основния й план не са били направени. Така
градът е останал в своята стара рамка, която му е давала сигурна защита и същевременно е предопределяла и запазването на
уличната мрежи.
Това не значи, разбира се, че никъде в устройството на крепостта не са били въведени промени. Най-чувствителни са те при
главните порти и при потерните. При обсадата от българската
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армия са били атакувани преди всичко портите. Вероятно те са
пострадали и се нуждаели от възстановяване. При това възстановяване е била запазена падащата врата (катаракта). Градежът
от каменни квадри от двете страни на входа с грижливо замазани
с розов хоросан фуги отговаря на градежа на портите в Плиска
(които също са се затваряли с катаракта). Може би те са били
наново градени след завоеванието. На плисковските градежи напомня и преустроената стълба при западната порта. Българите
са използвали за нея големи бордюрни блокове от улиците, за да
заменят старата тухлена стълба.
При преустройството на портите е била извършена една
промяна, която има по-скоро символично значение: извадени са
били блоковете с надписи от времето на императорите Марк
Аврелий и Комод. От двата открити досега надписа (при северната и при западната порта) единият се намери вграден е потерната на една кула, която е била зазидана от българите. Няколко от
изследваните потерни, които са давали изход от кулите направо
извън крепостта, са били зазидани. Ясно е, че за българската отбрана на крепостта те са били неприемливи.
Много находки – главно изобилие от керамични съдове от
IX век, показват, че възловите за отбраната на крепостта места – при портите и ъгловите кули, са били постоянно обитавани
от войниците на гарнизона. Така при североизточната ъглова кула
те заемат старите гарнизонни помещения и дебел пласт от насипа извън стената е наситен с изхвърлени от тях съдове за храна
и животински кости. А и построените при западната крепост
полуземлянки свидетелстват за същото. Още с овладяването на
Сердика крепостта е била здраво поета от българските войски.
Столетия по-късно, в съдбоносни за страната времена, нейната
защита ще се превърне в истински подвиг и дори в легенда.
Новите обитатели на града са запазили не само необходимите за отбраната крепостни стени, но и много други сердикийски
сгради, както се установява от тяхното състояние. Градската
резиденция, строена вероятно за Константин Велики, е била отново обитавана. Върху вече значително разрушените мозайки на
нейната баня е била поставена нова настилка от каменни плочи, а
една монета от X век и керамични находки датират това подово
ниво съвсем определено.
Уличната мрежа, свързана с градските порти, също не е била
променена. Поддържани и поправяни са били водопроводите и
градската канализация.
Все по археологически данни се установява, че българското
население на града постепенно се е увеличавало. Средец се превръщал не само във важен военностратегнчески център, но и в
оживено икономическо средище.

119

120

Разположен на пътя между Велики Преслав и Охрид, двете
най-значителни книжовни средища на Златния век на българската
култура – времето на цар Симеон, Средец безспорно е участвал и
в тези забележителни по размаха си процеси. Ярко доказателство
за това е великолепната живопис, с която още през X век са били
покрити стените на църквата “Св. Георги”.
Тази забележителна творба на раннохристиянската архитектура е един от елементите на късноантичното наследство,
който получава нова слава през средните векове. Заслужава да се
подчертае, че тази ротонда, която при завоюването на Сердика
от българите е била вече църква, не е била разрушена, въпреки че
българите тогава са били езичници. Не е била разрушена и базиликата “Св. София”, която при това е била извън крепостта и през
двете седмици на обсадата на крепостта от войските на хан
Крум е останала незащитена.
През епохата на Първото и Второто българско царство
стените на ротондата “Св. Георги” на три пъти са покривани
с живопис от най-висока класа. Към достойнствата на нейните
архитектурни форми, към монументалното въздействие на вътрешното й пространство се прибавя изключителна по своята
стойност живопис. Всеки от нейните три пласта е достигнал до
нас фрагментарно. Но запазените образи и сцени са достатъчни,
за да се съди за стила и качеството на живописта.
Дългата история на стенописната украса на ротондата “Св.
Георги” започва още в епохата, когато тя е създадена. Открит е
малък фрагмент от първата рисувана украса на стените с растителни мотиви. Тя продължава с трите пласта църковна живопис
и завършва през XVI век, когато църквата е била обърната в джамия. Тогава тя е била изцяло покрита отвътре с нова мазилка и
изписана съобразно изискванията за ислямските култови сгради.
Не по-малко дълга е историята на изследването на стенописите. Тя започва още в края на XIX век. Но пълната картина за
тяхната последователност и сегашно състояние се установява
едва през седемдесетте години на XX век. Интерес към стенописите проявява още видният историк Константин Иречек, който
и пръв съобщава за тях в своя труд “Пътувания по България”.
От 1915 г. успоредно с археологическото проучване на ротондата
започва и изследване на живописта на стените й. Андрей Грабар
им посвещава значително внимание в своя бележит труд върху
религиозната живопис в България, излязъл в 1924 г. През 1934 г.
е публикувана и монографията на Б. Филов върху църквата “Св.
Георги”, който включва изследванията му върху архитектурата
и живописта на паметника. С живописта се занимават и чужди,
и други български учени в общи или специално на този паметник
посветени трудове. Някои от тях са свързани с нееднократно

извършваните консервации на ротондата.
Особено тежък период за църквата “Св. Георги” и за нейните
стенописи бе времето на Втората световна воина, когато София
бе многократно бомбардирана и нейният център бе почти изцяло разрушен. Като по чудо ротондата не бе засегната от пряко
бомбено попадение, но тя бе полузасипана от развалините на съборените съседни сгради. Грижите за нея започнаха едновременно
с преизграждането на центъра в началото на петдесетте години.
Направени бяха разкопки, които дадоха вече ясна представа за
първоначалния вид на сградата, за ситуацията й в стария град, за
съседните архитектурни ансамбли. Един от тях (източно от ротондата) бе изцяло разкрит и запазен и образува заедно с ротондата най-интересната забележителност на софийския център.
При сложното сплитане на стенописните пластове, съхранени до днес по стените на църквата “Св. Георги”, пълното им
изучаване и документиране стана възможно едва по време на последната основна консервация, която започна в 1963 г. и продължи
с малки прекъсвания около двадесет години.
Известността на живописта на ротондата “Св. Георги” е
вече твърде голяма. Тази живопис се разглежда и в почти всички
трудове върху средновековното изкуство на Балканите или, както
се изразяват някои изкуствоведи – на живописта от византийския
художествен кръг. Но едва сега може да се борави с всички факти
и съображения, установени на място и в лабораториите по време
на консервацията.
От трите пласта с църковна живопис най-монументален,
най-силен по своето внушение, най-ярък в своите художествени
постижения е най-старият пласт. Същевременно това е живописта, от която са запазени сравнително малки фрагменти. Още
по-малко бяха тези повърхности преди споменатата консервация.
Може да се каже, че именно на тази консервация се дължи едно от
най-блестящите открития за средновековното източнохристиянско изкуство през последните десетилетия. Това са фигурите на
шест огромни летящи ангели, изписани в кръга на подкуполното
пространство. Първоначално ангелите са били осем – от двата
не се е запазило почти нищо. По четири ангела летят по дъгата
под купола по южната и по северната й половина, като последните два, обърнати с гръб елин към друг, са на западната й страна,
над входа. Те са устремени всички към изток, където се приближават с лице един към друг над олтара.
Ангелите са представени необикновено едри – така както
летят с леко присвиване на тялото и протегнати напред ръце,
те са дълги по три метра. Върху ръцете им е преметната светла
голяма кърпа, чиито краища са многоцветни. Телата са леко наклонени напред, единият крак е малко присвит в летежа, другият
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се подава бос от диплите на дрехите. Белите хитони са богато и
ситно надиплени – подчертано е изяществото на тънката тъкан.
Химатионите върху тях са препасани и подчертават с красиви
гънки плътните обеми на силни млади тела. Химатият на един
от ангелите е наситено розов, гънките са подчертани с червено.
Тези силни светли фигури така естествено са поставени в пространството, сякаш художникът е познавал летежа като присъщо
на човека движение.
Само на един от ангелите е запазена и главата. Това е образ,
който мощно доминира над всичко запазено до днес от стенописите в църквата. И ако загубата от разрушаването на тези
стенописи е неоценима, то единствената компенсация е, че ангелският образ от най-старата църковна живопис е съхранен свежо, с цялото съвършенство на рисунъка, с цялото богатство на
използваните тонове.
Необикновено красивата глава стои изящно и свободно върху оголената леко извита шия. Нейното положение е така умело
предадено, че въпреки насоченото напред и нагоре движение, тя
изглежда същевременно надвесена към онзи, който я гледа отдолу, към хората, за които ангелът е посредник с Бога. Кестеняви
коси с едри букли обграждат един съвършен овал и подчертават
младежката свежест и чистота на лицето. Изящно очертан нос,
неголяма, но сочна уста, подчертана от светлината закръгленост
на бузите и брадичката, и преди всичко – неотразимото въздействие на очите. Тъмните кръгове на ириса изглеждат огромни
в бадемовидната си рамка, подчертана долу с деликатна зеленикава сянка, а отгоре – с тъмната линия на миглите и с гънката
на клепача. Дъгите на веждите са високо извити и се скриват в
къдрите на косата, подчертавайки младостта на това красиво
лице.
Източноевропейската живопис на епохата не познава друг
такъв обаятелен и жизнен ангелски образ. Тя нямаше да познава и този, ако той не се бе съхранил под пласт от мазилката
на третото последно изписване. И тъй като при консервацията
мястото подсказваше запазен втори пласт, предприет бе сондаж
под горния. Сондажът попадна точно на окото на ангела. Чрез
раздвояване на мазилките бе извадена част от дрехата на пророк,
която бе запазила ангелския образ от най-стария пласт.
От този най-стар пласт освен фрагментите от шестте
летящи ангела са запазени слаби следи от фигурите на пророци,
които са разположени под ангелите. Но тези най-ранни образи на
пророци са покрити от втората по време живопис, при която
пророците са изписани на същата височина, под ангелите от първата живопис.
Горната част на купола над осемте летящи ангелски фигури
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се е съборила през Средновековието. Границата на разрушението
е минала по линията на ангелските глави и това срутване ги е
разрушило. Куполът е бил изграден отново. Сега вътрешната му
повърхност е покрита с последната по време християнска живопис, създадена в края на XIV век. В зенита е образът на Христос Пантократор, обиколен от дребни ангелски фигурки. Под тях
са представени двадесет и двама пророци. Това разположение на
стенописите от най-късния пласт без съмнение е повтаряло същия ред на образи от по-старите пластове, тъй като изразява
идеята за Христос като небесен глава на църквата, Вседържител (Пантократор) на вселената. Ангелите около него са небесни
създания, които са връзката с хората. А пророците са велики и
проницателни земни хора, предсказали появата на Христос и на
християнството.
Този символичен ред на разполагане на фигурите спрямо централния образ на Христос подсказва, че при първата живопис
Христовият образ е бил огромен. Заемал е по-голямата част на
купола, тъй като ангелите от тази живопис откриваме чак в
долната му част.
И размерите, и качеството на първата живопис са били, както се вижда, съвсем изключителни. Кой е нейният създател и кога
е създадена тя? На първия въпрос едва ли някога ще може да се
отговори с някакво име. Но това е бил талант и при това високо
школуван. В необикновено голямото пространство на една късноантична сграда той създава живопис, която е изпълвала този обем
със съответно едри обръчи. Той е успял да увеличи ефекта на това
монументално пространство, откривайки в него небесния свод, в
който господства Пантократорът, заобиколен от ангелите. С
гениално прозрение той е създал образи, които са по-близко до
античния идеал за красота, отколкото до средновековния. Единственото запазено ангелско лице показва ясно, че художникът е
постигнал хармония между външната красота и духовния мир, че
душевната чистота е вселена в едно младо и жизнено същество,
у което всяка черта отразява стремеж към съвършенство.
Много е трудно да се определи датата на тази живопис –
за нея няма други свидетелства, освен положението й спрямо
другите изписвания и нейната собствена характеристика. Това
не е могло да стане преди времето на официалното приемане на
християнството от българския княз Борис – 864 г. Известно е,
че по негово време е построена великолепната близо 100 м дълга
трикорабна базилика в столицата Плиска и е преобърнат в църква езическият храм до двореца. Именно за него се съобщава, че е
изградил на различни места в страната седем бели църкви. Възможно е веднага да е разпоредено изписването и на тази стара и
красива сграда, която от VI в. вече е била църква, именно в чест

на приемането на християнството. Времето на цар Симеон (893927 г.) е белязано също с голямо църковно и манастирско строителство, с разцвет на изкуството и писмеността. Симеоновият
наследник цар Петър (927-970 г.) е проявил особено внимание към
Средец – той е посещавал града, оттук отишъл в планината Рила,
за да се срещне с монаха-пустинник Иван Рилски основател на
Рилския манастир. Според житието на Св. Иван Рилски, тялото
му е било пренесено в Средец по волята на царя и положено в специално изградена и наречена на името на светеца църква.
През последните десетилетия на X век България води продължителни войни с Византия. Столицата Преслав пада в ръцете
на византийците през 971 г. Българският патриарх Дамян се установява в Средец в 972 г. – с това се подчертава водещата роля
на този град в страната. Оттук успешно се отстоява независимостта на западните български земи. Но от 1018 г. и те падат
под властта на Византия. Средец остава под нейна власт до
1194 г. Във времето на византийското владичество е изписан
вторият пласт със стенописи в църквата “Св. Георги” – той се
датира преди всичко по гръцкия надпис, в който се говори за причините за второто изписване:

“тъй като старостта засенчи свежестта на многото багри, благодарение на епископа... (бяха обновени).”
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Така в границите между приемането на християнството от
българите и второто изписване на църквата през време на византийското владичество (1018-1194 г.) се поставя живописта от
първия пласт. По-естествено е да се допусне, че тя е изпълнена
в началото на този период, във времето на разцвет на България.
Към това насочва и антикизиращнят стил. Той се проявява във
византийското изкуство след края на иконоборческата църковна
политика в 843 г. Но постепенно се заменя от утвърждаващите се начала на изкуството на Средновековието. Развитието
му се диктува преди всичко от столицата на Византия и по-бавно отеква в отдалечените от този център източноправославни християнски земи. В България разцветът на изкуството през
X век е дълбоко захранен с късноантичните традиции, с които
тази земя е богата. И по всички тези съображения като че ли найприемливата датировка на прекрасните летящи ангели е самият
край на IX или първата половина на X век – време на културен
подем за цялата страна.
Близо половин столетие след като византийските войски завладяват Преслав в 971 г., югозападните български земи устояват
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своята независимост. Ръководството на държавата е поето от
една видна болярска фамилия. Един от четиримата братя – Самуил, играе в този период най-значителна роля до 1014 г., когато
умира. Самуил успява дори да освободи за кратко време североизточните области на страната със столицата Преслав. Но през
годините на неговото управление ролята на столица изпълняват
последователно Средец, Волен, Охрид и Преспя.
През тези времена Средец влиза в историческите хроники и
в народната апокрифна литература като най-важно средище на
отбраната. Годините 986, 1001 и 1016 са особено тежки за града.
Именно тогава, съзнавайки голямото му стратегическо значение,
византийският император Василий II на три пъти насочва главния си удар срещу Средец. Но безуспешно.
Походът на византийската армия и обсадата на Средец през
986 г. са ръководени лично от императора. Неговият секретар Лъв
Дякон, който го придружавал, описва това събитие като очевидец.
Според Лъв Дякон в този поход император Василий II бил движен
“по-скоро от буен гняв, отколкото от благоразумие”. Той построил военен лагер около Средец и държал града двадесет дни в обсада,
но “не успял нищо да направи”. Войската му била обхваната “от
леност и безделие поради неспособността на началниците”.
Обсадата не само не сломила съпротивата на Средец, но
струвала на византийската армия значителни загуби още тук,
при стените на града. С изненадващи набези български войници
унищожавали византийските отряди, изпратени в околността на
Средец за снабдяване с храни. Според Лъв Дякон “войската страдала от недостиг на храна, тъй като донесените припаси били изразходвани поради неразумната и прекалена употреба.” Българите
изгорили и стенобойните машини, докарани близо до стените.
Император Василий II поел обратния път. В тясната и гориста Ихтиманска клисура, при прохода Траянови врата, известен още под името Суки, византийската армия била нападнати
из засада от войските на Самуил. Много византийски войници
загинали. Обозът бил пленен. Дори императорската палатка и
владетелското съкровище попаднали в ръцете на българите. Императорът едва успял да се спаси с бягство.
Походите на византийската армия в Средечката област през
1001 и през 1016 г. са също безрезултатни. При първия от тях
били разрушени крепости в околността на Средец. При втория
византийците обсаждат цели 88 дни крепостта Перник. Тя е разположена на около 30 км от Средец и е втората по значение крепост в тази част на България. Отбранявана била от известния
със своята опитност във военните дела Кракра. Спорел хрониките на Скилица-Кедрин при тази обсада император Василий II загубил много войници и като видял, че “крепостта не отстъпва и че

Кракра не се поддава на ласкателства и не се склонява с обещания
и други съблазни”, той се завърнал в столицата си.
Походите от 1001 и 1016 г. показват, че византийското военно командване е изоставило идеята за директно атакуване на
Средец и чрез сломяване на системата от близки крепости се е
опитвало да постави града в изолация.
Обсадата през 986 г. е първото голямо изпитание за отбраната на българския средновековен Средец. Не може да има
съмнение, че тя е била изключително тежка за града и че обясненията на Лъв Дякон за неуредиците във византийската армия са
всъщност и един опит да се оправдае нейният неуспех. При тази
обсада отличните отбранителни качества на крепости се съчетали с много ефикасни действия на българските воини. За пръв
път в историята на тази древна крепост тя получила славата на
непревземаема. Още по-впечатляваща е съпротивата на Средец
в следващите години, като се има предвид, че през 1014 г. Самуил
претърпява тежко поражение на юг, при планината Беласица. Четиринадесет хиляди български войници са пленени и ослепени по
заповед на император Василий II. Силният отзвук на тези събития навярно задълго се е запазил сред българското население. Той
намира израз и в една българска апокрифна летопис, в която се
споменава, че цар Селевкия (вероятно Самуил) 37 години царувал
в град Средец.
Средец, както Перник и други български крепости в тази част
на страната последни капитулират в 1018 г. Тогава съпротивата е
изглеждала вече съвсем безнадеждна, особено след смъртта на последния български владетел Иван Владислав, син на Самуиловия брат
Арон. Кракра Пернишки се явил в град Сяр пред императора заедно
с войводите на 35 крепости, предавайки му техните ключове.
* * *
Времето на византийското владичество е неспокойно, изпълнено с тежки събития за Средец. Градът често се споменава
в писмените извори – византийски, западни, арабски. Сложните
отношения на Византия със сърбите и с маджарите, движенията
на печенеги из страната, постоянното рекрутиране на войници и
продоволствие за византийската армия, преминаването на кръстоносци – всичко това създавало голямо напрежение в Средец и
неговата околност. В условията на чуждо владичество потисничеството и засилената икономическа експлоатация влошавали
още повече живота на българското население.
Византийската власт устроила завладените земи като
“теми” – административни области, управлявани от дук (катепан). В средата на XI в. за дук в Средец бил изпратен видният
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византийски пълководец Роман Диоген, бъдещ император. Значението на града личи и от факта, че тук по различни поводи пребивавали продължително няколко византийски императори. Михаил IV Пафлагон идва в Средец, наричан вече Триадица, начело на
армията си във връзка с потушаването на въстанието на Петър
Делян в 1040 г. Император Исак I Комнин пристига в този град,
за да се отправи оттук срещу печенегите, които преминали Дунава и нападали и плячкосвали градовете на Северна България.
Император Мануил I Комнин подготвя в Средец похода си срещу
унгарците. Мануил I изпратил за управител на града своя секретар Георги Скилица. На този пост Скилица написва житие за българския светец Иван Рилски, чиито мощи били положени в Средец.
Според разказа на Скилица Иван Рилски дал излечение и на самия
император от различните болести, които го мъчели. А и самият
Скилица намерил в Средец “безболезнено изцеление” и станал здрав
“като в младини”. Посещенията на император Мануил Комнин са
били през 1166 и 1172 г.
Не само честото пребиваване на значителна византийска
армия притеснявало българското население. Византийската власт
настанила в околността на Средец печенеги. Много вероятно е
това да е било направено именно с цел да се пречи на опитите за
въстания.
През 1183 г. съюзени войски на сръбския жупан Стефан Неман и на унгарския крал Бела III нападат Средец. Както се казва
в житието на Стефан Неман, той го разрушил и опустошил напълно. Дори и това да е преувеличено казано, ясно е колко тежки
и горчиви дни са преживели средецките граждани. Не по-малки
сътресения в живота на града причинило преминаването през него
на кръстоносците от първия (1096 г.), втория (1147 г.) и третия
(1189 г.) кръстоносен поход. Като не намирали обещаните от
Византия и местните управители храни и пазари, кръстоносците
грабели каквото могли от местните жители. При преминаването
на войските на Фридрих Барбароса средечани се изтеглили предварително в близките планини, отнасяйки със себе си храните и имуществото си. Там те се опитали да се спасят от това последно
изпитание в тежките години на византийското владичество.
Всички тези събития, без съмнение, са се отразили зле на
състоянието на Средец. Крепостните му стени са били порутени
на много места, а вътре в града много сгради били пострадали
и занемарени. Интересно свидетелство за живота в Средец през
това време представляват две писма на византийския ритор Григорий Антиох. Той заемал високи длъжности при двора на император Мануил I Комнин През 1173 г. Григорий Антиох бил изпратен
със специална мисия във византийския военен лагер в Средец. В
първото писмо до свой ученик и приятел Григорий рисува живота

си в Средец в мрачни краски. За него тук всичко е лошо и неприятно – острият климат, липсата на разнообразни плодове и прясна
риба, лошият хляб. С риторичен тон той се оплаква, че тук не
пеели славеи, че смокините били дребни, а ябълките – сбръчкани.
Хората живеели в прости колиби, правени, според него, от неуки
майстори. Но след няколко месеца Григорий Антиох е принуден
да замине с армията на северозапад, към Сърбия и Унгария. Във
второто си писмо, писано в новото местопребиваване, Григорий
Антиох с горчивина и риторична словоохотливост се укорява колко несправедливо е хулел живота в “Сердика, онази земя, която
е гордост за българите и която сега за нас е желано убежище”.
Той с носталгия си спомня за пълните кошници с прясно сирене и
ведра с мляко, които почти на безценица се продавали на пазарите
там. Той нарича своите предишни оплаквания “глупости и празнословия”. В сравнение с условията на новото място онази земя
трябвало да бъде наречена не “земя на българите”, а “земя на блажени”. И признава: “Въпреки че там се наслаждавахме на изобилно
ядене и на пищна трапеза, ние пак точехме езика си и мърморехме
срещу оная, която ни хранеше.” Разбира се, и в първото, и във
второто писмо на разглезения от удобствата на византийския
двор сановник риториката доминира. Но зад нея се откриват и
интересни щрихи от живота на Средец.
През време на византийското владичество Средец бил епископски център. На България било отнето правото на собствена
патриаршия. Средецкият епископ се подчинявал на Охридската
архиепископия, която от своя страна била подчинена направо на
византийския император. С грамоти на император Василий II
тези положения били уредени веднага след като България загубва
независимост. На църквата се разчитало като на важен фактор
в провеждането на византийската политика. И това се потвърждава от факта, че в 1078 г. гръцкият епископ на Средец Михаил
се опитал да възпре един бунт в града и бил убит от неговия
предводител Лека.
През тези години двете стари ранновизантийски църкви –
“Св. София” и “Св. Георги”, както изглежда, били на особена почит. В църквата “Св. София” при проучвания на една от стените
е открит надпис на гръцки език: “За много години на патриарха”.
Разбира се, отдавало се е почит на византийския патриарх в Константинопол. А ротондата “Св. Георги” е била изписана отново. Тази живопис се датира както по своето положение спрямо
другите изписвания на църквата, така и по отнасящия се към
нея голям надпис на гръцки език, изписан в кръг по стените на
ротондата. Този надпис е повреден на места, но значителна част
от него може да бъде разчетена. Ето съдържанието на надписа в
превод на академик Иван Дуйчев:
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“Съревнувайте им (на светците) във вяра – като
обхожда наоколо свещеннте изображения, които (изкуството) на художника на храма добави (?) в памет.
Тъй като старостта засенчва свежестта на многото
багри, благодарение на епископа... (бяха обновени?)... Естеството на времето обаче не победи вярата. Защото
той (епископът) като подхранваше пламъка на обичта
към Бога и духа си чрез възвисяване и наблюдение... гледаше светлината да се отразява на божествените изображения. Той прочее обновява достойните за поклонение икони, като най-напред изписа Слънцето на вярата
(Христос), а заедно с него Девата (Мария) месечината,
после втората виделина на архангелите... чрез красотите
и така чрез веществото показа долу (на земята) второ
небе с вяра и обич и обширни слова... виделина на (Бого)
майката... които...”
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Надписът е метрически по форма. Той съдържа няколко важни
информации: че това изписване е направено, тъй като първото е
било вече с повехнали багри; че то е направено “благодарение на
епископа” – и тук, за съжаление, повредената част съвпада с името на епископа; че новата живопис повтаря най-важните образи и
че това са на първо място Христос, Богородица, архангелите. Но
освен тези информации текстът съдържа и съждения за смисъла
на живописта и на изкуството на нейния създател. Той започва
с призив към влизащите в храма да подражават на делата на изобразените по стените на църквата. А това разкрива задачата
на църковната живопис. Възвеличава се изкуството на художника,
който чрез “веществото”, т.е. с материални средства сваля “тук
долу” едно “второ небе”. Създателят на този текст е бил високообразован човек. Той е събрал в съдържанието му конкретна
информация и дълбоки мисли, изложени в изискана форма.
Какво се с запазило от живописта, за която се говори в
този надпис? Оцелялото от тази втора живопис заема по-голяма
повърхност от запазеното от първата и от третата. Но състоянието му е твърде лошо. Както и при първата живопис, сцените и образите са били разположени на пояси. В цилиндричното
пространство под купола е бил разположен поясът с пророците.
Те са шестнадесет и са изписани по двама на стените между
прозорците. Фигурите им са много едри – високи са 3 до 3,20 м.
Почти всички си фронтално представени. Някои от тях обръщат
леко глава към съседа си. Пророците държат в ръцете си раз-

творени свитъци с текстове по тях. Големи ореоли обграждат
главите им. Хитоните и химатиите им падат на гънки, но слабо
подчертават формите на телата под тях. Един от пророците
е облечен като воин, а Йоан Предтеча е с традиционната кожа
на пустинник. Колоритно тези фигури са сравнително тъмни.
Много малко лица са се запазили добре, за да се съди за тяхното
третиране. Но по очертанията се вижда, че те са удължени и
сухи, с дълги носове, засечени горе от линията на веждите. И аскетизмът на тези лица, и подчертаната безплътност на фигурите
отговарят на характера на византийската живопис от XII век.
Монументалността на фигурите, строгите пропорции, движението, с което се разгъват или сочат свитъците, издават опитната
ръка на добър живописец.
Под пояса с пророците върху бяла лента, ограничена от двете страни с червено и опасваща изцяло цилиндъра на стените,
е изписан с красиви букви надписът за тази живопис. Неговото
място на тази височина е избрано добре, за да може да се чете
от богомолците.
Още по-ясно проличава отличната класа на художника в групата от пет светии, изписана на западната стена. Това са найдобре опазените фигури. По облеклото им може да се съди, че
са изобразени светци-монаси. Те са в цял ръст в пълен фас към
зрителя. Първите трима държат с лява ръка отворени свитъци,
обърнати също фронтално към зрителя; четвъртият прикрепя
такъв лист с две ръце, а петият монах държи пред гърдите си
книги. Само той е млад, с открита глава и голобрадо лице. Останалите са с дълги бели бради. Само при един от четиримата старци лицето е добре запазено – слабо, аскетично лице, обградено с
тъмен монашески капишон.
Поставянето на групата на монасите-светци над входа в
ротондата, в ос с олтара, подчертава важността на монашеския
подвиг, на самия монашески институт, вече широко разпространен през тази епоха. Възхвалата на аскетическото отричане от
живота заедно със стила на тази втора живопис се противопоставят на жизнеността на първата, изразена толкова силно във
фигурите на неземните летящи ангели. При втората живопис
земните хора са вече обезплътени и изсушени. Те не излъчват радост, а са строги блюстители на християнската догма.
От двете страни на групата на светците-отшелници са
изобразени евангелистите, а части от евангелски сцени са запазени в нишите и около тях. Над южния вход е частично запазена
сцената “Успение Богородично”, а от двете страни на източната
ниша – “Благовещение”. До започнатата през шестдесетте години консервация на стенописите вторият пласт се смяташе за
най-късен и се датираше в XV век. Но изследванията по време на
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консервацията позволиха да се определи неговото време като XII
век. Тази живопис е най-ценното достигнало до нас от тежките
и неспокойни години на византийското владичество.
При полагането на този пласт първата живопис е била много грубо начукана с остър железен предмет. Такова насичане се
практикува понякога, за да се закрепи по-здраво новата мазилка.
Но интересно е да се отбележи, че то е приложено само в този
случай. Нито при третото изписване е била насечена втората
живопис, нито при полагането на мазилка за декорация на джамията е била начукана третата живопис. Може да се допусне, че
за духа на времето и за разбиранията на епископа на Триадица,
ярката, изпълнена с радостна жизненост живопис на първия пласт
е била неприемлива. И може би това е главната причина за второто изписване, а не “помръкналите багри”, както обяснява надписът. Може би епископът на Триадица е искал да внуши повече
смирение на своето българско паство чрез внушенията на новата
живопис.
Но това, както изглежда, не му се удавало. Именно през време на византийското владичество особено се усилва разпространението на богомилството. Това учение, възникнало в България
в X век, се основавало на дуалистичната идея за света, в който
се борят добрата сила (Бог) и злото (дяволът). Богомилското
учение има дълбоко социален характер. То е наситено с протест
срещу феодалното потисничество. Богомилството намерило широк отзвук извън България. Идеите му се разпространили от Атлантическия океан до Мала Азия. Под различни названия, еретически учения и идеите на богомилството заплашвали официалната
църква и били подхвърлени на жестоко преследване.
В България през време на византийското владичество богомилството получило определено антиромейски характер. В Средец богомилите имали своя община със свой водач – “дедец средечки”. Те се вдигнали на въстание начело с Лека, привърженик на
павликянството – друга ерес, основана на дуализма.
В Средец, който така дълго и упорито се съпротивлявал на
византийските войски, волята за освобождаване никога не загаснала. Населението на града и околността се присъединило към
голямото въстание, избухнало в западните български земи под
предводителството на Петър Делян, внук на цар Самуил. Средец
бил първата прицелна точка на византийския император, който
се отправил на борба с въстаниците начело на голяма армия. Интересен епизод, който илюстрира смелостта и решителността
на българите, е разказан от византийския автор Кекавмен. Той
се отнася за защитниците на крепостта Бояна, на 8 км южно
от самия Средец. “Там – пише Кекавмен – имало прочути и войнствени мъже-българи, а началник им бил така нареченият Ботко.

Уповавайки се на храбростта си, те излезли да се бият вън от
крепостта, сякаш се срамували да седят вътре. Като се завързало сражение и започнала ожесточена борба, онези прочути българи
били разбити.”
Армията на Петър Делян успяла да освободи значителни територии. Но след като предводителят й бил предателски ослепен,
а после и пленен от византийците, тя била разбита. Споменът
за това въстание живял дълго в съзнанието на хората и намерил
отзвук в апокрифната литература.
Още век и половина след въстанието на Петър Делян Средец
останал под византийска власт, понасяйки тежестта на всякакви
притеснения. Този град, през който преминали много армии, който
понесъл нападения и грабежи, продължавал да отстоява живота на
мястото на своя древен корен.
Освобождението на Средец идва няколко години след възстановяването на независимостта на България. Борбата била поведена през 1185 г. от двама български боляри – братята Асен и
Петър. Въстанието било обявено в църквата “Св. Димитър” в
Търново – градът, който става и столица на Второто българско
царство. Борбата с византийците за освобождаване на българските земи продължила твърде дълго. Но в 1194 г. Византия се
принудила да признае независимостта на България. Средец и Средечка област били освободени от българска войска, предвождана
от Асен, който вече бил поел ръководството на държавата и бил
признат за български цар.
Времето на Второто българско царство е богата на събития
епоха. В отделни периоди границите на България опират на три
морета – Адриатическо, Бяло и Черно, а на североизток достигат до река Днестър. Сложни и променливи са били отношенията
на България със съседните страни, но Втората българска държава
играе важна роля в този регион през цялото време на свободното
си съществуване.
Политическото укрепване на страната е било свързано и със
значителен икономически възход, който разширява търговските
връзки на България с близки и по-далечни страни, разцъфтяват
различни занаяти и производства, оживени са пътищата и тържищата, издигат се градовете като центрове на икономика, просвета и култура. Тази епоха оставя забележителни паметници на
архитектурата, на изкуството, на книжовното творчество. В
този общ възход Средец играе значителна роля.
През първите десетилетия след Освобождението градът е
трябвало да се възстанови от последиците на тежките събития,
чиято арена той бил в продължение на век и половина. Археологическите изследвания показват, че не само по крепостната стена, но и във вътрешността е имало твърде големи разрушения.
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Възстановителните работи са били извършени още в края на XII
и в началото на ХIII век. Навсякъде в чертите на крепостната
стена в археологическата стратиграфия се забелязва значително
повишаване на градското равнище поради натрупването на рушевини. Сякаш целият град с едно общо усилие е трябвало да се
отърси от остарялата си и изпокъсана дреха, да се издигне над
миналото и да заживее отново интензивно и уверено.
Най-отчетливо се забелязва повишаването на градското
равнище покрай крепостната стена, особено покрай външната й
страна. Стената била понесла тежки и разрушителни удари още
при византийските нападения и обсади в края на X и в началото
на XI век. Външната й лицева зидария е била разкъртена околовръст в един пояс на височина от 1,5 до 2 м над цокъла. Тук-там
по нея е имало дълбоки каверни от ударите на стенобойните
машини, а на отделни места – и сринати стени и пробиви, както
например при северната кула на източната порта. Развалините
са били заравнени, каверните – запълнени. На височина около 1,50
м над стария цокъл бил изграден нов, но вече от малки каменни
блокчета. Външните лицеви стени са били изкърпени с подръчен
материал от разрушенията. За подравняване на градежа са били
използвани дебели греди – сантрачи.
Друга съществена промяна е превръщането на кръглите ъглови кули в четириъгълни, каквито са кулите на много български
крепости от времето на Втората българска държава, включително в новата столица Търновград. Основно преустройство претърпели и главните градски порти. Падащите врати (катаракти), чиито сложни устройства вероятно били вече разрушени,
били заменени с двукрили порти, окачени на въртящи се в каменни
гнезда оси.
По вътрешното лице на стената поправките били по-малко. Но и тук се установяват грижливо изкърпени участъци. При
западната стена бе изследвано и преустройството на една от
ставите. Нейното най-долно стъпало през ХIII – XIV в. се намира
на 1,30 м по-високо от това на стълбата от IV в.
Всичко това изменило твърде много изгледа на софийската
крепост. Тя вече явно носела следите на своята дълга история, на
своето участие в бурната съдба на града. Грижата на българското военно командване за основно възстановяване на крепостта и
за укрепване на нейните отбранителни възможности показва, че
сега важното стратегическо значение на софийската крепост се
преценявало и в светлината на историческия опит. Събитията по
време на османското нашествие напълно оправдали тези грижи,
доказвайки увеличената надеждност на крепостта, която устояла дълго на многократно по-силния нападател.
Проучването на укрепеното градско пространство показва,

че то е било доста плътно застроено и обитавано през време
на Втората българска държава. Това е естествено, като се има
предвид, че в условията на мирен живот значението на Средец
пораснало като производствен, търговски и културен център, а
това довело и до увеличаване на населението му. Тъй като защитената от крепостната стена площ оставала неизменена, то
всяко свободно пространство се застроявало и преди всичко уличните платна. Посоките изток-запад и север-юг се запазват, но
улиците се превръщат на много места в тесни проходи между
постройките. От друга страна, има данни, че по-солидните постройки са били двуетажни. Интересен пример на жилище от
това време е разкрит и запазен източно от ротондата “Св. Георги”. Подземната му част е с богато украсени стени. В тях са
вградени колони, профилирани плочи от стари градежи, иззидани
са ниши, късове от тухли са подредени като рибена кост и в шахматни мотиви. Явно е, че в Средец се е строело в характерния за
епохата декоративен стил.
Малки свободни пространства се образували само около новопостроените църкви, които също били малки по размери и твърде
нагъсто разположени в централната част на града. Така само няколко метра делят запазената до днес църква “Стара Св. Петка”
от разположената югоизточно от нея “Св. Никола Мирликийски”.
Малко по-далеч в северозападна посока вероятно през втората
половина па XIV век била построена църквата “Св. Петка Самарджийска”, а на запад – църквата “Св. Спас”. При изкопи по
бул. “Княгиня Мария Луиза” срещу ЦУМ се откриха останките на
две средновековни църкви, които отстоят на около 10 м една от
друга. Малко по на север от тях се е намирала специално построената за мощите на Свети Иван Рилски църква на негово име.
На днешния площад “Св. Неделя” е имало други две средновековни
църкви.
Най-големи и особено почитани, обаче, са си оставали раннохристиянските църкви “Св. Георги” и “Св. София”. През епохата
на Втората българска държава при църквата “Св. София” е имало
и книжовна школа. Запазено е Средецкото евангелие, в което изрично е отбелязано, че е писано там, в Средецката митрополия,
в 1328-29 г. В преддверието на църквата са били погребвани найзнатните жители на Средец. Там са намерени златните пръстени-печати на болярите Витомир и Ходор.
Със Средец е свързано името на един високопоставен представител на българската аристокрация – севастократор Калоян.
Титлата севастократор е била носена обикновено от близки роднини на царя. И наистина Калоян е бил братовчед на цар Константин Асен (1257-1277 г). Изпращането на Калоян за управител
на Средецката област показва, че тя е била считана за една
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от най-важните територии на страната. Името на севастократор Калоян е засвидетелствано в София по два начина: чрез
един надпис и чрез градската топонимия. Надписът е изписан в
прочутата Боянска църква, до портрета на самия Калоян и на
неговата жена Десислава, ктитори (дарители) на църквата. Надписът гласи: “Въздигна се от земята и се съгради пречистият
храм на Светия Христов йерарх Никола и на Светия великославен
Христов мъченик Пантелеймон със средствата, с труда и с голямата любов на севастократора Калоян, братовчед царев, внук на
Свети Стефан, краля сръбски. Изписа се при българско царство,
при благоверния и христолюбив цар Константин Асен, инднкт 7 в
лето 6767.” Датата по днешно леточисление е 1259 г.
Портретът, до който се намира този надпис, представя
севастократор Калоян, който държи модела на построената и
изписана по негова воля църква и го поднася на изобразения на
съседната стена Свети Никола. Десислава с жест на лявата ръка
изразява своето съучастие в дарението. На противоположната
стена в цял ръст, както и ктиторите, са нарисувани портретите на цар Константин Асен и на жена му царица Ирина. Чрез
това, както и чрез надписа, е изразено признанието на неговата
царска власт след династическите размирици за българския престол. Самият Калоян по произхода си е могъл да бъде един от
претендентите.
Името на Калоян се е запазило в названието на квартала, в
който се е намирала резиденцията му в Средец. То е продължило
да се използва и през петте столетия на османското владичество, когато почти всички квартали (по турски “махали”) са носели турски имена. След освобождението на България Софийската
община е зачела тази традиция, наричайки улицата на това място
“Цар Калоян” – все още не е било ясно, че кварталът носи името
на средецкия управител севастократор Калоян, а не на цар Калоян, който не е свързан с този град.
Именно в участъка между улица “Цар Калоян” и нейната успоредна на изток (ул. “Леге”) при разкопки се откриха останките
на късноантичната градска резиденция, за която с голяма вероятност може да се приеме, че е била първоначално предназначена за император Константин Велики. Проучванията установиха
нейното използване в течение на много столетия, включително и
през X век. С нови преустройства този късноантичен palatium е
бил обитаван и през епохата на Второто българско царство. До
него е била построена малка църквица, посветена на Св. Никола
Мирликийски, същия светец, на когото Калоян поднася модела на
изградената от него в Бояна църква. Днес от средновековната
църква са се запазили малко следи под новата църковна сграда,
която е на нейно място.

Севастократор Калоян вероятно е бил много популярна личност сред населението на Средец и околността, за да се съхрани
така дълго споменът за него в софийската топонимия. За тази
народна признателна памет вероятно преди всичко е имало значение поведението на Калоян като средецки управител. Образът
на стената на църквата излъчва изтънчено благородство и доброта. Светът дължи до голяма степен на севастократор Калоян
създаването на един шедьовър на средновековното изкуство. В
онази епоха съществуването на една творба на монументалното
изкуство не с било възможно без подкрепата на личности с власт
и богатство.
Бояна и нейната околност още от Античността са били
свързани със София. Оттук е била каптирана студена и вкусна
витошка вода за Сердика. В ранновизантийската епоха тук е
имало укрепен пост – от височините край селото са охранявали стратегически важен път. През Средновековието на същото
място е имало българска крепост. Нейният войвода Ботко през
първата половина на XI век става известен с участието си във
въстанието па Петър Делян.
Още в X или най-късно в началото на XI век в Бояна е била
изградена малка кръстовидна църква с купол. Отвън обемът й е
почти кубичен, като на изток се издава малка апенда. Южната
и северната стена са украсени със слепи аркирани ниши. Над покрива се издига висок тамбур, който носи купола. Вътрешното
пространство има план на равнораменен кръст. Подкуполният
цилиндър е закрепен върху пандантиви в ъглите на стените. Колкото и малка да е църквата (външните й размери са 5,80 на 5,60
м), отлично намерените пропорции и високо поставеният купол
създават вътре впечатление за устремено нагоре пространство.
Първата или източната църква е била изписана с фрески, от които сега са запазени малки части, главно в апсидата. Те са от фигурите на църковните отци. Цветовете са светли и прозрачни.
Втората или Калояновата църква е долепена до първата откъм запад. Тя е двуетажна. Долният етаж представлява правоъгълно засводено пространство с по една ниша в северната и в
южната стена (аркосолии). Предполага се, че те са били предназначени за гробници на ктиторите. Горният етаж повтаря почти
напълно типа на първата църква. Той е служел за домашен параклис на Калоян и Десислава. Чрез един изход на южната стена се
е свързвал навярно с дървен мост направо с болярското жилище,
чиито останки са открити южно от църквата. Втората църква
е много сполучливо свързана с първата. Височините са красиво
степенувани от изток към запад. Корниз от дентикули под стрехите обхваща и двете църкви. Слепите ниши създават деликатни
сенки по всички фасади. Техните очертания са били обиколени
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от вградени в стените глазирани керамични елементи с кръгла и
четирилистна форма – т.нар. керамопластична декорация, характерна за ХIII век.
През XIX век пак от запад към църквата е прибавена още
една пристройка. Сега тя се използва като неутрализиращо пространство между външните условия и климатизираната стара
църква.
След изграждането на Калояновата църква са били изцяло
изписани стените и в новопостроената, и в старата част. От
стенописите на втория етаж са запазени фрагменти – там куполът се е съборил и вероятно това е причинило повреждането им.
Но в долния етаж живописта се е съхранила почти изцяло. Много
малко са участъците, които са били вторично изписвани като
дарения, както е например в северната аркосолия.
В Боянската църква се е съхранил най-цялостният живописен
ансамбъл от ХIII век – изключително свидетелство за изкуството на епохата за целия източноправославен свят. При това до
нас е достигнал един шедьовър на средновековното изкуство, отдавна получил това признание. А през 1979 г. Боянската църква бе
включена от Комитета за световното наследство в Списъка на
световните културни и природни ценности.
Върху Боянската църква е натрупана вече обемиста литература, включително и няколко монографични изследвания. Сред тях
не губи значението си това на Андрей Грабар, издадено в София

през 1924 г. на български и френски език едновременно и преиздадено пак в София през 1978 г. Прецизната консерваторска работа,
извършвана през последните години, позволява да се проникне още
по-пълно и дълбоко в тази художествена творба. В този смисъл
може да се каже, че изследванията ще продължат да разкриват
изкуството на Боянския майстор. Така например през 1989 г. бе
повдигнат един късен пласт върху образ на Св. Никола и под него
се разкри неизвестно досега изображение на същия светец, създадено от четката на Боянския майстор.
“Боянският майстор” – това е наложилото се в литературите название за анонимния създател или създатели на Боянската живопис от 1259 г. Засега изследванията водят към следните
заключения: Стенописите са работени най-вероятно от двама
души. Единият от тях е големият творец, изпълнил най-значителните образи и сцени. Неговата четка е създала и портретите
на ктиторите. На неговата творческа смелост се дължи особеното хуманистично съдържание на Боянската живопис. Вторият
художник, също добре школуван, е по-традиционен и скован, но
образите, които могат да се припишат на неговата четка, са
сравнително малко. Боянската живопис е създадена от български
майстори – ясно и категорично свидетелство за това са българските надписи. В Боянската църква е изписан и най-ранният образ
на българския светец Иван Рилски. Предполага се, че Боянският
майстор принадлежи на столичната Търновска живописна школа.
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Към това насочва не само изключително високата класа на неговите стенописи, но и близостта на ктитора севастократор
Калоян до Търновския царски двор. Стенописите на Бояна издават отличната школа на техния създател. Той е бил запознат с
византийската живопис и дори пресъздава в Бояна някои известни
Константинополски иконни образи. Но, както казва Грабар: “Тези
чужди образци не са направили от Бояна византийски остров в
България”. Аналогиите в сюжетите, иконографията, стила и даже
техниката между Бояна и търновските паметници от XIII в.
свидетелстват за особена българска школа на живопис. Боянският майстор работи в смесена техника – първоначално рисунката
се полага al fresko (върху мокра мазилка), а после се довършва с
бои с по-сложен състав и свързватели като при темпера. Това
дава възможност за много богати и наситени колоритни петна,
създава впечатление за материалност и дълбочина.
Цялата вътрешна стенна повърхност на Боянската църква е покрита със стенописи, представящи образи на Христос и
Богородица, отделни светци, евангелски сцени, цикъл от осемнадесет сцени от житието на Св. Никола – всичко деветдесет
и един сюжета. Сама по себе си задачата да се разположат по
стените на две малки помещения толкова голям брой единични
фигури или сложни композиции вече изисква голям опит. Тя е решена много майсторски. Покривайки долния регистър на стените
с прави фигури, близки до естествен ръст на човека, художникът
поставя посетителя в средата на хора, които чрез своето поведение в живота са заслужили да бъдат признати за светци. Тук,
на това ниво са и ктиторските и царските портрети, а също и
два образа на Христос. Аркосолиите са запълнени с многофигурни
композиции. По-високо от стените минават евангелските сцени.
В зенита на цилиндричния свод на западното помещение са сцените от живота на Св. Никола, а в източната църква канонично
степенуваните образи на евангелисти и ангели водят към свода,
откъдето доминира над цялото пространство ликът на Христос
Пантократор.
Изключителният талант на Боянския майстор се проявява
преди всичко в дълбоката, тънко нюансирана психологическа характеристика на създадените от него образи. Това се разкрива
особено ярко в портретите на Калоян и жена му Десислава. Те са
най-ранните портрети в българската живопис. Художникът е познавал и наблюдавал своите модели и ги е пресъздал с много лично
отношение. Десислава с нейния изящен овал на лицето и с деликатността на чертите си излъчва женствена одухотвореност. У
Калоян също е подчертано интелектуалното и духовното. Същевременно художникът с особена грижа е представил достолепието на техните скъпи облекла на високопоставени аристократи.

Но именно лицата и тяхното излъчване привличат и задържат
погледа. При царя и царицата блясъкът на царските дрехи, корони, инсигнии и накити е особено подчертан. Увереният израз на
цар Константин Асен съответства на този блясък, а при царица
Ирина се усеща и високомерието на хладното лице със стиснати
устни.
Удивително е разнообразието на характери и състояния при
образите на светиите. От младежката чистота на дякон Стефан до мъдрото спокойствие на неизвестния светец-войн, благородството на християнския подвиг е разкрито при подчертана
индивидуалност на всяка отделна личност. Налага се впечатлението, че нюансираното предаване на човешките характери и
състояния е плод на наблюдения над заобикалящия художника жив
земен свят. И преди всичко в това дълбоко хуманистично отношение към традиционния персонаж е новото, което Боянският
майстор носи със своето изкуство. В Боянската живопис се усеща предчувствие за новия поглед към света, където човешката
личност е в центъра на вниманието. Тук присъства и подчертано
преклонение пред човешката красота. Едно от най-ярките доказателства за това са фигурата и лицето на архангел Гавраил
– те са съвършени като при антична статуя. Впрочем художникът изразява своето преклонение пред красотата и може би дори
пред античното изкуство: при представянето на сюжета “Разрушаване на идолите”, където Св. Никола заповядва да се разбие
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скулптура на антично божество, той показва Афродита почти
гола, победителка, с ябълката на Парис в ръка. Тя е в центъра на
композицията, светла и ненакърнена. Отличното предаване на
характерната стойка с облекчен десен крак, с изящни дипли на
тънката материя, която обвива бедрата на богинята навеждат
на мисълта, че Боянският майстор е виждал антични скулптури.
И защо не – в една страна, където те и сега още се откриват. А
удивлението и преклонението пред изкуството на Античността
е едно от явленията, което ще характеризира Ренесанса. Към
тези нови за средновековната живопис прояви може да се добави
включването на някои съвременни реални в отделни сцени – белег
на сближаване е реалността на заобикалящия твореца живот.
Силата на художника в композирането особено ясно проличава в сцената “Христос с книжниците”, изписана в южния аркосолий. Използвайки дъговидната рамка, той разполага от ляво
Йосиф и Мария, които влизат разтревожени в храма, а от дясно
– книжниците, възбудено коментиращи отговорите на момчето
Исус. Между тях е неговата светла фигура, в три-четвърти към
досегашните си събеседници, но с глава, обърната към Йосиф и
Мария, които го викат. Връзката с тях е подчертана – ореолите
над главите им, разположени възходящо по една въображаема дъга,
която ги свързва. Напротив, книжниците са чуждият свят на

други вери и идеи. Те са представени именно като
различни по народност. Това е изразено в облеклата
им, в различното душевно състояние – удивление,
объркване, възбуди. Излъчващото светлини лице на
Христос се противопоставя и на двете групи – то
е съвършено в своето спокойствие, с детска мекота на чертите и не детско прозрение на погледа.
В Боянската църква Христос е изписан в двадесет и един образа – отделно или в многофигурни
сцени. И всеки път той е третиран различно, всеки
път изразява друго състояние, като човешкото и
божественото са обединени в неговото лице в различно съотношение.
Боянският майстор борави с голямо умение
с цветовете. При това и колоритната му гама, и
начинът, по който полага и съчетава отделните
тонове, са съвсем различни от известния византийски маниер. Отделните тонове не са положени
отчетливо един до друг, а се натрупват, смесват,
създавайки деликатни нюанси, оттенъци, просветвания. Боянският майстор предпочита тъмния фон. Избягвайки пейзажните детайли, той изважда на този фон фигурите в богата и наситена
колоритна гама. Светлите пастозни тонове на лицата и на откритите части на тялото са деликатно нюансирани, така че да
се моделира добре тази жива материя. При сравнително малките
плоскости, в които се разполагат образите, тази живопис се доближава до иконописта.
Фактът, че Боянските стенописи от ХIII век
никога не са били изцяло покрити с по-късна живопис, както се е постъпвало обикновено при някакво
обновяване на църквата, е многозначителен. Може
би той показва, че към тях е имало особен пиетет.
При служба в Боянската църква се е чел т.нар. поменик – книга, в която се вписвали имена, за да бъдат споменати в молитвата. Боянският поменик
е съдържал в началото на този списък имената на
всички български царе, царици и патриарси от покръстването на България до падането под османското владичество. Поменикът е подновен в XVI
в. и се е използвал до средата на XIX в. Константин Иречек непосредствено след Освобождението
на България пише, че този поменик немалко е спомогнал за запазване спомен от старото българско
царство. Но за това са спомогнали без съмнение и
царските и севастократорски портрети. А може
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би тъкмо тяхното присъствие – така живи и близки до богомолците през дългите столетия на чуждо владичество – е съхранило
стенописите.
* * *
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Около едно столетие по-късно, в средата на XIV век Средец
започва да се именува София. Името безспорно идва от това на
църквата “Св. София”. Нейният внушителен силует се е издигал
сам на височината източно от града и постепенно се е превърнал
в негов символ. За пътника “Св. София” е била първият знак за
града, който е бил видим отдалеч. Името е било звучно и познато
за чужденеца. А чужденци през този кръстопът минавали и в мирните за Средец времена на Втората българска държава. Специални царски разпореждания улеснявали търговията на Дубровник и
Венеция с българските градове. В София имало и какво да се купи
– градът се славел с производство на медни и железни изделия, с
добри майстори златари, кожухари, тъкачи. Дубровнишките търговци създали тук свои кантори, а постоянните пазари на жито,
вълна, восък събирали в града доставчици и закупчици.
Друг вид пътници привличала София като книжовно средище
и за тях църквата “Св. София” била притегателно място. Около
града възниквали дейни манастири. Един от тях – Драгалевският манастир “Св. Богородица Витошка”, бил щедро подкрепян
най-напред от цар Иван Александър (1331 -1371 г.), а после и от
цар Иван Шишман (1371 – 1393 г.). Именно в подпечатаната с
личния златен печат на цар Иван Шишман грамота за правата и
владенията на Драгалевския манастир градът се отбелязва като
София, за пръв път в български документ. Грамотата се датира
в 1378 г. Но около тридесет години по-рано името София се споменава в писма на дубровнишки търговци.
Археологическите находки дават добра илюстрация на живота
на София през ХIII и XIV в. Сред откриваните накити има изящни
изделия от злато и сребро, украсени във филигранна и гранулационна техника. Керамичното производство е било много разнообразно
и е задоволявало нуждите на един вече доста усложнен градски
начин на живот. Широко разпространена в софийските домове е
била луксозната керамика на епохата – т.нар. сграфито керамика.
Софийското сграфито е с подчертано пристрастие към многоцветието. Украсено е главно с растителни мотиви, често много
схематизирани. Срещат се блюда с подглазурна рисунка с бяла ангоба. Железодобивът от Витоша е захранвал редовно софийските
ковачници – многобройни и разнообразни са железарските изделия.
Шестдесетте и седемдесетте години на XIV век били последното време на икономически и културен просперитет на града

преди катастрофата. През XIV в. балканските държави не намирали достатъчно сили да се обединят срещу османската опасност.
България била разкъсвана от феодални междуособици и сепаратизъм. Територията й не само значително намаляла, но била и поделена между двама от синовете на цар Иван Александър: Срацимир
управлявал от Видин западните земи, а Иван Шишман, останал на
търновския престол и запазил по-значителната част от страната под своя власт. София била един от оспорваните от двамата
братя градове. За известно време тя била присъединена от Срацимир към Видинското царство, но после Иван Шишман възвърнал тази част на страната към Търновското царство. Вероятно
затова в т.нар. Витошка грамота за правата на манастира “Св.
Богородица” в Драгалевци край София е подчертано: “в града на
царството ми София”.
С краткото време, когато София е била под властта на
Срацимир, някои изследователи свързват последната живопис в
църквата “Св. Георги”. Те се основават преди всичко на факта, че
българските надписи към тази живопис са писани на т.нар. “сръбска редакция”, характерна за западния изговор. От тази живопис
сега са запазени в купола образът на Христос Пантократор, обиколен от ангели и евангелисти и под тях едни пояс с двадесет и
две фигури на пророци. Към този пласт стенописи спада и лента
с надпис, която отделя фриза с ангелите от този с пророците. В
лентата е изписан цитат от Давидов псалм.
Фигурите на пророците са високи по 2 м и са сравнително
добре запазени. Ясно са очертани стойките и движенията, но подробностите на лицата са вече почти загубени. Но и в състоянието, в което е достигнал до нас, този венец от надвесени от купола мъже внушава с пълна сила тяхното екзалтирано състояние.
Защото те известяват на света спасителната надежда. Това не
са спокойни и уверени профети на предстоящото идване на спасителя на човечеството. Те изразяват с движенията на телата
си своята възбуда. Нито една фигура не е фронтално поставена.
Телата са огънати от някакво мощно вълнение. Пророците се
обръщат един към друг, накланят или извиват телата си. Техните разгънати свитъци са разлюлени. Дрехите им се огъват от
размаха на вдигнатата ръка, от бързото обръщане на тялото.
Сякаш от този фриз на купола се спуска многогласен призив към
земните хора.
Драматичната атмосфера, която тази живопис създава с
напрегнатите движения на персонажа, е предизвикала условното
определение “барокова”. Дали тя не отразява напрежението на
епохата, когато над Балканите е надвиснала бедата на чуждо и
друговерско нашествие?
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Балканските народи опитали различни средства, за да задържат османските армии извън Балканския полуостров, но безуспешно. През 1371 г. двама самостоятелни владетели от Македония братята Вълкашин и Углеша, предприели голям поход към
Източна Тракия с намерение да спрат навлизането на османски
войски на Балканите. В битката при Черномен тяхната войска
била разбита и унищожена от многократно по-силния неприятел.
Загинали и двамата братя. Това поражение като че ли отприщило
пътя към югозападните български земи. Големи области там били
овладени и превърнати във васални на султана територии.
На следващата 1372 г. турските войски завладели близките
до София крепости Самоков и Ихтиман. Ожесточени битки се
водели за отделни крепости в Родопите. Земята горяла в пожарите на завоеванието. Един съвременник на събитията, светогорският монах Исай Серски е записал следните редове: “Като убиха
юначния деспот Углеша измаилтяните се пръснаха и полетяха по
цялата земя, подобно на птици по въздуха. Едни от християните
бяха изклани, други отвлечени в робство, а онези, които останаха
там, смърт несретна ги покоси, защото изгинаха от глад... опустя земята, лиши се от всичките си плодове, погинаха людете, изчезна добитък и плодове. И наистина тогава живите облажаваха
по-рано умрелите.”
Обръчът около София все повече се затягал. През 1378 г. цар
Иван Шишман идва тук, вероятно за да организира отбраната на
града и областта. Това му посещение в София е удостоверено в
издадената в този град грамота за правата на Рилския манастир.
Вероятно тогава той е назначил за управител на областта севаст
Огнян. От името на севаст Огнян на една скала до малка старопланинска крепост е изсечен надпис със следното съдържание:

“Аз, севаст Огнян, бях при цар Шишман кефалия
и много зло патих. В това време турците воюваха.
Аз поддържах цар Шишман.”
При оскъдицата на български писмени извори, вероятно унищожени в пламъците на завоеванието, този лаконичен надпис е
красноречиво свидетелство за времето. Той отразява един етап
от борбата за устояване, подчертавайки и усилията, и верността на севаст Огнян. През София цар Шишман е имал възможност
да поддържа връзка със Сърбия и с Маджарското кралство, от
които той очаквал помощ.

Турските военачалници отлично разбирали голямата роля на
града и това го превърнало в прицел на техните нападения. Лала
Шахин, който е ръководил тримесечна обсада на града, изпраща
до султан Мурад I подробен доклад за състоянието на София в
навечерието на нейното завладяване. Този доклад, публикуван найнапред от турски историци, дава обилна и разнообразна информация за града. Ето неговото съдържание: “Аз, сердар на османските
победоносни войски, които воюват с кюфарските войски в Централна Румелия, няколко пъти опитвам щастието си да превзема
и присъединя към ислямската държава обширната, равна и богата
равнина на Софийското поле, както и самата крепост София. Но
за жалост крепостта не можа по никой начин да се превземе с
атаки и щурм отвън. Тая крепост е силна и много яка, та всички
наши налитания и атакувания остават безполезни и дори вредни.
Големи жертви паднаха от динислямските храбри войници, които
се самопожертваха като курбан. Аз като румелийски бейлербей
сам лично водих храбрите войски на атака, но нищо не се сполучи:
връщах се надире без успех. Убедих се, че тази яка и силна крепост
със сила и юначество не ще може да се превземе скоро, ако не се
употребят в случая някои хитрости и изкусни военни планове. Да
се дават направо безполезни жертви от хора, да се хабят материални средства и да се губи време е доста рисковано и гибелно
за нашето завоевателно дело. Преди всичко осмелявам се да ви
опиша, според както имах възможност отблизо да узная и да се
осведомя, положението и големината на софийската крепост. Последната още от старо време е била добре укрепена отвътре с
всички приспособления на военното изкуство. Тя е била столица
на кюфарските хакимтекфури и постоянно е била главна резиденция на всички кюфарски военоначалници, велможи-сановници и
главнокомандващи. Вътре в крепостта има многобройна кюфарска отбрана армия, войниците на която са едри, мустакати и на
вид добре калени в боеве, само че са навикнали да употребяват
вино и ракия – с една дума – хора веселяци. Откъм продоволствие
крепостта има в себе си изобилно храна, жито, брашно и жива
стока – едър и дребен добитък. Софийската котловина е много
изобилна в земеделско и скотовъдно отношение, тя може да храни
за дълго време огромна армия. Военни провизии, припаси и военножелезарски работилници има в крепостта предостатъчно и оттам може да се набави всичко, което е потребно за войската им.
Индустриални заведения, занаятчийници и работилници в София
има доста, там се обработват тънки и дебели вълнени и памучни
материи, с които се обличат както кюфарските войници, тъй и
многобройното население, което живее там. София, заобиколена
от близки гори и планини, има преизобилно студени балкански води
за пиене на населението и за поене на многобройните стада, с
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които тъй много се слави тази страна. Климатът е добър, умерен и много здравословен. Овощия от всякакъв род и лози там
има в изобилие. Търговията в града е доста развита, защото на
всяка страна се съглеждат като пиявици наредени пътища, по които сноват насам-натам пътници търговци, търговски кервани
с разни стоки и изделия, които се работят в София и се разпространяват по посока на Румелия и за по-нататък. Пътищата и
друмовете са много големи. Полето и горите са пълни с изобилни
треви и дървета, има големи балкански дървета за градежи. По
Софийската котловина се забелязват много диви животни като
чакали, вълци, сърни и др. Така че София и Софийското поле представляват истинска райска ябълкова градина. При това вътре в
София има и минерални горещи води, що служат за нуждите на
населението, което е доста красиво, едро и стройно наглед, с весело настроение. Управлението и владението на София се намира
изключително в ръцете на великия мръсник като тимар, а приходите, които се получават от данъци, той, владетелят, раздава на
фаворизирани близки нему личности, които се готвят да заемат
високи държавни постове, подобни на тия, що носят названието
“бейлербейлък”. Да се стои по-нататък по тези страни става
излишно и аз съм на мнение да оставя за свой заместник на поверения ми бейлербейлък и за комендант на османските победоносни
войски подведомствения ми военоначалнкк Индже Балабан бей.
Заповедта и повелението зависят от вас.”
Наистина в доклада на Лала Шахин София е представена в
цялата ú привлекателност на цветущ град с трудолюбиви, красиви и здрави обитатели. Това е блясък пред трагичния край.
Приемникът на задачата за завладяването на София Индже
Балабан бей действително си послужил с други средства. Той съобщава за тях в свой доклад до султан Мурад I. За да бъде заловен
ръководителят на отбраната на София Янука бан, при него бил
изпратен един помюсюлманчен хрстиянин, който се представил за
беглец. Той бил соколар и извел с измама Янука бан на лов извън крепостта. Те стигнали чак до Ихтиманските гори, където ги очаквала турска засада. По-късно плененият Янука бил доведен в окови
пред стените на София. Това обезкуражило защитниците на града,
които, според османски източници, прекратили съпротивата.
Археологическите проучвания при западната крепостна стена
на града разкриха по красноречив начин картината на последните
дни на съпротивата на София. По протежение на около 15 м стената е била подкопана дълбоко, при самите основи. Тя е рухнала
навън и навътре и нейните развалини лежаха на мястото, където
са паднали. Никъде другаде в изследваните многобройни участъци на крепостната стена не се наблюдава такова разрушение из
основи. Напротив, както съобщава Евлия Челеби, крепостта на

София е била разрушена след завладяването на града по заповед на
турското командване и разбиването й продължило четиридесет
дни. Пак според същия автор обсадата, ръководена от Индже Балабан бей, продължила седемдесет дни. От тези факти може да се
заключи, че историята с Янука бан е или преувеличена, или изобщо
съчинена. Защото, от една страна, той не би отишъл на лов по
време на обсадата. А от друга страна, ако на неговото залавяне
се е разчитало, за да се обезкуражат защитниците на града, то
обсадата не би продължила толкова дълго.
Защитниците на София са устоявали на многократно помногобройната обсаждаща армия до последния момент. Това личи
от археологическата обстановка, разкрита вътре в крепостта,
непосредствено до мястото на пробива в стената. Там е била
построена пещ за вар. Около нея са довлечени големи късове от
мраморни и варовикови колони. Самата пещ е запълнена догоре
с натрошени парчета от подобни архитектурни елементи. Но
пещта не е била запалена. Дали защитниците на крепостта са
имали намерение да използват гореща разтопена вар като отбранително средство срещу настъпващите нападатели, или са се
надявали да закърпят с нея пукнатини и пробиви в стената, не
може да се каже със сигурност. Във всеки случай незапалената
пещ свидетелства, че рухването на стената ги е изпреварило.
Този отчаян опит да се задържат завоевателите сигурно
е свързан с надеждата, че отнякъде ще дойде подкрепа. И наистина, сръбският княз Лазар се явил с войски още в битката при
Ихтиман, а османски извори съобщават, че сърби са участвали и
в защитата на София. Разбира се, софиянци са очаквали помощ и
от столицата Търново. В предания и народни песни се споменава
за цар Иван Шишман, за неговия брат Асен (Ясен според фолклорните извори), които участват в битки в околността на София.
Топонимията на близки до София места, особено в околността
на стратегическата крепост Урвич, отразява дълбокото впечатление, което събитията в този район са оставили у местното
население. Срещат се названия като “Царев гроб”, “Шишманово
падало”, а отделни места се свързват с легенди за героизъм и
предателство. Явно е, че дългата съпротива на София се е запечатала трайно в народната памет.
София е завладяна от турците в 1382 г. Това ускорява събитията, улеснява завоевателите. Защото оттук се откриват пътищата за все още независимите земи на север от Балкана. През
1393 г. пада Търновското царство, а през 1396 г. – Видинското.
Слага се край на свободното развитие на страната. Започва нова
тежка епоха в историята на България – епохата на петвековно
чуждо владичество. София споделя съдбата на българските земи,
оставайки в сърцето на овладените балкански територии.
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151

152

Почти пет столетия – 482 години – българският народ е
живял под османско владичество. Постигнала пълната зрялост на
средновековната култура и изправена пред прага на нови времена,
чиито кълнове вече се чувствали. България е била върната назад,
развитието на народа – забавено за дълго. Жестоко изтребление
и разруха се стоварват върху страната, а после се установява
бремето на трайна икономическа експлоатация, на постоянен натиск върху народностното съзнание, на принудителна асимилация.
Османската империя била деспотична теократична монархия, със
силно централизирана военнофеодална структура.
Устойчивостта на българския народ се основава преди всичко на неговите исторически и културни традиции, на постиженията и общественото развитие през предхождащата епоха. Към
това се прибавя рязкото разграничаване от поробителите – по
език, религия, традиции на бита. Не малка роля изиграва и обстоятелството, че именно българското население остава основна
производителна сила и в селото, и в града, а това подпомага запазването на традиционни български начини на производствата
и на характера на изделията, заедно с всички съпътстващи ги
социални феномени.
София споделяла съдбата на цялата страна без всякакво облекчение или привилегии. Напротив, твърдата и продължителна
съпротива е предизвикала завоевателя. Крепостната стена е била
насилствено разрушена и това действие е имало безспорно символичен характер. Градът е бил в разруха, предаден на ограбване.
Населението му, както навсякъде, е било отвличано в робство
и продавано по робските пазари на далечни земи. Достигнало е
до нас и името на една българка от София, Кали, продадена през
1382 г. на остров Крит от венециански търговци. А още преди
завладяването на града, от неговата околност (Ихтиманско, Самоковско) били отвличани в робство млади хора “красиви като
слънцето”, по думите на Ходжа Сеадеддин.
За втори път гневът на завоевателите се стоварил върху
софийското население през 1443 г., когато унгарският военачалник Янош Хуняди със своята сборна християнска армия, в която
участвали и българи, освободил за кратко София. Сведения за тези
събития се съобщават в анонимната турска хроника “Газават – и
султан Мурад” (“Сказание за верските победи на султан Мурад”).
След една голяма победа на Хуняди при Ниш неговите кръстоносни войски се отправили към София. Турското командване заповядало да се опожари градът и околностите му, за да не може да се
подпомогне с продоволствие армията на Хуняди. Тя навлязла в София. Десет години по-рано преминалият оттук бургундски рицар
Бертрандон дьо ла Брокиер записал в дневника за пътуването си:
“Всички хора в този край имат голямо желание да се отърват от
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робство, ако намерят кой да им помогне.” Изглеждало, че надеждата се е осъществила: Хуняди поставил за ръководител на града
един български владика. Възстановена била като църква старата
базилика “Св. София”, превърната след завоеванието още през
1382 г. в джамия.
Но след несполуката на похода на Янош Хуняди репресиите били жестоки. В същата тази църква владиката бил обезглавен, а намиращите се вътре духовници и граждани били избити
или ослепени. Последвали нови заробвания, конфискации на имотите, жестоко плячкосване на домовете в целия софийски край.
Така софийското население за втори път претърпяло погрома на
завоеванието.
* * *
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При административното устройство на завладените земи
София била определена за център на обширната територия на
Румелийското бейлербейство, която обхващала по-голямата част
от завладените балкански земи. За бейлербей бил назначен паша, а
от XVI в. този пост се заемал от везир, най-високата титла в
турската империя след султана.
Настаняването в София на бейлербея, на значителна по брой
администрация, армия и заселници турци бързо изменило облика
и живота на града. Събарянето на крепостната стена до голяма
степен спомогнало да се наруши правилната улична мрежа. Особено се отразило на градоустройството построяването на многобройни джамии, чиято задължителна ориентация към Мека (т.е.
– югоизток-северозапад) не съвпадала с наследените от античността улични посоки изток-запад и север-юг. Всъщност никаква
нова улична система не била въведена. Около новопостроените
сгради и покрай малкото оцелели стари постройки се образували
криви или задънени улички. Надживяла и това преобразование само
магистралната посока север-юг – вечният път през града, античната улица cardo principalis.
Първият акт, който трябвало да изрази доминацията на
исляма в София било преобръщането на църквата “Св. София” в
джамия. По-късно, през XVI в. тя става известна с името Сиявуш паша джамия. Но още през XV в. е построена най-голямата
известна в София, джамия, която е запазена и до днес – Бююк
джамия (“Голямата” или “Великата”). Джамията представлява
импозантна квадратна по план сграда. Пространството й е разделено от четири масивни стълба, които носят заедно със стените
деветте й купола. Не е случайно избрано мястото за изграждането на тази най-стара софийска джамия – недалеч бил разположен
бейският конак (след освобождението преустроен в царски дво-

рец). Малко по-късно – в 1503 г., непосредствено до конака, е била
построена джамията на бея – Челеби джамия (“Господарската”).
През XVI век в София се строят една след друга големи и
по-малки джамии. Техните минарета се извисяват над всички останали постройки, придавайки на града типичен ориенталски вид.
До днес е за пазена и се използва като култова сграда т.нар. Баня-баши джамия (“Джамия до Голямата баня”), която е строена
през 1575 г. Нейният купол е с много голям диаметър и е обиколен
отвън с ажурни полуарки. Тя е дело на големия турски архитект
Хаджи Мимар Синан. Запазена е без съществени промени в основния си план и обем и джамията “Коджа дервиш Мехмед паша”,
наричана още “Черната”. Построена е през 1528 г. До нея е имало
духовно училище (медресе) и хан. През 1901 г. отдавна изоставената джамия, която още преди освобождението се използвала
като затвор, била преустроена в църква и посветена на Свети
Седмочисленици.
Известни са по документи имената на още десетина джамии, но пътешественици споменават, че в София през XVI-XVII в.
имало около 150 джамии. Тези джамии били строени по нареждане
на турски първенци и военоначалници със средства, награбени от
завоюваните земи и с труда на покореното население. Строежът на толкова голям брой джамии, а и на другите многобройни
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турски обществени сгради е бил, без съмнение, тежко бреме за
местните жители.
Но софиянци не изоставили своя град, за да търсят повече
спокойствие в отдалечени от това средище места. Още в 1433 г.
Бертрандон дьо ла Брокиер отбелязва в дневника си, че по-голямата част от жителите на София са българи.
С течение на времето в града се заселили няколко дубровнишки фамилии. Още в края и а XV в. тук установили свои постоянни
търговски къщи Бенедето ди Рести и братята Палунци. Така се
възстановили традиционните връзки на българските земи с Дубровник. София била най-значителният център на дубровнишката
търговска дейност, заета предимно е препредаване. Дубровничани
изкупували и изнасяли главно кожи, вълна, восък. Присъствието
на дубровничани в София имало не само икономическо значение в
живота на града – обезправеното и подтиснато българско население виждало в лицето на дубровнишките колонисти – славяни и
християни – едно свободно общество, което се ползвало с доста
привилегии пред турските власти.
Подновили връзките си със софийските пазари и италиански
търговци от Флоренция и Венеция. Тяхната дейност в София е
засвидетелствана с многобройни архивни документи. И те изкупували главно суровини като восък и вълна. Но скоро започнали
да се търсят и ценят и отлично обработените кожи, оцветени
в жълто или червено, наричани “кордовани”, меки и с приятен мирис. Названието “булгарини” станало синоним на високо качество.
Изкупували се и кожарски изделия, а също и някои тъкани като
вълнено сукно (чоха). Неслучайно най-големият хан в София, разположен южно от днешната Централна минерална баня, в който
отсядали чужди търговци, се наричал Чохалжийски хан. Неговите монументални останки бяха разкрити отчасти при строежа
на административната сграда южно от Централната минерална

баня. Ханът е заемал голяма площ. Имал е
вътрешен двор, а засводените полуподземни
складове са давали сигурност на скъпи стоки.
Италианските търговци доставяли в София скъпи тъкани за богатите турци – кадифе, дамаска, коприни, фино холандско платно
и други изделия на лукса. Археологическите находки допълват много интересно сведенията
на архивите: в София се намериха не малко
венециански стъклени съдове, капачета от
венециански лекарства с етикета на фирмата. Едно оловно капаче е релефни изображения
на мъжки глави и надпис “При двамата братя маври” е съдържало много използваното
на време мазило teriaca fina. Името на това
лекарство също е отбелязано на капачето с
релефни букви. А самите производители не са
се поколебали да се представят като “маври” – с къдрави коси и
обеци – халки на ушите. В София били доставяни и скъпи съдове
от италианска манолика – намерените кани са от края на XV в.
Те са били създавани във Фаенца – градът, дал името си на фаянсовите съдове. Това изящно производство, характерно със синия
и портокаловожълтия цвят на рисунките – най-често птици в
медальони – е било под покровителството на флорентинските
принцове. С тези предмети в София идвал някакъв полъх от Ренесансова Италия.
Археологическите находки показват, че жилищата на дубровнишките
и италианските търговци
са били също в западната
част на града, около някогашната западна порта и
дори върху развалините на
западната крепостна стена. В тази част на града
се е намирала и католическата църква, построена
от тях.
В София се настанили и твърде много арменски и еврейски фамилии. Те
имали свои общини. Арменците се занимавали предимно със занаятчийство,
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и то главно със златарство и кожухарство. Те имали своя църква
в центъра на града. Но арменски поклонници са оставили надписи
с имената си и в Боянската, и в Драгалевската църква.
Евреите били ориентирани повече към търговия и лихварство.
Живеели предимно в североизточната част на града. Запазените
документи – търговски сметки, наследствени описи и др. показват, че някои еврейски фамилии са водели твърде активна търговия със западни страни като Холандия, Белгия, Франция и др.
Основните производства и занаяти в София били в ръцете
на българското население. В османски съдебни документи за XVII
в. в София се отбелязват повече от шестдесет отделни занаята и търговски дейности. Особено значение в икономиката на
града имали железарството и ковачеството, медникарството и
златарството, кожухарството, обущарството и шивачеството,
коларството, грънчарството, няколко занаята, свързани с приготвянето на храни и пр. Само някои по-специфични производства
като напр. производството на лули от глина, били изцяло в ръцете на турци.
Занаятчиите във всяко от тези производства образували
сдружения, наричани еснафи. Ролята на тези сдружения била да
проверяват уменията на майсторите, да определят вида и качеството на изделията, да следят за цените, да се оказва взаимопомощ. В ранните столетия еснафските сдружения играели
донякъде задържаща роля в производството – те не допускали
свободната конкуренция. Известен е документ от 1611 г., с който се обявява решение на обущарски еснаф да се накаже един
майстор, защото си е позволил да произвежда обувки не по установения образец. Еснафите, съставени само от занаятчии българи, играели и немалка обществена роля. Те отделяли средства
за поддържане на църквите и манастирите. Една от църквите в
центъра на София носи и сега името Самарджийска (“Св. Петка
Самарджийска”), тъй като тя е била под грижите на еснафа на
самарджините – производители на самари. Но турците се опитвали да наложат контрол върху дейността на еснафите, заемайки
ръководнтие длъжности и тези сдружения.
Както е обичайно в градовете от епохата, работилниците и
магазините на един и същи занаят били струпани наблизо едни до
други. Често улиците и пазарите носели техните имена – имало
Златарска, Месарска, Медникарска улица или чаршия. А малките
пазарни площади били специализирани за различна търговия – Говежди, Житни, Солни и пр.
Това икономическо оживление е естествено за времето, когато Турската империя се намира в своята най-голяма мощ и се
простира върху огромна територия, а София е един от най-значителните центрове на европейските й владения. Тук се търгувало

с венециански, испански, австрийски, белгийски, полски и френски
монети. Разбира се, основното разменно средство били турските
пари. В София дори бил създаден монетен двор (зарбхане), където
сечели сребърни монети. Многобройни монетни съкровища, предимно от непосредствената околност на града, свидетелстват,
че през XVII и началото на XVIII в. у отделни лица е имало вече
значителни натрупвания на пари. Някои съкровища съдържат по
500, по 800 сребърни монети, при това с висок номинал. Особен
интерес представлява едно съкровище, намерено в днешния софийски квартал Бенковски, което съдържа 597 западноевропейски
монети, като 540 от тях са френски сребърни грошове – различни
емисии от времето на кралете Людовик ХIII и Людовик XIV. Тази
находка е единствена по рода си в България. Укритите и непотърсени съкровища са същевременно знак за несигурност на техните
собственици.
Разбира се, с големи суми са разполагали и оперирали преди всичко чужденците търговци и богатите турци. Българското население живеело под притисъка на сложна и тежка данъчна
система, която изсмуквала голяма част от придобитото с тежък труд. Неговите спестявания били много скромни – за това
свидетелстват малките домашни глинени касички, намерени при
разкопки в центъра на София. През техния отвор са могли да
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влизат само дребни монети. В голямото си трудолюбие и почти
денонощен труд те живеели много скромно както поради експлоатацията, на която били подложени, така и поради религиозната и
етническа дискриминация. Почти всички пътешественици, минали
през София през XV, XVI и XVII в., отбелязват скромните и дори
бедни жилища на българското население.
Скромни и малки са били и църковните сгради – единственото място, където българите-християни можели да се срещнат и почувстват като общност. Грижата за подържането на
църквите, за тяхното изписване, за набавяне на икони, църковна
утвар и църковни книги била изцяло поета от обединеното около
православната църква софийско гражданство. За всеки ремонт
на църковна сграда трябвало да се иска разрешение от турските
власти. Те налагали църквите да имат малки размери и никаква
външна украса. Затова и вниманието било насочено към вътрешността на храмовете. Стенописи и икони, художествено изработени кръстове, кандила, обкови изпълвали малките църковни
пространства. Църквата и манастирите поели грижата да сплотяват и подържат духа на българското общество, да укрепват
самочувствието му.
В центъра на София в църквата “Св. Петка Самарджийска”
са запазени едни от най-старите стенописи в България, създадени
след падането под османско владичество. Самата църква е построена вероятно в последните години преди завладяването на
София, а изписването й е станало скоро след това, през XV век.

Тази живопис е била поправяна на отделни места. Най-ранните
по-значителни поправки се датират в XVII в. Църквата е била непрекъснато под грижите на българските занаятчии, майстори на
самари. Те са издействали от властта и построяването на малък
притвор и на едно допълнително отделение, по-късно разрушени.
От приписка на страниците на една богослужебна книга се вижда,
че последната голяма поправка на покрива е била направена през
1802 г. За съжаление, през 1922 г. цялата вътрешност на църквата е била измазана отново и то с блажна боя. Това е повредило
твърде много оцелелите дотогава стари стенописи.
При прокарването на нова градска регулация след Освобождението, църквата е попаднала на мястото за строеж на еврейска банка и е била вградена в нея. Банковата сграда, както и
голяма част от центъра, пострадала от бомбардировките през
1944 г. Преустройството на центъра на София през петдесетте
на ХХ век години създаде една изключителна ситуация – малката
средновековна църквица се оказа в средата на разширения площад и новосъздаденото ларго. За да бъде запазена, централното
площадно пространство бе пробито на съвременното ниво, а на
старото градско ниво около самата църква бе създадена свободна
площ. Така в сърцето на София остана да живее още едно свидетелство за нейната история.
Няколкогодишната консерваторска дейност в църквата
“Св. Петка Самарджийска” позволи да се разкрият всички запазени най-стари стенописи. Установи се, че стенните плоскости
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на засводення наос, нишите и апсидата са били изцяло изписани.
Живописта е разположена в хоризонтални пояси по дългите стени. Отделните сцени и образи са нарисувани в оградени с червена
и бяла рамка полета. По дъгите на арките образите на светци
са изписани в медальони. Разположението на сюжетите следва
традицията с малки размествания на някои евангелски сцени. В
апсидата е била представена Богородица, от която са запазени
сравнително малки части. По зенита на свода са били разположени образи на Христос. Запазеният образ на Христос Емануел
разкрива много деликатно нюансиране на лицето и проникновено
предадено вглъбено изражение. Поясите на пророците, които обграждат Христовите образи, са с подчертана индивидуална характеристика и колоритно свежи. Евангелските сцени на “Празниците” и “Страстите Христови”, разпределени по стените в два
пояса, разкриват композиционното майсторство на художника.
Той разказва събитията четливо и изразително. Особено добри
постижения има в сцената “Възкресението на Лазар”, “Влизането
в Йерусалим”, “Изгонването на търговците от храма”, “Предателството на Юда”, “Съденето на Христа”, “Отричането на
Петър”, “Надгробното ридание”.
Живописта от XV в. в църквата “Св. Петка Самарджийска”
се приближава до т.нар. иконописен стил. Тук не се търси монументален ефект, а стремежът е да се създаде четлив и емоционално въздействащ разказ. Художникът се стреми да събере в
малко пространство своя сюжет в неговата пълнота и изразителност. Той насища с драматизъм и емоции отделните сцени,
търси най-въздействащите и красноречиви похвати, стреми се
да бъде понятен и конкретен, а не абстрактен и недостъпен за
обикновения богомолец.
Живописта на “Св. Петка Самарджийска” или по-скоро фактът, че българите в София успяват да осигурят изписването на
църквата е първото доказателство за мобилизирането на българската култура като средство за опазване на народностното
съзнание. В този град седалище на висока административна власт
и на голям военен гарнизон, това съвсем не е било лесно. Както
се установява по запазените данни, този пример на софийските
занаятчии е последван от много други дела. Вниманието на софиянци се насочва към манастирите около София, които всички били
разграбени и опустошени по време на османското завоевание. В
течение на едно-две столетия се възобновява животът на десетки манастири. Те се превръщат в крепители на народностно и религиозно съзнание, а някои – и в книжовни и просветни средища.
Сред най-значителните и най-близко свързани с живота на
софиянци е Драгалевският манастир “Св. Богородица Витошка”.
Някога щедро надарен от българските царе Иван Александър и

сина му Иван Шишман и подчинен направо на българския патриарх, Драгалевският манастир се съживява от погрома във втората половина на XV в. По писмени сведения през 1469 г. тук има
вече монашеско братство и игумен. А през 1476 г. със средствата
на едно софийско семейство е изписана малката новопостроена
манастирска църква. Седемредовият надпис за това събитие е поставен над вратата на притвора, а портретите на дарителите
са нарисувани в северозападния ъгъл. Това са Радослав Мавър, жена
му Вида и синовете им Никола Граматик и Стахиа. Имената са
написани до всеки от изобразените в цял ръст дарители и над всяко име е написано “моление”. Бащата Радослав Мавър не е познат
от други сведения. Но явно е, че той е глава на видна софийска
фамилия. Мъжете са облечени в строги тъмни дрехи с обърнати
яки и широки ръкави върху бели ризи. Радослав Мавър носи над
тъмносинята си дреха червен подплатен с кожа кафтан със свободно висящи ръкави и червени ботуши, знак на благородство и
високо положение. Майката Вида е със сложно оформена от бял
плат забрадка с издадени встрани краища. Званието “Граматик”
е прибавено към името на единия от синовете. То подсказва, че
дарителите са не само заможни, но и просветени хора. За тях
делото за възобновяване на манастира, който се превръща в едно
от най-активните книжовни средища, е било близко до интересите и разбиранията им.
Ктиторският семеен портрет е твърде пострадал от времето. Но той все пак разкрива реалистично, вярно, без търсене
на някакъв художествен ефект, в една проста фронтална подредба на фигурите стремежа да се изобразяват лицата, чисто смирено “моление” се изразява в благочестиво и родолюбиво дело. Това
дело за времето е било истински граждански подвиг.
В притвора са запазени по-голямата част от стенописите
от 1476 г. Интересно е да се отбележи, че по някои свои черти
тази живопис намира връзка с две софийски църкви – “Св. Георги”,
и то най-късната живопис – от XIV век, и “Св. Петка Самарджийска”, чиито стенописи от XV в. хронологически стоят найблизо до тези на Драгалевската манастирска църква. Така образът на Христос Пантократор от свода на Драгалевската църква
е представен иконографски много сходно с този от купола на “Св.
Георги”. В Драгалевската църква около него е изписан също псалм
101 на Давид, както в “Св. Георги”. Известен е един многозначителен факт – през XVI в. в църквата “Св. Георги” е имало учител
по живопис. Това ще да е било преди превръщането й в джамия,
следователно твърде близко до времето на Драгалевските стенописи. Нищо чудно, че именно на това място, всред съхраненото
скъпоценно наследство, са се възпитавали продължители на големите традиции на българската църковна живопис Но, разбира
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се, малките размери на Драгалевската църква са поставяли други
изисквания пред живописците, близки до тези, които е решавал
художникът на “Св. Петка Самарджийска”. И в Драгалевци по
зенита на свода са образите на Христос, но и на Богородица, на
които е посветена Драгалевската църква, а от двете страни са
разположени бюстови образи на пророците.
Неизвестният живописец на Драгалевската църква, обаче, не
се е проявил като подражател. Традиционно представяната на
западната стена на притвора сцена на Страшния съд той е разгънал в един дълъг живописен разказ, който се размива последователно по стените. Защо именно на Страшния съд е отдадено
толкова внимание? Навярно това не е случайно. Сцената е урок
за въздаване на правдата – правда, от която българите са били
лишени. Христос е върховен съдия заедно с насядалите в редица
апостоли. Цялата природа е одухотворена: един ангел нагъва небесната шир, която е представена като опънато платно. Четирима други ангели символизират ветровете, а една спокойно седнала жена олицетворява земята. Съдът е отпратил грешниците
към ада. Но погледът е привлечен преди всичко от устременото
към райските врати шествие. Вървят една след друга групите на
избранниците – апостоли, йерарси, монаси, царе, мъченици, мъже
и жени. Всички са отчетливо характеризирани чрез облеклото по
положението си в живота. Те се движат ритмично в групи, които
обаче въздействат в своето единство, като неделимо свързани.
Действието се развива спокойно и разказвателно. Въпреки драматизма на сюжета представянето му не предизвиква уплаха – назидателността е поднесена като нещо естествено разбираемо.
Внушението е за една върховна справедлива оценка за делата на
хората, която очаква всички.
Интересно е, че художникът е представил тук и една манастирска история, вероятно превърнала се в литературен сюжет:
един монах е избягал от светогорския манастир, поддавайки се на
изкушенията на дявола. Действието се разиграва на фона на планински пейзаж, изпъстрен с църковни сгради – вероятно в Атон.
Това е пък “манастирски” сюжет и вероятно е поставен тук с
назидателна цел.
Всичко, което е оцеляло от стенописите от 1476 г. (главно
в притвора и фрагментарно в наоса), свидетелства за работи на
един майстор, който познава и спазва иконографските традиции и
си служи умело с фрескова техника, допълнена с темперна. В отделни сцени е постигнат ритъм, пластика и приятни колоритни
ефекти. Но възможностите на неговите помощници не са равностойни. На някои места линията е огрубена, а преобладаването
на синьозелени и сиви тонове обеднява въздействието. Но тази
живопис е едно здраво градиво в развитието на това изкуство. А

смелостта да се съживи портретирането на ктитори с индивидуализиране и ясна характеристика на възрастов и социален статус
е особено важно за времето постижение.
Софиянци не изоставят и след това изписване в 1476 г. Драгалевския манастир. Съхранените свидетелства говорят за постоянна подкрепа от страна на града. В 1534 г. в София се преписва
четвероевангелие за манастира – явно по поръчка на грижовен софиянец. В последните години на XV в. по волята на друг дарител
– някой си поклонник Краислав – на външната западна стена на
църквата са изобразени трима конни светци-воини. Това е изящна
школувана живопис, изпълнена от друг художник. Задачата, която
той си постави, е много сложна. Тримата свети конници – Георги, Димитър и Меркурий, са представени в особено динамични
пози. Техните коне галопират устремено, уловени са почти в скок
напред. Самите конници също са в действие – с копие или меч те
освобождават от гнет обсадения от дракона град или побеждават враговете на християнството. Тези сюжети не са случайно
избрани. Не е случайно и особеното предпочитание към сюжета
на светци борци за вярата и доброто, което се забелязва в българските земи през цялото време на османското владичество. На
една късна икона прободеният от Св. Димитър неприятел откровено е представен с чалма. Светците конници от западната
стена на Драгалевската църква ограждат т.нар. патронна ниша,
в която е изписана покровителката на манастира Св. Богородица.
Те сякаш бранят и нея, и манастирската църква. Художникът е
изобразил тези сцени ярко и многоцветно, с много подробности
в богатите облекла на светците и във всички други елементи на
отразеното събитие – освобождаването на град Лазия от гнета
на дракона.
След Краислав един манастирски послушник Калист става
ктитор на изписването на другите външни стени на Драгалевската църква. Изобразени са български светци и пустинници в цял
ръст. Драгалевската църква е сред малкото български църкви от
епохата с външна живопис. Това също е свидетелство, че тук,
в дълбоката гънка в полите на Витоша, зад защитата на манастирската стена е била отвоювана една малка крепост на духа,
където населението е могло да почерпи кураж и надежда. През
XVII в. живописта на наоса е изцяло обновена. При консервацията
се разкриха твърде различните качества на това изписване. То е
малко схематично, изсушено и няма очарователната жизненост
на живописта от XV в.
От XVI в. нататък манастирът се утвърждава като книжовен център. Оттук са заминали български преписи на църковни
книги за Атон. Тук са пребивавали просветени монаси и свещеници
на път за Атон. Един от тях, родом от Темишвар и вероятно
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сърбин по произход, е направил преписа на Боянския поменик с
отличен почерк и изискана подредба на страниците. На един от
последните листове той е оставил автобиографична бележка, без
да я подпише с истинското си име. В нея той нарича себе си беден
като Йов в добри дела и богат на грехове – литературен образ,
използван през епохата от високо школуваните църковни книжовници. Преписвачът на Боянския поменик не е бил единственият
сърбин, пребивавал в Драгалевския манастир. В един надпис се
съобщава за смъртта на поп Теодор от Кучайна – селище близо
до Пожаревац (Сърбия).
Манастирът е поддържал постоянни връзки с Атонските
манастири – там се дописва започнат от софийски граматици
псалтир за манастира Иверон, а в поменик на Зографския манастир се съобщава за парични дарения от монаси от Драгалевския
манастир през 1708 г. Известни са още много подобни факти.
Особено интересен, обаче, е фактът, че през XVII век Драгалевският манастир е посещаван от много католици. Те са оставили върху стените на манастира своите подписи с инициали на
латиница, оградени в кръгла или сърцевидна рамка и с отбелязана
годината на посещението. Само за времето от 1655 до 1669 г. са
открити и разчетени тридесет такива монограма. Подписал се е
с цяло име някой си Fra Antonio, може би католически мисионер, а
също мъже и жени от село Железница, в подножието на Витоша.
Многобройни графити по стените са оставени и от арменски
поклонници – те са също изследвани и публикувани. Една друга
бележка на стената съобщава, че в манастира е било пратено да
се учи момчето Паунко от софийското село Доброславци – явно
е, че според практиката на епохата тук е имало и училище за
младежи.
През целия XVIII век Драгалевският манастир продължава
да получава дарения от софиянци – сребърни църковни предмети,
книги, икони. Донасят се църковни книги и от Русия. Просветени
и дейни игумени ръководят манастира и подържат живи традициите на това убежище на народностно съзнание. От възобновяването си през XV в. до Освобождението през 1878 г. Драгалевският манастир играе най-голяма роля в живота на София и на
свързаните с нея околни села от всички многобройни манастири,
разположени по склоновете на планините около Софийското поле.
Развитието на тази роля намира своя естествен завършек в последното десетилетие преди Освобождението на България. Тогава
игумен на манастира бил отец Генадий, близък приятел и доверено
лице на Апостола на българското националноосвободително движение Васил Левски. Левски се укривал в манастира при своите
посещения в София за организиране на революционния комитет в
този град. Така Драгалевският манастир е един пример на онзи

дълъг и сложен път, който изминала българската народност, облегната на своите традиции, на своята религия и култура, за да
достигне до волята за саможертвена борба за освобождение.
По-малко известен със своята обществена активност е разположеният североизточно от София Кремиковски манастир “Св.
Георги”. Малката манастирска църква е изписана през 1493 г. със
средствата на друг виден софиянец – Радивой. Тази църква и нейната живопис са свързани със семейната трагедия на Радивой и
съпругата му. В текста на ктиторския надпис се съобщава, че
дарението се прави в памет на двете починали деца на ктитора
Радивой – Драгана и Тодор, които са представени на ктиторския
портрет. При разкопки, свързани с консервацията на църквата,
през 1987 г. бяха разкрити в наоса четири детски гроба. По антропологическо изследване се установява, че децата са на възраст
от 4 до 12 години. Вероятно това са децата на ктиторите, две
от които са починали преди изписването на църквата.
От гледна точка на историята не само на българското, но и
на балканското изкуство живописта на Кремиковската манастирска църква представлява голям интерес и се оценява като едно
от най-добрите постижения на епохата. Най-забележителното от
запазените стенописи е ктиторският портрет. За разлика от
портрета на Драгалевските ктитори, развит като подредени в
една линия четири фигури, в Кремиковската църква художникът
е създал сложна многофигурна композиция, в която дарителите
са представени заедно със софийския митрополит Калевит и с
патрона на църквата Свети Георги. Рамката на тази композиция
не е правоъгълна – горе тя е оформена като триделна арка, в центъра на която е образът на Христос, обграден от сияние. Радивой
и съпругата му са облечени в скъпи тържествени облекла. Тя носи
широкопола плоска шапка, от която се спускат тънки воали. През
челото й минава диадема, а на ушите й има обеци с висулки от
перли. Застанали вляво, Радивой и жена му са в три четвърти и
заемат едната половина на паното. Срещу тях асиметрично стоят митрополит Калевит и Свети Георги. Радивой поднася модела
на църквата към Свети Георги, Калевит го прикрепя, благославяйки с този жест дарението, а самият светец е с отправен кьм
Христос поглед – той е посредникът между земните и Бога, той
предава тяхната молитва. Пред Радивой и жена му са представени
покойните им деца Драгана и Тодор, също облечени тържествено.
Техните скръстени на гърдите ръце и фронталните сковани пози
ги отделят от останалия персонаж в сцената – така художникът
е показал, че те са вече покойници. Това е една добре намерена
условност в тази иначе раздвижена и богата сцена.
Кремиковската живопис има много интересни постижения.
Един от най-блестящите образи в нея е този на Свети Георги
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– ярък в колорита на своето облекло и въоръжение, със съсредоточен и задълбочен израз на младото и красиво лице. Умелата и
талантлива ръка на главния художник се чувства и в някои от
запазените евангелски сцени. Като цяло Кремиковската живопис
е едно развитие на добрите традиции, към които се прибавят и
нови интересни търсения.
След изписването на Кремиковския манастир в самия край
на XV в., минава цяло столетие, през което нито една дата с
ктиторски надпис не се прибавя, за да продължи делото на самарджиите, на Радослав Мавър и Радивой. И едва в края на XVI в.,
през 1593 г, в южните склонове на Стара планина, на около 18 км
северно от София се възобновява Куриловският манастир “Св.
Иван Рилски”. Изгражда се църквата с труда и средствата на
йерей Драгне от с. Доброславци и на йеромонах Теодосий от с. Кумарица, в района на София, а се изписва със средства на хлебарина
Стоян и на симитчията Стоян от София в 1596 г. Тези сведения
дава самият ктиторски надпис. Накрая на надписа е добавено, че
изписването на църквата е започнало през месец март и е завършено през месец май – бързина, която подсказва участието на
няколко живописци.
Случайно ли е, че едно цяло столетие не ни е оставило нито
едно свидетелство за възстановяване на манастир или църква в
Софийско или в самата София? Какво става през това столетие?
Животът на българското население и в София и Софийско,
както и в цялата страна бил твърде тежък и през XV век – първото столетие, след като България загубва своята независимост
през 1396 г. Към всички други тежести, свързани с бурните събития през този век, към всекидневната експлоатация при османската феодална система, българското население особено тежко
пострадало от ударите, насочени към самата народност: избиване и разселване, отвличане в робство и така нареченият кръвен
данък (девширме), т.е. периодическо отнемане на най-здравите и
хубави момчета от българските семейства, за да бъдат принудително обърнати в исляма и да се превърнат във фанатизирани
служители в еничарския корпус на армията. Според запазените
турски документи, това е ставало в различни интервали – 3, 5, 7
години, а в отделни периоди – и ежегодно. Най-рано узаконяването
на данъка девширме е засвидетелствано за 1395 г., а последното
сведение за неговото прилагане е от 1705 г. Всичко това заплашило естественото развитие на българската народност. Тя загубила
не само количествено, но и качествено, защото са изтръгвали от
общността най-жизнените, най-красивите, най-надарените.
През XVI век Османската империя достига апогея на своята
завоевателна мощ. Тя се простира върху три континента. Дълбоко е навлязла в Европа, налагайки насилствено на покорените

народи своите изисквания. Това е сблъсък на различни религии,
култури, начин на живот.
През XVI век на престола на Османската империя възхожда
един яростен привърженик на насилственото налагане на исляма –
султан Селим I (1512 – 1520). Как точно се е действало в София –
за това не са се запазили описания, като забележителният разказ
за потурчването на родопските българи през XVII в. Но няколко
факта, за които има подробни сведения, синтезират положението. През XVI век отново е обърната в джамия старата голяма
църква “Св. София”. Тя получава името на турския военачалник
Сиявуш-паша, по-късно везир при султан Сюлейман II Великолепни
(1520-1566), Румелийски бейлербей – Сиявуш-паша джамия. Наблизо е имало турски казарми и тя е обслужвала предимно войници.
Съборена била олтарната апсида, на южната стена на базиликата бил пробит вход, преустроено било и вътрешното пространство за нуждите на ислямския култ, а до югозападния й ъгъл било
изградено минаре. В следващите десетилетия и столетия тази
преустроена в джамия църква имала променлива съдба. Често се
прекъсвало използването й като джамия. Още в XVI в. в нея било
складирано трофейно оръжие от войните с маджари и австрийци.
Сред мюсюлманите се разпространила мълвата, че вътре се чували тайнствени гласове. Европейски пътешественици от XVI в.
съобщават, че турците се молели при входа на сградата, а вътре
тя била празна, че те постоянно я рушели, за да строят други
сгради от материалите.
Втората по големина църква в София, древната ротонда
“Св. Георги”, е била обърната в джамия вероятно през тридесетте години на XVI век, тъй като пътешественикът Стефан
Герлах професор в университета в Тюбинген, съобщава, че това е
станало 40 години преди неговото посещение в София през 1578 г.
Но не е изключено църквата “Св. Георги” да е обърната в джамия
по-рано, тъй като в една българска приписка от 1514 г. се казва,
че тогава султан Селим е дошъл в София. И тя е претърпяла
преустройство, изградено е минаре стенописите са били замазани
и стените покрити с типична за джамиите рисувана декорация.
Наречена била Гюл джамия (Роза джамия) може би поради това,
че е изградена изцяло от червени тухли или пък заради плана на
вътрешното пространство, с неговите полукръгли ниши (като
отворен цвят) или пък просто заради красотата на постройката. В квартала около ротондата са били заселени турски семейства – останките на жилищата им се откриха при разкопките,
източно от ротондата. Българите са били прогонени от тази
най-хубава югоизточна част на града, която обикаля църквата и
античната и средновековна резиденция. Последната значителна
проява на българите християни в София, свързана с църквата
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“Св. Георги”, се отнася към 1469 г. Тогава в
църквата временно били оставени мощите
на Св. Иван Рилски, пренасяни от Търново за
възобновения Рилски манастир. Поклонението, даренията и тържествената процесия,
която изпраща мощите на светеца са описани в т.нар. Рилска повест на книжовника
Владислав Граматик, писана вероятно в Рилския манастир. По време на описаното от
него събитие църквата “Св. Георги” е била
митрополитска църква.
Превръщането на двете най-големи
църкви в София в джамии е било силен удар
срещу християнското население. Останали
му малките църквици из центъра на София,
които навярно също били с мъка спасени от
разрушение. Но едва ли българите са успели
да защитят всички. На бул. Княгиня Мария
Луиза, например, през 1954 г, бяха открити останките на една
малка църква, която е била превърната в някаква работилница.
При султан Сюлейман II и при неговите наследници положението на българското население продължило да се влошава. Насилственото помохамеданчване, започнало при султан Селим I,
продължило и взело такива размери, че променило рязко съотношението между броя на българите християни и на мюсюлманите,
към които сега се числели и много потурчени българи. Така, докато за 1443 г. Бертрандон де ла Брокиер отбелязва, че жителите
на София и Софийско са предимно българи и
че турците са твърде малко на брой, то за
1534 г. Рамберти съобщава, че най-голямата част от софийските жители са турци,
а Рико може би малко пресилено, съобщава
в 1665 г., че градът е целият потурчен. Във
всеки случай явно е, че София съвсем не е
била пощадена от повсеместната засилваща
се асимилация на българското население.
Особено показателно е, че именно в
София много подробно са засвидетелствани
чрез специално написани жития-повести два
случая на опити за насилствена асимилация
– на златаря Георги и на обущаря Никола.
Поведението им, както и мъченическата им
смърт са получили най-високото признание,
което в тази обстановка е могло да им се

отдаде – те са били канонизирани от българската православна
църква за светци-мъченици за вярата.
Разказът за съдбата на Георги, наречен Софийски, е написан
от един презвитер, който е служел в софийската съборна църква
“Св. Марина”, или, според написаното през 1539 г. руско житие на
Свети Георги – в църквата “Св. Георги”. Използвайки възприетите през епохата формули на подчертана скромност, поп Пейо се
нарича “невежа” и “беден умствено”. Но текстът на житието,
както и цялото поведение на автора му в историята със златаря
Георги разкрива не само умен и начетен човек, с опит в словесността, но и силна, волева личност с авторитет и влияние.
Самият случай с следният: Георги, родом от Кратово (в
Македония), е само на 18 години, но е вече опитен златар. Още
на 14 години Георги напуска Кратово от страх, че ще бъде взет
при събиране на кръвния данък. Той се заселва в София, живее у
поп Пейо и става известен с майсторството си. Георги е красив,
умен и благочестив младеж. И вероятно заради всички тези негови качества турските духовници и администратори с особена
настойчивост се мъчат да го привлекат, и то с негово съгласие. Това безспорно е било от значение, тъй като доброволното
приемане на чуждата религия и отделянето по този начин от
своята народност е щяло да даде на българското общество пример, какъвто е бил необходим на завоевателите. Георги е бил
примамван от един ислямски духовник, който го посещавал под
предлог, че му възлага скъпа поръчка. Обещава му се богатство,
охолен и свободен живот, ако приеме исляма. Спорът се разгръща
и Георги защитава християнството. Обвинен в обида на исляма,
той е призован при съдията. Очарован от неговата красота, ум
и хубаво държане, съдията също полага усилия да го привлече,
като дори му предлага да го осинови. Отказът на Георги решава
съдбата му. Главно поради искането на фанатизираната турска
тълпа той е затворен, съден, изтезаван и изгорен на клада пред
църквата “Св. София”. Поп Пейо, който го има като свой духовен
син, прави големи усилия да го спаси, но преди всичко – да укрепи
неговата твърдост. Той го посещава в затвора, придружава го
до кладата, присъства на мъките и смъртта му. А после урежда
тайното пренасяне на останките му в църквата “Св. Марина” и
погребването му с големи почести.
Канонизирането на Георги за светец – Свети Георги Нови
Софийски – е станало вероятно твърде скоро след загиването му.
Във връзка с канонизирането са написани от поп Пейо житието и
специална църковна служба. И в двата текста се възславя подвига
на човека, който се отрича от благата на живота в името на
предаността си към християнството.
Обаче житието далеч надминава изискванията на църковната
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житийна литература. То е един призив към съвременниците на
автора да устояват на изпитанията, изразен и в увода, и в заключението, но преди всичко в самия разказ за събитието. Разказът е
изпълнен с реалистични подробности, тъй като е написан от очевидец и пряк участник във всичко случило се. Разбира се, Георги е
идеализиран, и то главно с умението да защити предимствата на
християнската религия, като опитен в догмите й човек, какъвто
той едва ли е бил. Но разказът предава добросъвестно някои подробности, които свидетелстват, че поп Пейо се е придържал към
наблюденията си и към точно отразяване на фактите. Така той
съобщава за опасенията на младежа, дали ще издържи на мъченията. А в спора между Георги и съдията поп Пейо не скрива, че съдията е готов на известна толерантност, а именно тълпата иска
жестока смърт за неверника. Тук поп Пейо приближава действието до съда над Христос – и софийският съдия приема да предаде
Георги на тълпата с думите, че те ще носят греха за убийството
му. Изгарянето на Георги става на 11 февруари 1515 г.
След четиридесет години, през 1555 г., в София е канонизиран за светец един друг представител на българските занаятчии
– обущарят Никола. Той също загива мъченически за вярата и за
народността си. Неговите страдания и подвиг са разказани от
друго духовно лице – Матей Ламбадарий. Никола не скланял на
увещанията да премине към исляма, затова бил насила доведен
до пияно състояние и подложен на обряда за приемане на исляма. Преживявайки мъчително това, Никола събрал сили и обявил
връщането си към християнството. Озверената мюсюлманска
тълпа го пребила с камъни. На мястото на мъченичеството му
избликнала вода. Това място е известно в София и се тачи и сега
(на ул. Цар Симеон).
Матей Ламбадарий следва примера на поп Пейо. Но в неговото житие, освен всички други сведения, има силен изблик на любов
към София. Той описва красивото местоположение на града, говори за неговата древност, споменава отделни забележителности.
Матей Ламбадарий не пропуска да отбележи, че тук се е състоял
Сердикийският църковен събор – един факт от далечната история
на града, чието споменаване свидетелства за историческа осведоменост на автора, за историческа памет на града изобщо. Тази
част от житието е съвсем ненужна, ако то би следвало класическите образци на подобни религиозни съчинения. Възхвалите на
родното място представляват проникване на граждански мотиви
в тази литература, а същевременно са насочени към укрепване на
патриотичните чувства у българите.
В края на този мъчителен век на стените на изписаната
през 1596 г. църква “Св. Иван Рилски” в Куриловския манастир, наред с цяла редица от светии борци и мъченици за християнската

вяра се появява образът на Св. Никола Нови Софийски. Без съмнение тук е бил изписан и Св. Георги Нови Софийски, но образът му
не се открива сред онези, които са запазени от първата живопис
(1596 г.), а в пласта, който се датира в 1816 г., когато църквата
е била поправена и изписана отново.
Явно е, че щом това е станало възможно, художниците са
поели щафетата от писателите и с езика на изобразителното
изкуство са продължили тяхното дело на крепители на народностното съзнание на българите. Сред тях се освобождава от
традиционната анонимност една забележителна личност – йеромонах Пимен, живописец и книжовник, енергичен просветител и
неуморен деятел за възстановяването и изписването на църкви
и манастири в района на София. Пимен е родом от София. Той
се учи първо в родния си град при живописеца Тома, който обучавал при църквата “Св. Георги” младежи в това изкуство. После
се замонашва, отива в Атон, учи и работи там. Поверена му е
грижата за строителството в българския манастир Зограф. След
известно време Пимен се завръща в София и поставя своя опит
и знания в служба на родния си край. Той се заема с делото за
възстановяване на запустелите църкви и манастири в Софийско.
Пимен е безспорно историческа личност. Времето и погромите,
които е претърпяло българското културно наследство от епохата, са пощадили няколко автентични свидетелства за неговата
дейност: ктиторски надпис, приписки, от него направени преписи
на църковни книги, негова рисунка на ръкопис и пр. Неговото дело
се споменава в първата българска писана история – “История
славяноболгарская” от отец Паисий Хилендарски (1762 г.). Неговото дело е толкова значително, че той също бива канонизиран
за светец под името Свети Пимен Зограф. Самото име Зограф
подчертава преди всичко делото му на художник. В създаденото
в негова чест житие се говори, че Пимен е възобновил около 300
църкви и 15 манастира в Софийско. Това е сигурно хиперболизация,
каквато духът на житийната литература е допускал. Но тя безспорно почива на впечатляващи факти, които са и причина да се
огради името на Пимен с легендата за такъв подвиг.
По редица взаимно подкрепящи се факти може да се заключи,
че Пимен е автор на живописта на Сеславската и вероятно на
Куриловската манастирска църква. Той безспорно е бил улеснен и
от свои помощници, за да успее да завърши последната за толкова кратко време. И това е вероятно началото на голямото му
възобновително дело.
От всички интересни въпроси, които поставят отделни сцени и образи в живописта в Курило, заслужава да се подчертае,
че в малкото пространство е намерено място за много изображения на мъченици за християнството – и сигурно това не е
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случайно. В Куриловската църква е и най-ранният образ на Св.
Никола Нови Софийски (а вероятно там е бил и Св. Георги Нови
Софийски). Сред евангелските сюжети прави впечатление, че тук
е изобразена иначе много рядко представяната сцена “Избиване
на витлеемските младенци”. Тази сцена не ни е позната от нито
една запазена по-ранна църква. В Курило тя е представена много
драматично, в най-страшния момент на самото посичане. Майки
се хвърлят в ужас да закрият с телата си децата, други протягат умолително ръце към войниците. Един войник забива меч в
тялото на дете, което майката държи в прегръдките си. Всичко
става на фона на неспокоен планински пейзаж. Той играе роля във
внушението на композицията, тъй като над цялата сцена, над
планините като кулминация на жестокостта са представени три
деца, набучени на дългите копия на трима войници. Ужасът на
тази кървава вакханалия изглежда преживян – така реалистично е
представена нейната жестокост.
В края на XVI и през XVII век около София са обновени
и изписани още няколко запазени до днес църкви – в Подгумер,
Сеславци, Елешница, Билинци, Искрец, Илиянци, Балша, Карлуково.
Това съвсем не е случайно. То е белег на един нов духовен отпор,
на мобилизация на силите, на опит на просветените хора и на
творците да подкрепят народа в изпитанията, да поддържат съзнанието, да го държат близко до моралните ценности на християнството. Явно е, че през XVI век е било много трудно църковно
възобновяване, строителство и изписване. Тогава словата на поп
Пейо и Владислав Граматик, на Матей Ламбадарий са предавали
по свой начин необходимите послания на народа. Но щом се появява най-малката възможност, хлебари и други занаятчии заместват изчезналите вече стари знатни родове в ролята на ктитори.
А живописците създават на своя език послания към българите.
От гледна точка на историята на изкуството живописта
на тези манастирски, а и селищни църкви от периферията на
София от края на XVI и от XVII в. представлява интерес в поширок смисъл като последен етап от развитието на балканския
поствизантизъм. От гледна точка на българското изкуство на
епохата всяка от тези църкви със своите художествени решения
разкрива различни аспекти на индивидуалните проявления на майсторите. Степента на школуваност, която осигурява пренасянето на добрите традиции от времето на големите постижения на
средновековната българска живопис, се преплита с желанието за
собствена изява, за отражение на личния жизнен опит, на наблюдения върху реално заобикалящия художника свят. Разнообразието
в постиженията при отделните църкви изключва съществуването на една доминираща фигура или на ясно оформена школа. То е
свидетелство за активност, за множество от майстори, за из-

вестна свобода на действие у всеки от тях. В
тази живопис се отгатват, от една страна,
чертите на “закъснялото българско кватроченто” по израза на Атанас Божков, а от
друга – ранните кълнове на онова национално
Възраждане, което ще настъпи през XVIII век,
за да получи пълнокръвност през последните
десетилетия на османското владичество. В
историческия контекст на епохата многобройността на изписаните през това време
църкви, ктиторството, някои предпочитания
в сюжетите издават стремеж да се приобщи
изкуството към общото усилие за оцеляване
на народността.
Още една “тиха проява” на предната
грижа за живота на църквите са разкошните
сребърни позлатени обкови на евангелия, изработени от софийския златар Матей. Най-хубавите произведения на българската метална пластика от епохата. Крупнишкото евангелие, изработено в 1577 г., е наречено така,
защото е било поръчано от Крупнишкия митрополит за Рилския
манастир. Фактът, че поръчката е дадена на софийски златар,
показва безспорната слава на софийските майстори в това изкуство. И в този случай разполагаме с едно ранно свидетелство
на авторско самочувствие – златарят Матей от София се е подписал до сведението за дарителя на тази творба. На лицевата
страна на обковата на корицата е представено Разпятието, а
на задната обкова – Възнесението. Сцените са обиколени с разделена на правоъгълни полета рамка. Във всяко поле има по един
образ. Евангелисти, апостоли, мъченици са
представени в общо 18 полета. Изработката
е отлична, в техника на коване и гравиране. И
сцените, и отделните образи показват висока
класа на майстора и много добро познаване на
иконографията. Но това не са сухи и стандартизирани образи. Те се отличават с мекота
на линията и са много изразителни. Сцената
на Разпятието майсторът е наситил с чувство на страдание и състрадание.
Обковата на Софийското евангелие не
отстъпва по художествените си качества на тази на Крупнишкото евангелие. То е
било предназначено за църквата “Св. Петка
Самарджийска” в София. Дарителите са две
жени от София – Елка и дъщеря й Мария.
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Обковата на Софийското евангелие е почти
изцяло заета от главните евангелски сюжети – и тук третирани също така деликатно
и емоционално.
Друга датирана творба на софийски
майстор – църковно сребърно тасче от 1578
г. – разкрива проникването и смесването на
източни и западни орнаментални мотиви.
Това е естествено в този град, където на
пазарите се появяват произведения от Близкия изток, от Италия и Средна Европа.
Източни влияния се откриват и в някои дребни изделия на златарството, главно
пръстени. Но в народния накит софийските
златари следват и развиват предимно местни традиции. Често върху женски украси
като пафти, се поставят християнски мотиви. Най-често това са символи на Светия
Дух, но се срещат и изображения на Богородица, дори сцената на
Рождество Христово. Интересно развитие претърпяват гривните, в композицията на чиято украса могат да се открият много
стари първообрази. Най-често те са отворени, с широки закръглени краища и с изпъкнали полусфери.
Женското народно облекло в Софийско е придружено от много накити, сред които особена роля играят трепкащите и леко
звънтящи украси за главата, за плитката на косата, за шията.
Основният елемент на такива накити е снопче от тънки верижки с окачени на тях пластинки с различна форма и украса. Тяхното
движение и звънтене маркират ритъма на движение на младата
мома или жена, особено при народните танци.
Скъпите накити са се работели в трудните и изящни техники на филигран и гранулация, от сребро, често с частична позлата. Масовите накити са
били отливани в калъпи от сплави на мед с
малък примес на сребро. Понякога се инкрустират полублагородни камъни или цветно
стъкло. Седефените пластинки са предпочитана апликация за коланните пафти, като
самите те са обработвани с резбована украса. Стари монети, главно сребърни, са използвани за нанизи или са нашивани гъсто
върху ивици плат.
Народното облекло в района на София
е много характерно и представлява съвсем
обособена група. Мъжкото облекло спада към

т.нар. белодрешковска носия – мъжете носят тесни панталони
от бял домашно тъкан вълнен плат. Облеклото на жените, напротив, е от черен, по-рядко тъмносин вълнен плат, както и
горната мъжка дреха. Но и едните, и другите са богато украсени
с бели ширити, нашити и по предницата, и по гърба в успоредни,
вълнообразни и зигзаговидни линии не много характерни завитъци като ластари на лоза. Под вълнената дреха се носят дълги
ризи, чиито поли са украсени с везба. Най-богато украсени, обаче,
са ръкавите. Тяхната везба се работи с вълнени или копринени
конци (памук започва да се използва много по-късно). Предпочита се червено и черно. Мотивите са с безкрайно разнообразие.
Понякога везбата така плътно покрива платното, че превръща
ръкава в гоблен. Богато украсени са плетените чорапи, поясите,
декоративните дълги колани. Мъжете носят на главите си кожен
калпак, а жените фекел – забрадка от тънко бяло платно, която
образува конусовиден връх, забоден с голяма, богато украсена с
филигран игла.
Градското облекло се развивало по други традиции, които са
познати от ктиторските портрети и от гравюрите на някои
европейски пътешественици. То било много по-възприемчиво към
чужди влияния, особено към западните моди, които достигали дотук като далечен отзвук, като отделни елементи. Кожа, метални копчета, метални нишки – това са елементите на украси към
горите дрехи. Обувките са кожени, с издължени и заострени върхове, почти винаги с метални обкови и габъри на подметките.
Многобройни археологически находки показват, че софиянци
са носели скромни, но красиво изработени накити. Те се откриват
преди всичко в малките некрополи, образувани около църквите.
След като източно от града били изградени джамии (Бююк джамия и Челеби джамия при бейския конак), след като църквата “Св.
София” била обърната в джамия, българското християнско население престанало да погребва своите покойници в този стар традиционен градски некропол. В малките църковни дворове в града
трябвало да се намери място и за гробовете. Това продължило до
средата на XIX век, когато било забранено по хигиенни съображения и било създадено гробище, западно от града. Тези прицърковни
малки некрополи в самото сърце на града разкриват много свидетелства за облеклото и накитите на софиянци. Те са по-скоро бедни, но с подчертано градски характер на някои оцелели елементи
на облеклата – части от обувки, колани, копчета и пр.
Археологическите изследвания в София през последните десетилетия обхванаха изцяло и времето от XV в. дори до XVIII в. В
други страни след XV в. се говори вече за “индустриална археология”. Но за София времето на промишлената революция е все още
далеч. Градът живее в едно насилствено забавено време, в което
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се изживяват остатъците на Средновековието. Ръчното производство доминира навсякъде в бита. Само отделни находки свидетелстват за връзка с един свят на друга икономика. До София започва да достига и западен фаянс, и майсенски порцелан, и бохемско
стъкло, след като венецианското стъклопроизволство запада.
В тези условия някои обикновени занаятчийски дейности добиват особено значение. Сред тях керамичното производство се
отделя по много причини: то е масово, задоволява много широк
кръг от потребности на дома, достъпно е за всички слоеве на
обществото, отразява твърде чувствително промените в бита,
а също така естетическите изисквания на покупателите и художествените търсения на създателите на керамични изделия.
Софийските грънчари са изработвали през XVI, XVII и дори и през
XVIII век необикновено богат асортимент от изделия, като се
почне от т.нар. делви, които са служели за съхраняване на зърно
и други храни, вода и пр. и се стигне до изящни малки съдчета
за розова вода, използвани за освежаване на въздуха и за женския
тоалет. В този асортимент особена група представлява трапезната керамика – кани, блюда, купи, чаши и пр., която се отличава
от останалата по своята много по-богата и разнообразна украса.
В трапезната керамика се чувстват определено традициите на
XIII и XIV век, когато българската художествена керамика преживява голям разцвет, особено в т.нар. сграфито техника. В тази
техника продължават да се украсяват трапезни съдове и през
следващите столетия, но с опростени орнаментални схеми. Изработването им е ускорено, направено със свободни и бързи движения на ръката. Все повече се налага комбинирането на рисувана
и гравирана украса, търсят се многоцветни ефекти чрез различно
обагрени глечи. Успоредно с това се работят едноцветни блюда и
купи с дълбоки и плътни цветове, главно зелено и жълто. В много
прийоми на украса се открива стремеж да се постигне ефектът
на по-скъпите и по-недостъпни метални съдове – метален блясък,
остри ръбове, често назъбени с нарязване и дори опити да се
нагъне стената на съда. Някои страни на градския бит се отразяват в нововъведени или по-често работени форми: трапезната
кана добива по-голямо разпространение, малките купи показват
индивидуална употреба, съвсем малки купички са вероятно свързани с източни влияния в кухнята – силно подсладени храни, сладка
и пр. Много определено се виждат подражания на западни форми
на кани, бокали, чаши, съдове за пържене на яйца и пр. Българският майстор прави усилие да внесе удобство и красота в дома на
българина, да отговори на промените и на новите изисквания на
градския живот, да подражава на скъпите, недостъпни за всеки,
метални и вносни съдове и така да създава самочувствие на своя
потребител. Появата на блюда с дупки за окачване показва, че се

оценява и чисто декоративната им функция. А някои керамични
изделия – като елементите за изграждане на зидани печки, показват навлизането на тези удобства в дома със собствена орнаментика, която не подражава на образците от съседни страни (напр.
Румъния) или от по-далечни. За своите керамични елементи за
печка българският майстор създава един много интересен мотив,
пълен със символика, която иде от дълбочините на народната
традиция – те са украсени със стилизирана розета – слънце, често
представена с огънати, сякаш пламтящи лъчи.
Всяко творчество, всяка дейност, която спомага да се поддържа някакъв нормален ход на живота в София, може да се преценява и като един малък подвиг. Защото и през XVII век животът
в София е особено неспокоен. Войните на Османската империя с
Австрия, Полша, Венеция, Русия засягат съвсем непосредствено
всекидневието на софиянци. Тук преминават лагеруват, прегрупират се турски армии. Така през 1688 г. във връзка с войната
с Австрия, около 3000 спахии, еничери, татари и арнаути били
натоварени да извършат реквизиция на необходимото за армията
в Софийско. Една българска приписка върху църковна книга съобщава, че самият султан Сюлейман пребивавал тогава в София. Тя
завършва с думите: “Тогава бе тежко зло и скъпия”. През 1688 и
1689 г. главният сектор на фронта при войната с Австрия бил
именно срещу София.
През XVII век в България избухват две големи въстания, които се организират дълго и грижливо и имат ясно определена цел
– политическо освобождение. Едното от тях е Второто Търновско въстание от 1686 г., а другото – Чипровското въстание през
1688 г. Търновското въстание обхванало големи области, между
които и Софийско. Предателството на един грък ускорило погрома на въстаниците. Оцелелите части от бойците избягали в
София и градът се вдигнал заедно с тях на оръжие. София била
обградена от османски войски и репресиите над този район били
особено тежки. Чипровското въстание, начело на което стоял
софийският католишки архиепископ българинът Петър Парчевич,
също имало сила и отзвук в София, въпреки че градът не взима
пряко участие в него.
Така мъчително тече и това столетие, през което Османската империя отива към своя упадък. Нейната феодална система
се разлага, политическата й мощ намалява. Положението, в което
тя държи своите европейски владения, отдавна е един фрапантен
анахронизъм за този континент.
В тези условия всяко отделно свидетелство за творчество,
за постижение в областта на просветата от страна на българското население в София добива особено значение. През този
век софиянецът Яков Крайков отива във Венеция, за да се заеме
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с печатане на книги на български език. В софийските църкви и в
околните манастири търпеливо се преписват църковни книги, обучават се младежи на грамотност. Не спира грижата за поддържане на тези единствени места, където българите се чувстват до
известна степен защитени. Подаряват се икони, книги, кандила,
тасчета, поставят се сребърни обкови на по-стари икони. Има и
по-практични дарове – за да осигури приход на Боянската църква,
един селянин от близко до София село подарява бик. Чрез найразлични всекидневни дела се проявява съхраненото в невъзможно
тежки условия народностно съзнание на българите в това средищно място на османските европейски владения.
А самото това средищно място все повече западало. Градът
на бейлербейовете на Румелия загубил постепенно ориенталската
пищност, която му придавали през XVI в. многобройните новопостроени джамии, ханове, големият безистен в центъра, многолюдните и многоезични пазари. Нямало вече такъв приток на
средства от ограбените богатства на покорени земи и народи.
Вътрешното разложение на империята се изразявало и в занемаряването на обществените и култовите сгради, на улиците
и пътищата, на водопроводите и чешмите, на градския порядък
и хигиена. София, някога отлично снабдена с витошка вода, сега
черпела за своите нужди главно от подпочвените води – десетки кладенци били прокопани в жилищните квартали. Само отделни чешми се захранвали от вече зле поддържани водопроводи.
Настилките от речни камъни, т.нар. калдаръми, които отдавна
били заменили старите паважи от гладки каменни плочи, били
повечето засипани с пръст, кални в дъждовно време и по тях се
стичали нечистите градски води.
В края на XVII век постепенно започнали да напускат София
дубровнишките и италианските търговци, някои от по-богатите еврейски фамилии, високопоставените турски чиновници. В
периферията на града се заселили пришълци българи от околните
села, примесвайки към облика на града белезите на своя народен
бит, на своите свързани с обработката на земята и с отглеждането на животни привички. Но те влели в София и колорита на
шопския фолклор с цялата му съхранена свежест – от облеклото
до поговорките и приказките, изпълнени с мъдрост и остроумие.
Издръжливост, трудолюбие, силен стремеж към просвета – тези
характерни за българина от софийските села черти търсели в
града своето проявление, давали му нови сили.
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В ЗОРАТА НА НОВИ ВРЕМЕНА
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сторическите епохи невинаги се отделят една от
друга с ясно определени граници. Процесите, които характеризират една настъпваща епоха, често са родени дълбоко в предхождащите я времена.
С края на XVII век се изнизват дните на дълго проточеното
Българско средновековие. То е заченало вече духа на бъдното време, на националното Възраждане.
Ще минат още много десетилетия на усилия и жертви, преди да се появи на картата на Балканите една малка независима
българска територия.
Великото народно събрание през 1879 г. избира за нейна столица София. Хилядолетният град навлиза в нова епоха, сякаш отхвърлил товара на миналото.
В първата половина на XX век София се преобразява в красив
и уютен европейки град. Но Втората световна война пречупва
още веднаж съдбата й и я поставя заедно с цялата страна в зависимост от чужда сили.
София посреща края на XX век отново изпълнена с надежди
за по-добро бъдеще за българския народ, за неговата страна, за
неговата столица.
Тази книга разказва за старата история на този град. Тя
трябва да се припомни, защото динамиката на неговото развитие за по-малко от век и половина го превърна от двадесетхиляден в милион и четиристотинхиляден град.
Днешният софиянец ще се чувства по-дълбоко свързан с този
град, ако познава неговото минало.
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