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ЗА ЕДНА СОФИЙСКА КЛАНИЦА

Александър Станев

По време на спасителното археологическо проучване на строежа на транс-
портен възел „Лъвов мост“ през 2014 г. е регистрирана ситуация, която може 
да се свърже с касапския занаят (т.нар. салханджийство) от предосвобожденския 
период в София (Обр. 1). 

При извършването на сондаж на север от р. Владайска и западно от района 
на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Веслец“ е документирана ситуация 
с ширина около 12,50/13,00 м, която нарушава естествения наносен речен пласт. 

Обр. 1. Общ план на района на площад „Лъвов мост“ и местоположение на проучваните 
структури
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Същата е с денивелация от запад на изток. При извършеното проучване се уста-
нови, че става въпрос за съоръжение с характеристиките на площадка. Страти-
графски се отделят следните ясно изразени нива (Обр. 2):

-  Пласт от фин пречистен пясък с много висока плътност – сив до тъмносив 
със светли глинести петна в определени участъци. Не се откриват следи от изпи-
чане т.е. е оформен с трамбоване. В него се 
регистрират дребни парчета от животински 
кости, миниатюрни фрагменти от стъкло без 
иридация и пълна липса на битова и строи-
телна керамика. Дебелината на трамбовани-
ят пласт е между 2–4 см;

- Пласт от счукана строителна керами-
ка, който силно изтънява в южна посока (към 
реката), като при южния профил на сондажа 
напълно изчезва. В него се регистрират дреб-
ни фрагменти силно обезличена възрожден-
ска битова керамика, дребни фрагменти от 
железни предмети (основно счупени гвоз-
деи, ръчна изработка), 1 фрагмент от стъкле-
на гривна със сечение с неправилна форма и 
малки парчета от животински кости (горели 
и окислени в зелено). Дебелината на пласта е 
между 15–18 см;

- Пласт от плътна светлокафява/светло-
сива глина със следи от въглени, който също 
изтънява в южна посока. Глинестото ниво е с 
различна плътност, най-висока в централна-
та част на площадката. В него се регистрират 
единствено дребни фрагменти от обезличена 
битова керамика със сходни характеристики 
с предходното ниво. Дебелината на пласта е 
около 10 см. 

- Последният културен пласт лежи ди-
ректно върху пясъчно ниво, а в дълбочина 
продължават речните алувиали (Обр. 3).

На 7,5 м в източна посока е достигнат 

Обр. 2. Разкритата площадка (поглед от север)

Обр. 3. Стратиграфска ситуация (запа-
ден профил)
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участък, интерпретиран като естествено хлътване на терена (в случая пясъчни 
наноси) с диаметър около 2,30 м. Въпросното хлътване бе запълнено с рога от 
дребен рогат добитък.1 Пластът е неравномерен – в средата най-плътен и висок 
и изтъняващ към краищата, където приключва с единични рога (Обр. 4).2 Регис-
трират се многобройни останки от разложен текстил (вероятно чувалите, в които 
са се съхранявали рогата). Съпътстващите археологически материали включват 
възрожденска глазирана битова керамика, фрагменти от строителна керамика, 
ковани пирони, фрагмент от стъклена бутилка и един железен предмет с плоско 
сечение, вероятно инструмент.

Двете ситуации се разполагат на едно ниво (с разликата от около 0,50 м, 
което може да е причинено и от естествената денивелация на речното корито) и 
вероятно са части от един комплекс – мястото за колене на животни (организира-
но на площадка на речния бряг с цел лесно отмиване на кръвта) и вероятно сме-
тище/склад за животинските рога.3 Археологическите материали от двата сон-
дажа дават сходна във времево отношение картина, която насочва най-общо към 
времето на българското Възраждане (липсата на по-тясно датиращи находки и 
най-вече на монети, не позволява прецизиране на хронологическите граници). 

В същото време допълнителна подкрепа за интерпретацията, която насочва 
към крайречна кланица, се открива в историческите свидетелства за разглежда-
ната местност през периода. 

1 Палеозоологическият анализ показа, че всички те принадлежат на овце (Ovis aries), а отряз-
ването име е извършвано с метален предмет, без допълнителна обработка. 

2 След окончателното документиране на ситуацията се събраха всички налични рога, като об-
щото им количество бе около 80 кг.

3 Неясна остава целта на струпването на животинските рога, дали същите са били изхвърлени 
или са складирани (в чували?) за последващо транспортиране.

Обр. 4. Боклучна яма с рога (поглед от запад)
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Проучванията относно месарския занаят в София сочат, че до 1867 г. не е 
имало обособени калници, а клането на животни е протичало на мястото, на 
което се е продавало. Според Владимир Караманов: „Това мѣсто се е намира-
ло въ срѣдата на града и се е наричало Керванъ сарай“ (Караманов 1942, 50).4 

След реформите в Османската империя от 1867 г. протича преобразуване на сал-
ханджийство в града, което е отразено в две новини, в издавания в гр. Русе в. 
„Дунавь”.5 Първата представя статистика на сградите в София, където на послед-
но място са описани „3 салхани“ (Дунавъ, бр. 19 февруари 1867, 303).6 Другата се 
отнася за решение на местното градско управление, според което, с цел пови-
шаване на хигиената в града, кланиците са изместени северно от р. Владайска 
(Дунавь, бр. 24 августъ 1869, 807).7

Описанията на кланиците показват сходства, което предполага че са гра-

4 Сведения за касапския занаят в София се откриват още през ХVІІІ век. В списъците на есна-
фите в София от годините 1604, 1617, 1675 г. които представя Атанас Иширков е записана следна-
та информация „57. Касапски еснаф (касабианъ еснафи). Членоветѣ били турци, рая-българи и 
евреи. Кехая билъ чорбаджи Стефанъ Игнатовъ, а егидъ-башия – Дурмишъ Мехмедовъ“ (Ишир-
ков 1912, 62).

5 Управителят на Дунавския вилает Мидхад паша издава писмено нареждане да се съборят 
салханите и табакханите, а новите сгради да се построят извън пределите на градовете (Бакър-
джиева 2009, 82).

6 “…зданiя 4877; кѫщи 2874, ханове 47, бани 4, дюгени 1261, магазiи 76, фурни 30, кръчми 76, 
грънчярници 9, телеграфiйница 1, одаи 65, яхѫри-саманлѫци 39, джамiи 20, молебни храмове 13, 
медресета 7, училища 4, текета 10, тюрбета 8, мектеби руждiе 1, чешми 45, водоскоци 3, черкови 7, 
хаври 4, анбари 12, училища 6; праздни мѣста 39; правителствено съдилище 1, мехкеме 1, кѫшла 
1, чясовникъ 1, мостове 3, воденици 2, топхана 1, градини 26, караулъ 1, чяири 2, готварница 1, 
табакчiйници 38, свѣщарници 4, постаджiйница 1, гюмрюкчiйница 1; хавусъ 1 и 3 салхани”.

7 „Едно писмо отъ Софiя известѣва, че тамшныя градскы съвѣтъ въ начяло на съставленiето 
си, като зелъ добри мѣрки за градскѫтѫ чистотiя, възбранило ся на касапитѣ да колятъ животни 
въ града, и тiй ся прѣнесли вѫ единъ салханѫ съ кырiя отвънъ градътъ, гдѣто ако и да коляли 
животнитѣ си до сега, нъ понеже тамъ было тѣсно, станало нужда да ся направи една по урѣднѫ 
и по широкѫ салханѫ и рѣченниыятъ градски, съвѣтъ захваналъ да прави едно особно зданiе за 
салханѫ при лозята на Банишюръ“.

Обр. 5. Йосиф Обербауер. Салханата в София. 1893 г. Колекция на РИМ – София.
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дени по едни стандарт „новата постройка е една съвсем проста сграда, един вид 
навес, под който се коли добитъкътъ и кръвьта изтича въ близката рѣка, въ която 
се изхвърлятъ и другитѣ нечистотии“, „клането на добитък е ставало под навес с 
изкъртен циментов потон и с изпълнени с миризлива материя дупки“ (Карама-
нов 1942, 51). Изхождайки от тези сведения може да се предположи, че разкрито-
то през 2014 г. съоръжение действително представлява площадката за колене на 

Обр. 6. Местоположение на една от софийските салхани през ХVІІ век (карта на Т. Пищачев, по 
плана на проф. А. Иширков от „Град София през ХVІІІ век“)
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добитък, изградена на самия бряг на реката, струпването на рога е част от буни-
щето, а двете съоръжения се свързват в единен комплекс – салхана. 

Относно идентифицирането на предприятието, информация се открива в 
„Доклад до Министъра на търговията и земеделието за икономическото положе-
ние на района на Софийската търговско-индустриална камара, през 1896 и 1897 
г.“, където е описано, че: „През 60-те и 70-те години има сведения за 4 салхани: 
градската салхана, салханата на хаджи Мано Стоянов, Димитър хаджи Коцев и 

Обр. 7. План на гр. София от 1887 г с още действащата салхана
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на Али Ефенди“ (Косев 2000, 188).
Най-мащабното предприятие се свързва с името на хаджи Мано Стоянов. 

В съвременната топография на София местоположението на салханата се лока-
лизира между дн. улици „Цар Самуил“ и „Братя Миладинови“, където се е на-
мирал и дървен мост, носещ името на софийския първенец (Монеджикова 1943, 
193).8 Тя присъства и в творчеството на Й. Обербрауер, който я изобразява през 
1893 г. (Обр. 5).

В първия план на следосвобожденска София (от 1878 г.) е представена друга 
кланица, която се е разполагала на северния бряг на старото корито на Владай-
ската река. След корекцията на реката локацията на салханата попада в ново-
сформираното каре между улиците „Будапеща“, „Поп Богомил“ и „Раковска“ и 
бул. „Сливница“ (Обр. 6). Вероятно същата е описана от д-р Димитър Икономов, 
в протоколите на санитарно-техническата комисия относно „софийската салха-
на“, която се намира „в града по течението на княжевската (Владайската) река – 
по-долу от Шарения мост“ (Помадова 1974, 27). 

Относно другите две кланици не се откриват допълнителни данни. Въпреки 
това ако се предположи, че гореизложената е т.нар. „градска салхана“, то север-
но от Владайската река и източно от Шарения (Лъвов) мост би следвало да се 
разполага едно от предприятията, които се свързват с имената на Димитър хад-
жи Коцев или на Али Ефенди. Не е ясно дали въпросната кланица е била с по-
кратък живот, но през втората половина на 1887 г. Столичният общински съвет 
включва терена северно от Владайската река в регулация и през 1888 г. започва 
застрояването му. Може да се предположи, че по това време салханата вероятно 
вече не е функционирала, защото не е включена в първия градоустройствен план 
на столицата (Обр. 7).9 

Салханджийството продължава да съществува в този си формат до първата 
четвърт на ХХ век. През 1895 г. все още работят повече от едно предприятие за 
колене на животни, като продукцията им е известна не само на местния пазар 
(Цареградскiй вѣстникь 1895, 34–35).10 В спомените си за своето детство Павел Ве-
жинов описва разходките до кланицата, която още носи старото си наименова-
ние – салхана (Вежинов 1977). По време на кметския мандат на Владимир Вазов 
започва строежът на модерна софийска кланица, която официално е отворена на 
31 декември 1933 г. Вероятно с това окончателно приключва салханджийството в 
столицата. 

8 Същата е била изградена „въ края на града, близо до градската рѣка (Владайската), западно и 
недалеч от Шарения мост“, „при лозята на Банишюръ“ (Караманов 1942, 51; Дунавъ 19 февруари 
1867, 303).

9 В същото време следва да се отбележи, че и кланицата на х. Мано Стоянов също не присъства 
в тези планове, въпреки, че е изобразена от Й. Обербрауер през 1893 г., време в което вече активно 
се е застроявал северния бряг на Владайската река.

10 „салханы-тѣ са отворени выше отъ мѣсецъ и ступани-тѣ на стока-та, що са коли, сѫ благо-
дарны, че ясно-то врѣме имъ помага да си изсушiѫт пастармѫ-та. Другы годины, казват да сѫ 
доходили изъ другы градове за да изѣкупуватѣ отъ Софiйскы-ти тѫрговцы живѫ стокѫ и да iѫ 
откарватъкѫ де Цариградъ, Едрине и др. нъ тая година по-много-то стока са коли у тукашни-тѣ 
салханы.“.
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SUMMARY

ABOUT AN OLD SOFIA’S SLAUGHTERHOUSE

Alexander Stanev

During the rescue archaeological excavation of the construction site of the transport junction “Lion’s 
Bridge” in 2014, a situation that could be related to the butchery craft was registered (the so-called 
salchandjiistvo) from the times before the Liberation of Sofia.

During the work on trench, situated north from Vladayska River and west of the intersection of 
Slivnitsa Blvd. and Veslets Str., an archaeological situation with a width of about 12.50/13.00 m was 
detected, which disrupts the natural alluvial stratum of the river. The survey revealed that structure has 
the characteristics of platform. 7.5 m eastward, an area with a diameter of about 2.30 m, which could 
be interpreted as natural slump of the terrain (in this case sand silts), is reached. The two situations are 
located at one level and they are likely to be part of one complex – place for animal slaughtering and 
possibly dump / depot for animal’s horns. The archaeological materials from the two trenches could be 
dated from same period, which is the time of the Bulgarian Revival.

Fig. 1. Main plan of Lion’s bridge Square and position of the archaeological structures
Fig. 2. The excavated area
Fig. 3. Stratigraphic situation (northern profile)
Fig. 4. Garbage pit with horns
Fig. 5. Joseph Oberbauer. Old slaughterhouse in Sofia. 1893 г. Collection of RHM–Sofia 
Fig. 6. Position of one of the old slaughterhouse in Sofia (17th century)
Fig. 7. Map of Sofia with working slaughterhouse (1887)
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130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОНСТАНТИН ЩЪРКЕЛОВ:
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В РИМ–СОФИЯ

Христина Грозданова

Още от откриването на първата постоянна експозиция на Общинския му-
зей на 1 декември 1941 г. на пл. „Бански“ № 3 до днес, независимо от многократ-
ните промени на структурата и името на институцията, през изминалите десети-
летия специалисти в различни области са ангажирани с дейсноти, простиращи 
се отвъд събирателската дейност, съхранението и проучването на художествени 
произведения и предмети, свързани с историята на столицата. Денят на народ-
ните будители се отбелязва тържетсвено в музея от откриването на новата му 
постоянна експозиция през 2015 г. По традиция честването на празника е посве-
тено на значима личност. През 2019 г. отбелязваме 130 години от рождението на 
художника Константин Щъркелов. 

Той е роден през 1889 г. в София. Голяма част от природните пейзажи, аква-
релите, с които е най-известен, са рисувани именно в околностите на столицата и 
съхраняват спомена за това как са изглеждали те в началото на XX век. 

В Регионален исторически музей – София се съхраняват шест оригинални 
творби на известния художник. Една от най-интересните сред тях е озаглавена 
„Къщата на Тодор Влайков“, има подпис на автора и дата 1918 г. Тодор Влайков 
е писател, общественик, политик, основател и председател на Българския учи-
телски съюз, член на Българското книжовно дружество (дн. БАН), съосновател на 
първата българска кооперация.  Други три от най-ценните произведения на Кон-
стантин Щъркелов са акварелни пейзажи, рисувани в полите на Витоша и раз-
криват тогавашния облик на вече населени части на града. Съзерцанието, прет-
воряването на спокойствието и красотата на природата са особено характерни за 
творчеството му. Има много силен контраст между топлите и прозрачни багри, 
нежните цветя, почерка, който се запазва в работата му до самия край на творче-
ския и житейския му път и тежките исторически събития, личните преживява-
ния на художникът, който не само се сблъсква с ужаса на войните, но и след 1944 
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г. бива вкаран в затвора и изселен от София. Поради тази причина навярно, дори 
познавачите и любителите на изкуството, заставайки пред творбите на Констан-
тин Щъркелов не се засмислят за това.

Той е признат и известен български художник, който не само е роден в сто-
лицата, но оставя голямо художествено наследство. Голяма част от произведени-
ята му са свързани със София. Творчеството му не престава да представлява ин-
терес и предизвикателство за изследователите на българското изкуство и до днес. 
Някои от основните източници на информация за него са издания, подготвяни 
във връзка с някои от най-големите изложби с творби на Константин Щъркелов. 
Каталогът, издаден от Софийска градска художествена галерия със съдействието 
на Министерство на културата, Съюза на българските художници (СБХ), Нацио-
налната галерия и други галерии и колекционери по случай 100 години от рож-
дението на художника е едно от най-интересните сред тях, не само заради пълно-
ценното представяне на биографията и творчеството на художника, но и поради 
завършването с цитати на други значими за културния живот по онова време 
личности, писатели и други художници. „(Не)познати истории“ е още едно ин-
тересно издание, което е подготвено по повод представянето на изложба в гале-
рия Лоран и се отличава с увлекателно, тематично представяне на твореството 
на Константин Щъркелов. Въпреки наличието на множество публикации, както 
в периодични издания от първатата половина на миналия век, свързани с раз-
лични събития, откриването на по-големите изложби, така и съвременни изда-
ния, посветени на различни годишнини и чествания, в много от тях се повтарят 
сходни цитати, части от дневниците на самия художник. Неговият личен архив в 
Централния държавен архив съдържа голям обем и все още продължава да бъде 
проучван. Личността и творчеството на Константин Щъркелов заслужено не спи-
рат да бдат представяни в нови кураторкси и изследователски проекти. 

Той е художник, който се радва на голямо признание. Някои от първите 
представяния на негови картини в София са сред първите художествени излож-
би у нас след Освобождението. През 1907 г. няколко негови акварела са показани 
в Олчевата книжарница. Христо Олчев, който заживява в столицата през 1880 г. 
и едва седемнасетгодишен участва като доброволец в Сръбско-българската вой-
на, се превръща в един от първите и най-активни книгоизадатели в столицата. 
Той отваря книжарница, която се превръща в средище на писатели, художни-
ци и културни дейци. Притиснат материално, между 1908 и 1910 г. Константин 
Щъркелов е принуден да прекъсне започнатото в Държавното рисувално учи-
лище образование. В този период той заминава първо за Одеса. Там постъпва 
като певец в манастир, където има квартира, харана и свободно време да рисува 
карй морето. За каратко се издържа като прави по поръчка копия на картини. 
Заминава за Москва, където се запознава с писателя Давид Максимчук, близък 
приятел на Лев Толстой. Познанството и комуникацията с писатели, с други ху-
дожници, безспрно е важен аспект за изграждането на личността и твореца, кои-
то продължаваме да помним и честваме. Константин Щъркелов споделя, че по 
това време е пленен от руското изкуство, живопис, поезия и опера.  През 1909 г. 
художникът се завръща в България и се записва отново в Рисувалното училище. 
Следващата година негови творби са показани на още едно от най-ранните и ем-
блематични за периода места в столицата – Тръпковата галерия. Тя е открита 
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през 1910 г. от Тръпко Василев, който макар да работи като декоратор, е автор 
на много пейзажи. Самият той настоява Константин Щъркелов да се включи в 
неговата изложба заедно с Петър Морозов.  За това събитие, изложените там и 
продадени четири неподписани акварела, художникът разказва в интервю, даде-
но на Коста Георгиев за вестник „Литературен глас“ през 1935 г. То е публикувано 
по-късно и във връзка с организирането на изложбата „(Не)познати истории“ 
в галерия Лоран, както и в сайта, посветен на живота и творчеството на автора. 
Една година по-късно, през октомври 1911 г се открива и първата самостоятел-
на изложба на Константин Щъркелов. Той успява да помести 80 свои картини в 
стаичка, използвана за гардероб на салона по история на Държавното рисувално 
училище. В нея са показани предимно пейзажи и няколко портрета. След за-
криването на изложбата, Константин Щъркелов е приятно изненадан от вестта, 
че цар Фердинанд се интересува от тях и би искал художникът да му ги покаже. 
Макар и скован от притеснение, с подкрепата на приятелите си, той отива лично 
да представи картините си и това го отвежда до сбъдването на една мечта. Царят 
откупува 27 от тях и плаща за тях цена почти двойна на поисканата от художни-
ка. Това е много голямо признание за работата му. Той дава половината от па-
рите на майка си, а с останалите осъществява голямо пътешествие. За 75 дни той 
посещава Мюнхен, Париж, Лондон, Женева, Венеция, Фиуме (дн. Риека), Загреб, 
Белград и се връща обратно в София с 35 произведения, съхранили спомена за 
най-впечатлилите го места. 

След това, за съжаление, настъпват много по-тежки моменти. За период 
от няколко години той участва в Балканската, Междусъюзническата и в Първа-
та световна война. Наличието на голям брой материали, съхранили лични раз-
кази на художника е предимство, както за изследователите на творчеството на 
Константин Щъркелов, така и по-общо на изкуството и историята от периода. 
Макар във всяко издание, посветено на разглеждания автор да има информация 
за участието му във войните, макар често да има и включени цитати от негови 
дневници, не бихме свързали името му с термина военни художници.  Темата за 
войната е ясно обособена в каталога „(Не)познати истории“. Най-общо всички 
изследователи на живота и творчеството на Константин Щъркелов, отделяйки 
необходимото внимание на големия обем от налична информция, документи, 
архиви, лични дневници от времето на войните, отчитат непроменения стремеж 
на художника да открива красиви пейзажи, да устоява на драматизма  на случва-
щото се и трагедията да не намира оражение в картините му. 

Въпреки всичко, през 1915 г. Константин Щъркелов организира още една 
самостоятелна изложба в София и завършва Рисувалното училище при проф. 
Иван Мърквичка. Следващите две  години  участва в големи изложби в Берлин с 
художници от страните съюзници в Първата световна война. За участието си във 
войната е награден със „Сребърен кръст“. През 1919 г. става един от основателите 
и членовете на дружество „Родно изкуство“, заедно с Александър Божинов, Иван 
Лазаров, Борис Денев, Иван Милев, Дечко Узунов и др. През двадесетте години 
художникът пътува, посещава Германия – Мюнхен, Баварските Алпи, а след това 
и Пирея, остров Санторини, Александрия, Кайро, Йерусалим и др. През 1929 г. 
се жени за Соня Стойкова, с която имат две дъщери – Весела и Богдана. През 1935 
г., по повод 25-годишна творческа дейност, е организирана една от най-значими-
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те самостоятелни изложби на Константин Щъркелов. Именно по този повод той 
дава едно от най-цитираните и до днес интервюта, в което разказва за всички спо-
менати и тук моменти от своя живот, споделя какво го вдъхновява, как се чувства 
докато рисува, колко време отделя за създаването на един пейзаж. Тази изложба 
също се радва на положителна критика и отзвук в периодичния печат. По-новите 
изследователи на живота и творчеството на художника описват и празненството 
след откриването на тази изложба, на което присъстват и се включват в музикал-
ната програма други знаменити художни от дружество „Родно изкуство“. Сред 
тях са Дечко Узунов, Александър Божинов и др. В началото на 40-те години Кон-
стантин Щъркелов пътува в Македония – Охрид, Скопие, Солун; отново участва 
в „Изложба на българските художници“ в Германия; посещава и Света гора, къ-
дето създава цикъл от акварели.

След настъпването на политическите промени през 1944 г. следва още един 
тежък период за Константин Щъркелов.  Домът му в София е разрушен от бом-
бардировките. Софийското жителство му е отнето, изключен е от СБХ, арестуван 
е и е затворен в Централния затвор. Обвинен е за художник на царския режим. 

Въпреки всичко това, той продължава да живее и да твори. Той и семейство-
то му заживяват във Варна. През 1953 г. членството му в СБХ е възстановено и в 
следващите няколко години представя няколко големи самостоятелни изложби 
в София, Варна и Пловдив. През 1958 г. се връща в София. По повод последната 
си голяма юбилейна изложба за 70 години, Константин Щъркелов е награден с 
орден „Кирил и Методий“ I степен. 

Като част от честването на Деня на народните будители и отбелязването 
на 130-тата годишнина от рождението на художника в РИМ–София се предста-
вя кратка презентация, посветена на живота и творчеството му. Освен неговия 
безспорен принос за изкуството от периода и връзката му със столицата, освен 
акцента поставен върху произведенията съхранени във фонда на музея, в нея, 
макар и кратко, са представени споменатите, по-тежки моменти от живота му. 
Две от най-ценните му творби, собственост на музея, са експонирани за по-дълго 
във витрина в централното фоайе. Не случайно и анотацията към тях съдържа не 
само стандартната информация – име на автора, заглавие на творбата и техника, 
а и няколко допълнителни изречения. Допълнитеният текст за това, как един от 
първите български майтори на акварела, художник, посветил работата си в най-
голяма степен на красотата на природата, е изселен от родния си град София, 
озовава се в затвора, бива изключен от СБХ, осъществява важна връзка между 
поставените във витрината творби на Константин Щъркелов и съдържанието на 
най-значимата временна изложба на РИМ–София за тази година – изложбата 
„Манифестиращата идеология 1944–1989“. 
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Обр. 1. Юбилейни издания 

Обр. 2. Къщата на Тодор Влайков. Акварел. 28 x 40 см. РИМ–София
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Обр. 3. Пейзаж с Витоша. Акварел. 31 x 46 см. РИМ–София 

Обр. 4. Край София. Акварел. 54,5 x 75,5 см. РИМ–София 
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Обр. 5. Владайска река. Акварел. 46,5 x 65,5 см. РИМ–София

Обр. 6. Опълченци. Молив. 28 х 21,5 см. 
РИМ–София

Обр. 7. Улица. Молив. 28 х 21,5 см. РИМ–
София.
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SUMMARY

130TH BIRTHDAY OF KONSTANTIN SHTARKELOV
THE DAY OF NATIONAL LEADERS IN 

REGIONAL HISTORY MUSEUM – SOFIA

Hristina Grozdanova

The 130th anniversary of the birth of Konstantin Shtarkelov was celebrated on November 1, 2019, on 
the occasion of the National Revival Leaders Day at the Regional History Museum - Sofia. He is one of 
the first Bulgarian artists who whose works were exhibited at some of the most iconic centers of cul-
tural life in the capital after the Liberation - The Olchev Bookstore, The Trapkova Gallery and The State 
Drawing School. Despite participating in three wars and being under pressure from the socialist regime 
after 1944, his art remained inspired by the beauty of nature his whole life. Shtarkelov is also famous 
for being the first watercolor artist in Bulgaria and one of the founders of the “Rodno Izkustvo” (Native 
Art Society). Although he had the opportunity to travel and paint landscapes from around the world, a 
significant part of his work is dedicated to Sofia, the city where he was born, and where he returned at 
the end of his life. Some of his most valuable watercolors, which are preserved in the museum’s art col-
lection, are temporarily exhibited in a display case at the central lobby to mark the anniversary. Along 
with the annual National Revival Leaders Day program, a presentation, dedicated to the life and work 
of Konstantin Shtarkelov, was presented.

Fig. 1. Jubilee editions
Fig. 2. Todor Vlaykov’s house. Watercolor. 28 x 40 cm. Collection of RHM–Sofia
Fig. 3. Landscape with Vitosha Mountain. Watercolor. 31 x 46 cm. Collection of RHM–Sofia
Fig. 4. Near Sofia. Watercolor. 54.5 x 75.5 cm. Collection of RHM–Sofia
Fig. 5. Vladay river. Watercolor. 46.5 x 65.5 cm.Collection of RHM–Sofia
Fig. 6. Volunteers. Pencil. 28 x 21.5 cm.Collection of RHM–Sofia
Fig. 7. Street. Pencil. 28 x 21.5 cm.Collection of RHM–Sofia
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СПОМЕНИ НА ДЪЩЕРЯТА НА ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР 
ЗА НЕЙНИЯ БАЩА

Марияна Маринова

Когато Йозеф Обербауер идва в България, едва ли е предполагал, че тя ще 
стане негова втора родина, където ще прекара живота си. Пристига в младата 
българска столица през 1889 г. заедно с много други чуждестранни специалисти 
– чехи, германци, австрийци, швейцарци, за да участва в модернизирането на 
възстановената българска държава. С инженерните си познания и склонността 
си към рисуване се надява да намери добро поприще в живота. 

Постъпва като техник при Кадастралното управление на Софийската об-
щина на 16 септември 1891 г. Негов пряк ръководител е инж. Вилхелм Бартел. 
Обербауер е изпълнител на първия кадастрален план на София, известен като 
Бартелов. С точност 1:250 той документира градоустройствените ансамбли на 
стария град. Според архивните документи работи като Главен рисувател на 
София с годишна заплата от 4800 лв. до 10 януари 1898 г., когато преминава на 
работа в техническото бюро на Дирекция на железниците и пристанищата. На 
тази длъжност остава до 1921 г., когато отново се връща на работа в софийската 
община и остава тук до края на живота си – 14 април 1926 г. Жени се два пъти и 
има четири деца. Погребан е в Софийските централни гробища на разноски на 
общината.

С какво този чужденец  допринася за изграждането на нова България и сто-
личния град? Защо неговото име и до днес се споменава с благодарност и уваже-
ние? И не случайно една от улиците в София носи неговото име. 

Заслугата му е преди всичко в големия брой произведения, на които с фо-
тографска точност е запечатал улици и сгради, забележителности, църкви и ма-
настири, природни картини – такива, каквито са били в края на ХІХ – началото 
на ХХ век, непосредствено след Освобождението. Акварелите му поразяват с го-
лямата си документална точност, прецизност, виртуозност и с мекия си пастелен 
колорит.
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 Музеят за история на София притежава повече от 70 негови творби – аква-
рели, графики, рисунки с туш и перо. Постъпили са по различен начин – чрез 
откупки от неговите наследници или други частни лица. Една значителна част от 
тях са от най-стария фонд на Софийския общински музей, основан през 1928 г. 
Вероятно са събрани целенасочено в периода 1930–1940 г. като художествен доку-
мент – визуализация на изчезналия и напълно променен град от края на ХІХ век. 

В Научния архив на РИМ–София, № 541, се пази ръкопис на 7 стр. карирана 
хартия, номерирани от 1 до 7, неподписани. Текстът разкрива, че те са написани 
от една от дъщерите на Йозеф Обербауер, вероятно от втория му брак с българ-
ката Събина. Дали това е Екатерина, Фрида или Анна, можем само да гадаем. В 
инвентарната книга няма податки от кого и по какъв начин са придобити. Запа-
зени са заедно с другите материали в сборната папка. Единственият запис гласи 
„От архива на музея“. Това ни дава основание да предположим, че вероятно те са 
приети от уредниците на музея още преди Втората световна война. Незнайно как 
са оцелели, тези спомени са обект на настоящата публикация. 

Оригиналният правопис и пунктуация са запазени: 
„Баща ми Йосиф Обербауер беше крайно трудолюбив и скромен човек. И сега,  

като се опитвам да разкажа нещо за живота, за интересите му, срещам трудности, 
защото той не обичаше да се изтъкват заслугите му и малко говореше за себе си. Но 
неговата почти половинвековна дейност останаха да говорят за изключителнотото 
му трудолюбие, за любовта му към българския народ и неговия бит, към прекрасната 
българска земя и нейните старини. По произход той е австриец-тиролец. Неговите ро-
дители са от Инсбрук, а той е роден в Алпийското селище Санкт-Леонхард през 1853 г. 
м. март в семейството на дребен чиновник. 1Неговите родители (баща Йосиф и майка 
Ана) са били скромни,  крайно чувствителни и трудолюбиви хора. Те са се отнасяли 
с особена нежност към двамата си сина и за да осигурят по-доброто им образование, 
семейството се е местило в различни градове и за по-дълго се установяват в гр. Грац.

От дете моят баща е имал наклонност към живопис и не веднаж е бил мъмрен 
от дядо ми, защото непрекъснато шарел различни рисунки по стените. Баба ми снис-
ходително е прощавала „палавостите на своя малък син“, без да знае тогава, че живопи-
стта ще остане за моя баща любимо изкуство през целия му живот.

В гр. Грац учителите често са викали дядо ми и, не веднаж са му обръщали вни-
мание, че неговият Йосиф има голям талант и много хубаво рисува. Когато баща ми 
завършва гимназиалното си образование, наред с наградата за отличен успех, той полу-
чава и награда като художник на училището.

На годишния акт директорът няколко пъти извиква баща ми, за да получи на-
градата си, но скромен и притеснителен от дете, той нито и предполагал, че него 
викат за награда. Чак когато съучениците му го избутват напред и му казват, че той 
е лицето на наградата, плахо пристъпва към сцената, от където се раздават зрелост-
ните свидетелства и наградите. Накрая учителите му пожелават успех в живота и 
предимно в изкуството. Но моят дядо е смятал, че живопистта не е сигурно средство 
за препитание и решил синът му да стане инженер.

Баща ми постъпва в университета на гр. Грац. През цялото време на студент-

1 Отгоре над датата поправка 3.Х.
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ските си години, той неуморно рисува, посещава множество изложби, непрекъснато 
се занимава. За сюжети винаги се спира на старинното, археологичното, на народния 
бит.

Следва при голяма мизерия, защото трябва да се издържа сам, понеже на трета-
та година от студентството си загубва и баща си (майка му умира, когато е бил на 
17 год.) Това са тежки минути, години през неговия живот. Предава частни уроци по 
математика, чете за изпити и никога не престава да рисува.

...приятелите му да обърнат внимание на картините му и едва го скланят да 
занесе някои от тях в общината на гр. Грац за откуп. Както казах, крайно скромен, 
той не вярва, че някой може да удобри неговите картини, не може да вземе и пари за 
тях. По настояване на своите приятели той взема един ден папката с няколко карти-
ни и боязливо почуква на вратата на общината, остава ги и бърза да си излезе, сякаш се 
страхува да не го укори някой за смелостта му. Тежко изпитание били за него тези ня-
колко дни през които е трябвало да чака за отговор. След изтичане на срока, придружен 
пак от своите добри приятели, той още по-боязливо отваря вратата на общината, но 
за негово голямо очудване, кметът станал, засмял се, стиснал му ръката, поздравил го 
и му казал, че комисията приема картините му.

Това първо признаване на неговия талант му дава импулс и той остава верен на 
своето изкуство до края на живота си. След третата година от следването си, той е 
принуден да прекъсне следването си. Учителствува няколко години.

През времето на Стамболова българското правителство е изискало от Австрия 
инженери и кондуктори за кадастриране на София. По такъв начин той идва в Бъл-
гария през 1889 год. и заработва в Софийската община по кадастрирането на София.

Красивата природа, добродушието на народа обайват неговата чувствителна 
душа. Той обиква България като своя втора родина и остава да работи за нея до края на 
живота си. Девствената природа на България разкрива много сюжети за неговото твор-
чество. Той обикаля из всички кътища на страната пеш, метнал чанта през рамо, в 
която е блокът му, моливите, гумата. Високите непристъпни върхове му напомнят 
за родните Алпи. У него се събужда душата на алпиниста и той неуморно обикаля, за 
да опознае и обикне новата си родина. В неговия блок една след друга се раждат карти-
ни, свидетелство за възторга му от прекрасната природа, от живота на скромните 
наивни овчари, които той особено обича, от старинните паметници – свидетели на 
едно героично и славно минало. Особено обича да разговаря със старите хора, унесено 
слуша разказите е легендите за миналото на българския народ и все по-дълбока ста-
ва любовта му към него и все по-силно сърцето му се привързва към сърдечния мил 
народ. С изключителен интерес той рисува  красивите монастири и в продължение 
на няколко години обикаля цяла България, за да създаде една колекция от картини на 
велики монастири в страната. Мили сърдечни преживявания ми е разказвал за тези си 
пътешествия моят баща. Тук той опознава душата на българския народ. Не веднаж, 
когато е рисувал сред някоя самотна поляна, до него се е доближавал старец – овчар и с 
умиление наблюдавал работата му. Но не веднаж зад него се е отзовавал някой полицай 
и не веднаж е бил каран да прибира блока, боите си, за да отиде в полицията и даде 
обяснение. Той безропотно е тръгвал, но случвало се е още по пътя полицаят да разбере, 
че не е опасен човек и го е освобождавал. Така са създадени много картини през първите 
години на пребиваването му.
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След завършване кадастрирането на София, той постъпва на работа в Дирекци-
ята за Постройки на Железниците и Пристанищата, където остава много години и 
където приема българско поданство. След това наново бе повикан в общината, кадето 
остана до края на живота си. Той има и свое семейство от жена и четири деца. През 
това време той рисува непрекъснато старинна София. Любимото му място за общия 
изглед на София беше квартала „Банишора”, най-високото място в София. Дълго време 
неделен и празничен ден там му е била разходката, кадето скицираше и сетне у дома 
рисуваше. Оттам той разкри основите на римската стена на Улпия Сердика (първо-
то име на София). С риск за живота си се е качвал на върха на комина на тогавашна-
та електроцентрала за да вземе останалите стари постройки на София. Той остава 
много картини, които се намират сега в музеите, Синода и общината. Запознава се с 
нашия народен поет Иван Вазов и като знак на дружбата им той илюстрира романа 
„Под игото”. През 1907 г. той изпраща в всесветската Лондонска изложба някои свои 
картини и получава (Диплом, пари и златен медал).

Моят баща беше истински ценител на старините. Със сълзи на очите той спи-
раше рушенията им. Аз лично бях свидетелка на такива сцени. След завършване на 
гимназиалния курс баща ми бе решил да ме зарадва с една голяма екскурзия по черно-
морския бряг, където предстоеше някакво проучване на брега Варна, Бургаз, Сезопол и 
Месемврия. Междувременно баща ми работеше и по реставрирането на някои стари-
ни. Виждах го как заедно с работниците внимателно камък по камък нареждаше, за 
да възобнови и разкрие старинния облик на постройките. Често със сълзи на очи той 
молеше да се пазят старинните паметници и с обич говореше, че те са история и са 
гордост за народа. Тук в Месемврия той намери много материал за сюжет на своите 
картини и ги събра в 2 красиви албума под заглавие „Месемврия”. В продължение на 
много години в неговите албуми оживяваше и дишаше любимият му град София, на 
който той посвети най-хубавите си години и най-пламенните си чувства. Той не по-
знаваше умора и почивка. От работа редовно се връщаше в къщи и след вечеря сядаше 
на работната си голяма маса, върху която грижливо бяха наредени, опънат лист, раз-
лични четки и бои и рисуваше до 12, а често и до 1–2 ч. полунощ. От време на време 
обичаше да му поднеса чаша чай, или черно кафе, с лекия си хумор разправяше разни 
случки от живота си.

Той беше и един от ревностните работници, който разкраси и „вечния град” за 
Софиянци – гробищата. Той мечтаеше да направи там великолепен парк по подобие на 
Виенските гробища.

Там намери на  14 април 1926 г. своето място в парцел 39, ред 34, гроб 15 – на 73 
годишна възраст и той чужденецът дошел от далечна страна, но с душата си и с дела-
та си станал българин и истински син на България.“
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SUMMARY

JOSEPH OBERBAUER DAUGHTER’S MEMORIES 
ABOUT HER FATHER

Mariana Marinova

The biographical information and personal memories, presented here, are written by one of the 
daughters of Joseph Oberbauer. He was an Austrian professional who worked for Sofia Municipality. 
Emotionally they tell of his passion for drawing, of his difficult life as a youth and of his love for Bul-
garia.
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ВРЕМЕННА ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ
ЗА ТРАДИЦИОННОТО БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ХЛЯБА И ЖИВОТА

(26 МАРТ – 30 ЮНИ 2019 Г.)

Кателина Салтирова-Павлова

В навечерието на Благовещение през 2019 г., в залата за временни експо-
зиции на Регионален исторически музей (РИМ) – София, бе открита изложба, 
посветена на традиционните български обичаи за благославянето на хляба и жи-
вота. В продължение на три месеца посетителите и гостите на музея имаха въз-
можност да се запознаят  с предмети и изображения, свързани с православния 
християнски култ, практикуван в храма и дома на традиционния българин.

Представените по темата експонати – просфорни печати, икони, щампи и 
йерусалимии, са една малка част от етнографската колекция на Антонио Васи-
лев. Той е събирал тази колекция в продължение на няколко десетилетия. Тя впе-
чатлява не само с големия брой разнообразни експонати, но и с тяхното добро 
състояние – резултат на специализирани грижи, финансирани от собственика 
на колекцията, който е сред големите колекционери в България и на Балканите.

Антонио Василев е познат на българската общественост с желанието и уси-
лията, които полага, за да популяризира и социализира тази част от българското 
културно – историческо наследство, която е обект на неговите колекционерски 
интереси. Съвместно с музеи и културни институции в столицата и страната, той 
устройва изложби, настоява за каталожни издания, дарява щедро, меценат е в 
различни инициативи и начинания.

По време на официалното откриване на изложбата „Да бъде благословен 
хляба и живота”, Антонио Василев публично оповести своето дарение за фондо-
вете на РИМ–София – йерусалимия от 1901 г., олтарни двери със сцената на Бла-
говещението и икона на Св. Троица. Дарението ще бъде използвано в обновява-
нето и разнообразяването на постоянната експозиция в залата „Силата на Духа”.

В представяната изложба, акцентът бе поставен върху експонирането на 
просфорни печати, изработени от различни материали, с различна украса, ве-
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роятно придобивани по различен начин и използвани както в селищни и мана-
стирски храмове, така и в частни домове. В колекцията на Антонио Василев са 
комплектувани стотици просфорни печати, които са изработени от дърво. Има 
и такива от камък, мрамор, алабастър и месинг.  

От дървените просфорни печати, включени в експозицията, около 15 броя 
впечатляват с майсторската си изработка, дърворезбена, моно- и полихромна 
украса. Те отговарят на каноничните изисквания и са използвани за храмовата 
просфора и религиозното тайнство на Евхаристията. В тези т. нар. евхаристич-
ни печати задължително е наличието на изображението за Агнеца. Най-общо  
това е квадрат с вписан в него кръст с четири малки полета с инициалите ИС ХС 
НИКА (Иисус Христос Побеждава).

Изложените печати от този вид са с различен облик (форма, разположение 
на полетата и размери) – квадратни, многоъгълни и кръгли с вписани квадрати 
или кръстове с широки рамене, върху които са разположени по-малки квадра-
ти с Агнеца. В дясната страна на този вид печати, независимо от конкретния им 
облик, е квадратното поле за обозначаване на Богородица, а в ляво – това на де-
ветте свети чина. Празните полета са запълвани с лъчи, класове, листа или розе-
ти. Върху основата на дръжките на някои от тези печати са разположени втори 
печати – само от изображението на Агнеца.

В повечето случаи гърбовете на печатите от този вид са конусообразни, а 
дръжките – широки и къси с трапецовидни стени. В основите на дръжките са 
правени отвори, за да се привързват канапи или тънки телчици за окачване или 
за привързване на тънко, клинообразно приспособление за почистване на печата 
от тестото.

Към групата на изложените евхаристични печати отнасяме и малките мра-
морни, каменни и бронзови печати, както и този от алабастър с дръжка под фор-
мата на издължен кръст. Материалът, начинът им на изработка и цялостната им 
визия навеждат на мисълта, че те са изработвани и закупувани при посещения 
на светите места Атонски, Синайски или Божигробски. В много случаи, обаче, 
търговия с такива и подобни печати за просфора са извършвали и пътуващи 
монаси-таксидиоти.

Във витрина, заедно с месинговите евхаристични печати, бяха изложени лъ-
жичка за причастие и „звездици” за дискоса, изработени от сребърни сплави и 
месинг. Всички те са пряко свързани с просфората и заедно с нея са използвани 
в религиозното тайнство Евхаристия.   

В изложбата бяха представени и друг вид печати за просфора. Те бяха пове-
че от 100 и ги определяме като евлогични печати. Използвани са за превръщане 
на квасения хляб в просфора, която има приложение в храма и дома, но не е 
свързана с Евхаристията. Това са печати с различни изображения, форми и раз-
мери. 

Към този вид се отнасят и обособяват в малка група печати с изображения 
на двуглав орел, архангели и лабиринт от линеарни знаци. Тези печати са изпъл-
нени от дърво в различен по дълбочина релеф и форми на издължена елипса, 
ромбоид и правоъгълник. В изложбата беше включен и  голям мраморен печат с 
изображение на три архангела. Той е изключително интересен с интерпретира-
нето на каноничното изображение на сцената Архангелски събор и със запазени-
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те буквени знаци в горния край на дръжката.
Гърбовете на печатите от тази група са изпъкнали, конусообразни или кръг-

ли над широки бордове. Дръжките им са малки, с по-дълги основи и трапецо-
видни стени. Независимо от това, че могат да носят печата и на Агнеца, би тряб-
вало да са използвани само при приготвянето на обредни и празнични хлябове, 
които не са приложими в причастяването.

Сред представените колекционни екземпляри най-голяма е частта на печа-
тите за просфора, които са с малки размери, правоъгълна, квадратна или кръгла 
форма и дълга дръжка, оформена по различен начин. Най-често това е кръст с 
по-изчистена или по-сложна форма. Има такива, чиято дръжка наподобява дъс-
ка за месене или хурка. Единични са печатите, чиято дръжка завършва с човешка 
главичка или изглежда като копие или риба. Украсата на кръстните дръжки е 
различна – с резбовани орнаменти, знаци, сцени и изписвания, а в някои случаи 
е налице и оцветяване в един или няколко цвята.

Печатите от тази група са дело на любители резбари. В някои случаи те се 
представят като добре осведомени – правилно изписват инициалите на Агнеца 
в печата. В други се справят по-умело с резбата, но допускат грешки в изписва-
нията, не се справят с обратния словоред и т.н. В много случаи използват стари 
декоративни мотиви и орнаменти, изработват с различен релеф христови сцени, 
записват години, имена на хора и населени места.

Като цяло, в някои от печатите канонично правилно е представен Агнеца, в 
други има грешки в разположението на буквите или пропуски на букви и поле-
та. Има и такива от печатите, които представляват кръстни знаци, четирилистни 
розети, правоъгълни полета, лабиринт или най-общо изписани буквени и лине-
арни знаци, съответно в кръг или диагонално. Гърбовете на тези печати са кону-
сообразни, пирамидални или с по-широки бордове. Дръжките са тънки, цилин-
дрични или паралепипедни, с различна дължина и в повечето случаи са стволо-
ве на кръстове. Над тези кръстове обикновено е приспособлението за окачване.

Изключително разнообразни и интересни са кръстовете над печатите в тази 
група. Те имат своите корени и прототипи в Средновековието и Античността и 
са много различни по форма и украса. Независимо от това многообразие, най-
общо могат да се обособят две подгрупи. Първата обединява всички онези печа-
ти за просфора с кръстове, чиято цялостна конфигурация и украса наподобява 
напрестолен кръст. Втората подгрупа включва печати за просфора с кръстове, 
които наподобяват мъжки и женски надгробия, според начина по който са оф-
ормени раменете им – прави или заоблени.

В украсата на кръстовете от двете подгрупи са използвани стари мотиви и 
похвати – т. нар. „въжен”, „вълчи зъби”, розети, точкови полета, кръгове с точки 
в средата, човешки личица, растителни клонки, зиг-заг, слънца. В повечето кръ-
стове от двете страни са изпълнени с различен по дълбочина релеф и художест-
вено умение „Разпятието” и „Кръщението”. Върху кръстовете са резбовани с раз-
лично разположение ИС ХС НИКА, лични и фамилни имена, имена на населени 
места, години, наименования за спомен. Има кръстове, оцветени в червено или 
синьо.

Повечето от тези печати със сигурност могат да бъдът датирани в периода 
от последните десетилетия на ХІХ до средата на ХХ век. Произхождат, преиму-
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ществено, от Северозападна България, съхранявани и използвани са предимно в 
домашни условия и най-вероятно не са само домашни печати за хляб, а са има-
ли и други функции. Притежавали са място в домашните олтари, маркирали са 
мястото на домашния олтарен престол и са обслужвали редица репрезентатив-
ни функции на главата на семейството, домакинството или рода.

На второ място, по брой на експонатите след печатите за просфора в пред-
ставяната изложба, бяха иконните изображения – няколко десетки икони, дип-
тиси, триптиси, центрове на триптиси с различни размери, обслужващи личния 
и семейния култ в дома и по време на път. Можем най-общо да ги обозначим 
като домашни икони независимо, че най-често по този начин са наричани ико-
ните от три части – триптисите, изработени от тънки дъсчици. В централното 
поле на този вид триптиси е Богородица с младенеца като пазителка на домаш-
ното огнище и покровителка на семейството и неговите членове. На страничните 
крила най-често са св. Георги и св. Димитър, свързани с началото и края на из-
ключително важните земеделски дейности и земеделска година.

Сред експонираните колекционни единици имаше домашни триптиси и 
централни части от тях, съответно от ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век. В централните полета 
на по-старите триптиси е изображението на Богородица с маладенеца, но има 
и такива, в които са изобразени други светци – допоясно или на редове. Един от 
старите триптиси от ХVІІ век като цяло представя Дейсис. Напълно възможно е 
триптиси от този тип да са били притежание на отделни членове от семейството, 
по стара средновековна традиция, преустановена постепенно в българските земи 
в годините на робството, но запазена, например, сред населението на Русия.

Уникален е триптихът от първата половина на ХІХ век с изображенията на 
св. св. Константин и Елена и празнични сцени в централното поле. Страничните 
крила са разделени на редове и в тях са изписани светците-покровители на земе-
делското семейство. Много вероятно е този триптих да е изработен по поръчка 
или при специален повод от изявен зограф в по-близко или по-далечно за по-
ръчителя ателие. Много е различен от изработените като масово производство 
домашни триптиси в ателиетата на Балканите, разнасяни от монаси-таксидиоти 
или пътуващи търговци по селищните панаири.

Домашните икони, подобно на просфорните печати, са имали своето място 
в домашните олтари, устройвани на източната стена в помещението с огнище-
то, което се е ползвало от всички членове на домакинството. Там са поставяни и 
специални „хартиени” икони-щампи, редом с иконите на семейството и рода. 
Те са донасяни след поклоннически пътувания до светите места или са купува-
ни от пътуващи монаси-таксидиоти. Щампите се появяват късно в сравнение с 
домашните икони – в последните десетилетия на ХVІІІ век, но влизат в сериозно 
взаимодействие с тях и твърде скоро се оказват особено сходни.

 „Хартиените” икони са създавани в иконописните ателиета или щампар-
ски работилници на различни места на Балканите. По правило върху тях са изо-
бразявани най-прочутите реликви на светите места, техният архитектурен облик 
и природни забележителности. По този начин, една част от щампите изглеждат 
като икони, а други – като тографски карти.

В колекцията на Антонио Василев са събрани няколко стотици щампи – 
икони и топографски карти. Експонирани бяха колекционни единици от края 
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на ХVІІІ и ХІХ век. На щампата от Хилендарския манастир е посочена годината 
1779 г., когато е изработена матрицата за отпечатване на манастирската щампа с 
топографско съдържание. В нея са обособени две полета с надписи на църковно-
славянски и на гръцки, за разлика от другите две щампи с топографско съдържа-
ние (Зографската от 1836 г. и Араповската от 1873 г.), където надписът е подреден 
линеарно в долния край на щампата.

Щампите от иконния тип, които бяха изложени – Богородица Царица от 
1865 г. и св. Никола от ХІХ век са вторично колорирани. В тях, около централно 
разположения образ на Богородица и светеца са подредени в четириъгълни по-
лета житийни сцени. Надписите са съответно на български и гръцки и само на 
гръцки.

Изложената щампа „Архангел Михаил вади душата на богатия” е вторично 
колорирана в няколко цвята. Щампата напомня за стенописна сцена от Рилския 
манастир и наподобява щампа на Атанас Карастоянов със същия сюжет.

Безспорно най-богати на цветове, светини и свети сцени в представяната из-
ложба, а също така и в голямата и разнообразна колекция на Антонио Василев, 
се оказват изложените рисувани платна – йерусалимии. Те са едно от категорич-
ните свидетелства за хаджилък, което било разпъвано в дървена рамка „черчеве” 
и поставяно в най-хубавата стая в дома на хаджията.

Йерусалимиите са изработвани от палестински майстори, които са спазва-
ли установени общи правила за работа и цялостна визия на изобразеното. Не-
зависимо от различните размери и колорит, в центъра винаги са изобразявани 
храм „Възнесение Христово” на Голгота и околните свети места в Йерусалим. 
Вдясно и вляво в различни медальони са изобразявани Богородица с младенеца 
и Иисус Христос. Останалата част е заета от четириъгълни полета с изображения 
на светци и библейски сцени. Акцентът е поставен върху сцени от Страшния съд.

Надписите са разположени от четирите стени. Понякога са надписвани че-
тириъгълните полета със светци и библейски сцени. Името на поклонника и го-
дината на поклонническото пътуване са вписвани в малко засводено поле под 
топографското изображение в центъра.

Йерусалимиите в колекцията на Антонио Василев са основно от ХІХ век. Из-
ключение правят две от експонираните колекционни единици – едната от края 
на ХVІІІ век, а другата от 1901 г. Независимо, че отговарят на иконографските 
изисквания, те са много различни помежду си. Различават се по размери и ко-
лорит, по наличие или отсъствие на надписи, по оформяне на различни полета, 
както и в много други детайли. 

И ако в представяната изложба просфорните печати се свързват с благосла-
вянето на хляба, а домашните иконостаси с молитвите за благословен живот, то 
изключително интересните йерусалимии разкриват стремежа на богатите бъл-
гари към Божествената Благодат и желанието им да бъде реализирана в реалния 
живот. Това е и основата, върху която се обединяват експонатите под заглавието 
на временната експозиция за благославянето на хляба и живота.

Седмица преди закриването на изложбата екипът по нейното проучване, 
документиране и реализиране представи каталог със заглавие „Да бъде благо-
словен хлябът”. Двуезичният каталогът е структуриран в няколко раздела. Всеки 
от тях започва с текст, който изяснява понятия, прави пепратки към колекцията, 
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характеризира експонатите, описва и пояснява уникатите. Същността на разде-
лите са снимки на експонатите и детайли от тях, снабдени с анотации за наиме-
нование, размери и датировки. 

Съобразно акцента на изложбата в първия раздел са включени, с малки из-
ключения, всички експонирани печати за просфора.Текстът представя значение-
то на  думата просфора и начина, по който квасения пшеничен хляб се превръща 
в дар, става приношение. Посочени са каноничните изисквания за представянето 
на Агнеца и  двата основни вида печати за просфора – евхаристични и евлогич-
ни. Специално внимание е отделено на печатите с дълги кръстообразни дръжки, 
изработени в традициите на т. нар. „овчарска дърворезба”.

Вторият раздел е посветен на домашните олтари  и по-точно на домашните 
икони и щампите. Каталогизирани са повечето експонирани иконни изображе-
ния и всички представени в изложбата щампи.  В текста са пояснени понятията 
„домашна” и „хартиена” икона, посочени са характерните особености и взаимос-
вързаността им, описани са уникални творби от единия и от другия вид.

В последния раздел е поднесена информация за четирите експонирани  йе-
русалимии. Текстът обяснява какво представлява „хаджията” и „хаджилъка”, 
свидетелство за какво са рисуваните платна от Божи гроб. Поставен е акцент 
върху тяхната разноликост, въпреки съществуващите еднотипни изисквания, на 
които трябва да отговарят.

Проучването на колекцията на Антонио Василев и работата по съдържание-
то на каталога е дело на екип в състав: Десислава Първанова, Бранимира Тенева  
и Танче Петрова, под ръководството на Кателина Салтирова–Павлова.  Автор на 
каталожните текстове и анотациите е Кателина Салтирова–Павлова. Преводът 
им на английски език е дело на Еньо Стоянов. Графичната концепция и дизайна 
на каталога са осъщесвени от Светлана Чолакова, а отпечатването е направено от 
„Козирог – ООД” .

Каталогът „Да бъде благословен хлябът” бе представен на 18 юни 2019 г. 
пред широка аудитория. Присъстваха служители на РИМ–София и други сто-
лични музеи, проф. Жоржета Назърска от УниБИТ и доц. Стоян Дечев от НХА. 
Поканени бяха студенти и преподаватели от Исторически и Богословски факул-
тети на СУ „Св. Климент Охридски” и от Приложния факултет на НХА, както 
и учители, и ученици от НГПИ „Св. Лука”. Специално беше присъствието на 
учители и ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ” . 

Думата бе дадена на гл. ас. д-р Иглика Мишкова от ИЕФЕМ – БАН и на 
проф. д.ф.н. Валери Стефанов от СУ „Св. Климент Охридски” да споделят своето 
мнение за труда на колекционера, неговата колекция, изложбата и най- вече за 
нейния документален израз – каталога. Свое становище за изложбата и каталога 
даде и г-н Стоян Дечев. След споделените благодарности от куратора на излож-
бата за участващите в проучването, експонирането и каталогизирането и на ко-
лекционера – към служителите и ръководството на РИМ–София, присъстващите 
имаха възможност да се насладят отново на изложбата, ориентирана като цяло 
към молбите и въжделенията на традиционните българи за благословен и бла-
годатен живот.
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SUMMARY

TEMPORARY EXHIBITION AND CATALOG
ABOUT TRADITIONAL BENEDICTION OF BREAD AND LIFE

(MARCH 26 – JUNE 30 2019)

Katelina Saltirova-Pavlova

The author presents the organized events in the Regional History Museum – Sofia, associated with 
the ethnographic collection of Antonio Vassilev – one of the prominent Bulgarian collectors and bene-
factors. First and foremost is the temporary exhibition of prosphora stamps (dated from the last decades 
of 19th to the middle of the 20th c.), icons, triptychs, diptychs and fragments of them (17th, 18th and 19th 
c.), paper icon engravings, and Jerusalem icons (18th – end of the 19th and early 20th c.).

The paper also presents the items, donated by Antonio Vasilev to the Reginal History Museum – So-
fia during the opening ceremony of the exhibition (on the eve of the important Christian celebration of 
the Annunciation), as well as their purpose – to be added to the permanent museum exhibition, in hall 
No. 2 “Fortitude of the Spirit”. Another topic, present in the paper, is the structure, content and author-
ship of the temporary exhibition’s catalogue, as well as its official presentation in front of a large and 
varied audience, containing scholars, lecturers, teachers, students, museum employees, etc. 
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ОТВЪД НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА ИЛИ ИЗЛОЖБАТА
„МАНИФЕСТИРАЩАТА ИДЕОЛОГИЯ 1944–1989”

Теодора Мешекова

На 7 ноември 2019 г. РИМ–София откри поредната си временна експозиция, 
на която имах удоволствието да бъда куратор. Екип от музейни специалисти, 
съвместно с НИМ, ИЕФЕМ–БАН, „Музей за социалистическо изкуство” и БНФ 
реализираха този проект, свързан с 30 години от 10 ноември 1989 г. – дата, след 
която започват демократични промени във всички сфери на българското обще-
ство. Както и да бъде определяна – като вътрешнопартиен преврат, начало на 
незавършения преход или момент, в който очакванията на обществото надхвър-
лят резултатите, в България стартират процеси, свързани с възстановяването на 
изконните права и свободи на гражданите. Връщането на частната собственост и 
пазарните механизми дават възможност за разгръщане на свободната иницати-
ва, предприемачеството и конкуренцията. След тази дата от колективно безот-
говорни притежателите на земя могат да си я върнат и управляват по своя воля. 

Времената експозиция насочва вниманието на публиката към недалечно-
то минало, когато след Деветосептемврийския преврат през 1944 г., всички сфе-
ри на българското обществото са подчинени на идеологията на управляващата 
комунистическа партия в съюз с казионния Земеделски народен съюз. Няколко 
години след преврата тоталитарната форма на управление е факт, а партията на 
комунистите успява да обедини голяма част от обществото, пропагандирайки 
идеите си за всеобщо социално равенство и справедливост. В областта на ико-
номиката преобладаваща е държавната собственост, земята е кооперирана на-
силствено, а трудещите се в града и на село са организирани да строят „светлото 
комунистическо бъдеще”. Тази крайна цел трябва да бъде постигната на етапи, 
като първият е построяването на социализма. Всичко ще бъде осъществено под 
мъдрото ръководство на партийните вождове, които остават безсмъртни и както 
повелява комунистическата идеология са „винаги в строя” .

Преди залата, в която е експонирана изложбата, в малка ниша в коридор-
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ното пространство, посетителят може да си припомни или да се запознае с об-
становката в някогашните клубове на Отечествения фронт. Такива клубове се 
създават във всяко населено място, във всеки квартал. Първоначално ОФ обеди-
нява т.нар. опозиционни леви партии начело с комунистическата, които участват 
в Деветосептемврийския преврат и излъчват първото ОФ правителство след 9 
септември 1944 г. По-късно ОФ се превръща в масова, обществено-политическа 
организация, пряко подчинена на БКП, която съдейства активно за осъществя-
ването на пропагандата на комунистическата идеология. В ОФ-клубовете се про-
веждат политически лектории, предизборни събрания, чествания на сакрални за 
комунистите дати и пр. Там дори заседават т.нар. „другарски съдилища”, които 
порицават нарушилите социалистическите норми и морал.

Експозицията в залата започва с уводен и обяснителни текстове, като посте-
рите съдържат авторски коментар, съчетан с цитати на партийни лидери и иде-
олози на марксизма-лининизма. Темите, представени върху постерите маркират 
съдържанието на временната изложба: „Под знамето на марксизма-лениниза”, 
„Бодрата смяна” на социалистическото общество”, „Борба за изпълнение и пре-
изпълнение на плана”, „Семейство – основна клетка на социалистическото об-
щество”, „Науката и културата – в съотвествие с марксистко-ленинската теория” 
и „Вождът и учителят”. Отнасят се до всички области на стопанския и обществен 
живот, в които прониква пропагандната машина на тоталитарната държава. 

Експозиционните елементи са: политически и др. плакати, вещи, докумен-
ти, вестници и списания, книги, произведения на изкуството, натоварени с иде-
ологическо съдържание и създадени с цел да пропагандират и разпространяват 
идеите на управляващите за посторояването на социалистическото и комунис-
тическото общество.

Снимковият материал допълва и илюстрира картината на социализма. 
Шествията, манифестациите, паметниците на комунистически лидери от съвет-
ската и българската история пазят паметта за личности, събития и места в столи-
цата – непознати за голяма част от съвременното поколение.

Акцентите в изложбата са няколко. В началото на експозицията особен ин-
терес представлява „Морален кодекс на строителя на комунизма”. Съчинен е в 
ЦК на КПСС в бившия Съветски съюз и веднага е преведен на български език. 
Тези своего рода „норми за поведение” на социалистическия гражданин са по-
ставяни в училища, учреждения, промишлени предприятия, търговски обекти, 
в обществените сгради на село и пр.

Акцент в експозицията е и е скулптурата на Републиката, дело на Стою То-
доров. Изработена е от от гипс, покрит с бронз, в ръката си държи меч. Скулп-
турата вероятно е послужила за модел на внушителната Статуя на Републиката, 
която през 1946 г. е експонирана пред бившия Царски дворец. Създадена е в на-
вечерието на Референдума против монархията и след обявяването на България 
за народна република вече е изпълнила пропагандните си функции. След смър-
тта на Георги Димитров през 1949 г. статуята е унищожена, а на нейно място е 
построен неговият мавзолей.

Сред акцентите е и гербът на България от периода, когато страната ни вече 
е народна република. Централно място заема петолъчката. Този комунистиче-



43

Теодора Мешекова

ски символ присъства и в герба на столичния град – видоизменен от Иван Радев, 
защото София се превръща в социалистическа столица. Гербът на София от пе-
риода на социализма заема една от централните витрини в залата.

Любопитен акцент е и манекен с дрехите, с които е обличано балсамирано-
то тяло на „вожда и учителя” Г. Димитров, аксесоари от украсата на ковчега и во-
съчните отливки от китките на ръцете му. Когато тялото на Димитров е изнесено 
и погребано, а мавзолеят разрушен, тези предмети са предадени в музея.

Свидетелствата за идеологическите, комунистически послания са и различ-
ните знамена. Някои са свързани с т.нар. „възпитателни организации” – чавдар-
ска, пионерска и комсомолска. Униформеното облекло допълва информацията 
за тези организации – пряко или косвено подчинени на комунистическата пар-
тия и призвани да възпитават правилно бъдещите строители на социализма.

 Една от основните теми в изложбата е свързана с плановата икономика, 
която се подчинява на марксистко-ленинската теория. При нея според думите на 
Б. Гройс: „всяко икономическо решение трябва да получи своята идеологическа 
обосновка” за да бъде осъществено – факт, който рано или късно го обрича на 
провал. Предприятията-първенци в социалистическото съревнование – основ-
на част от стопанския живот по това време, са награждавани с т.нар. „преход-
ни знамена”. Трудовият колектив е от решаващо значение при изпълнението и 
преизпълнението на плановете и петилетките, а изявените работници – т.нар. 
ударници са пример за подражание. Те успяват да изпълнят неколкократно 
определената трудова норма за деня. Примерът на съветския стругар Стаханов 
създава т.нар. „Стахановско движение”. В една от витрините в експозицията са 
представени: ленти с надписи „отличник”, „ударник”, „Стахановец”, значки, ор-
дени, медали – основни, морални награди за строителите на „светлото бъдеще”.

Интересни са и предметите, характерни за социалистическия бит, в които 
за декорация са използвани комунистически символи. Порцелановият кухнен-
ски сервиз от 15 части е украсен с червени петолъчки и надпис СНМ (Съюз на 
народната младеж), а електрическите крушки с вградените профили на Ленин и 
Г. Димитров вроятно са произведени в чест на знаменития Пети конгрес на ко-
мунистическата партия, през 1948 г., на който един от водещите доклади поставя 
като основна задача на партийните членове марксистко-ленинската просвета и 
борбата на идеологическия фронт.

Социалистическият начин на живот предполага нови норми на поведение, 
нови ритуали, нови празници и обичаи. Агитационни брошури представят нова-
та, социалистическа, обредна система, която заменя религиозите ритуали, като 
посланията с идеологически характер присъстват навсякъде. 

Идеологическата пропаганда прониква и в науката, изкуството, културата. 
В експозицията са показани няколко картини, които пропагандират новия со-
циалистически бит на село, представят вожда на световния пролетариат Вл. И. 
Ленин както и българския му последовател, комунистически вожд и и министър-
председател през 40-те години на ХХ век Г. Димитров. 

Гипсовият бюст на Й. В. Сталин буди респект с внушителния си вид и раз-
мери. Той е един от многобройните бюстове на комунистическите лидери, които 
„украсяват” различни обществени сгради по време на социализма.
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Десетки са плакатите, лозунгите и афишите с политически, икономически, 
културнии и спортни послания, натоварени с идеологическо съдържание. Те 
предизвикват спомени, изненадват и дори забавляват посетителите. 

Не тъга, а съжаление предизвикват некролозите, издадени по повод смър-
тта на „вожда на прогресивното човечество.....” Й. В. Сталин, изпълнени със су-
перлативи и прочувствени слова. 

Временната изложба припомня и един епизод от българската история, ко-
гато поради идеологически подбуди, за да не бъде поставен под съмнение ав-
торитетът на братския Съветски съюз, от обществото в продължение на дни се 
крият факти, свързани с Чернобилската авария. Управляващите рискуват живо-
та на населението след като не предприемат никакви мерки за да го информират 
и предпазят от последвалата радиация. В експозицията, на фона на снимка от 
първомайската манифестация през 1986 г. под радиационния дъжд, е представе-
но факсимиле от в. „Работническо дело”. Според статията аварията е дребен ин-
цидент, който е преекспониран от западните държави поради провокационните 
им намерения.

Акцент и финал на временната изложба е ръчно изработеният плакат, пред-
ставящ свалянето на петолъчката от бившия Партиен дом и постер със снимка и 
цитат на журналиста-дисидент Георги Марков, убит от българските тайни служ-
би в Лондон. В думите му се долавят горчиви спомени и искрено съжаление: 
„Понякога ми се иска да направя каталог от пълни безсмислици, от мегаломан-
ски фрази, от ужасно неинтелигентни изрази на всички тия бивши и днешни 
божества. Но пък си мисля, че режимът съзнателно настояваше да повтаряме 
глупости, просто за да убие и последната съпротива на собственото ни достойн-
ство...”

Мултимедийният продукт – колаж от кинопрегледи от 40-те – 80-те години 
на ХХ век допълва визуалното и музикално въздействие на експозицията.

„Манифестиращата идеология” оказва своето пагубно влияние върху об-
щественото съзнание на българите през 40-те – 80-те години на миналия век. Три-
десет години след началото на промените, във времето на продължаващ преход 
от социализъм към пазарно стопанство, ретроносталгията и политическото рав-
нодушие битуват сред част от българите. Надяваме се, че временната експозиция 
е изиграла своята положителна роля за преосмислянето и промяната на тези 
нагласи.
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SUMMARY

BEYOND OF BEGINNING OF THE TRANSITION OR THE EXHIBITION
“THE MANIFESTING IDEOLOGY 1944–1989”

Theodora Meshekova

“The manifesting Ideology 1944–1989“– one of the temporary exhibitions in RHM – Sofia, takes the 
visitor back to the Socialist era, when the postulates of Marxism-Leninism ideology determined the 
development of every aspect of Bulgarian society. The ruling Bulgarian Communist Party proclaimed 
the construction of a “bright” communist future. The propaganda related to this ultimate goal, which 
is intended to be sought by the society, is represented through objects, documents and photographs, 
loaded with ideological content: political posters, uniforms and banners, medals and orders, household 
items, works of art and more. Explanatory texts and a collage of newsreels from the 1940s–1980s round 
up the notions of propaganda methods of the government and amplify the impact of the exhibition.
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ЗАПАДНАТА ПОРТА НА СЕРДИКА:
АВТЕНТИЧНОСТ И АТРАКТИВНОСТ

В СЪРЦЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД1

Илиана Борисова-Кацарова

Археологическите ценности представляват автентични свидетелства за от-
минали процеси и явления, документи, които с вида, в който достигат до нас, 
могат да разказват истории. В този смисъл, всяко автентично късче история, дос-
тигнало до нас от дълбините на времето е неоценимо свидетелство за миналото, 
което се опитваме да реконструираме. Всяка руина носи свидетелството за при-
чините за нейното разрушаване, както и за съдбата ѝ преди или след това. Една 
разрушена крепостна стена може да разкаже за драматични военни конфликти, 
една рухнала сграда може да пази свидетелство за природно или друго  бедствие. 
Променяйки вида на дадена археологическа структура, ние унищожаваме зави-
наги един документ и губим или видоизменяме информацията, която той носи. 
Археологическото наследство е невъзстановяем ресурс и поради тази причина 
се нуждае от много специфична закрила. Стойността на това наследство е мно-
гопластова и разнопосочна. Един археологически паметник има научна, социал-
на, образователна, икономическа стойност.

Оценявайки всички аспекти от значимостта на археологическите останки от 
Западната порта  на Сердика, разкрити през втората половина на ХХ в., Столич-
на община се ангажира с разработването на проект за изграждане на Археологи-
чески парк, достъпен за посещения. Този проект е пример за осъществяване на 
повечето  етапи от цялостната система по управление на археологическото на-
следство, която включва археологическо проучване, консервация, реставрация, 
представяне и социализация на паметника. 

1 Този материал в съкратен вид беше изнесен като доклад на конференция „Оригиналът в па-
метника на културата – 40 години по-късно“, проведена на 18 април 2018 г. в Централен дом на 
архитекта, гр. София.
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Кратка история на археологическото проучване
Първото археологическо проучване на обекта започва през 1974 г. и про-

дължава до 1980 г.  под ръководството на ст. н. с. Магдалина Станчева и екип на 
Музея за история на София (Станчева и др. 1976, 45–46; 1977, 132–133; Станчева 
1979, 93; 1980, 228;  1981, 56). Открити са следи от живота в града през османския 
период, Средновековието, късноантичната и римската епохи.

Проучван е районът на портата и крепостните стени северно от нея, вход-
ното пространство (пропугнакулум) на портата, главният канал под decumanus 
maximus (извън портата),  протейхизмата (допълнителна отбранителна стена). На 
запад от нея е разкрита сграда extra muros, интерпретирана като митница.

Нови археологически проучвания са предприети във връзка с идеята за съз-
даване на Археологически парк „Западната порта на Сердика“  (Борисова-Ка-
царова, Аладжов 2012, 322–325; 2013, 293–297; 2014, 366–369; Борисова-Кацарова, 
Горянова 2015, 508–511; Борисова-Кацарова, Станев, 2017).2 По време на подно-
веното през 2011 г. проучване работата е продължена в дълбочина и в участъци, 
в които не е работено в миналото. Сред най-забележителните нови открития са 
полихромна подова мозайка и отбранителен ров пред крепостните стени. 

Работата по проект „Консервация, реставрация, експониране и благоу-
стройство на археологически парк „Западна порта на Сердика“  започна през 
2012 г. под ръководството на арх. Дафина Барфончовска (Борисова-Кацарова, 
Барфончовска 2018) и е реализиран под ръководството на арх. Йорданка Кандул-
кова през 2016–2017 г. (Гражданска 2017; в-к Строител, бр. от 21 април 2017). Фи-
нансирането е осигурено по Норвежки  финансов механизъм за сътрудничество 
за икономически растеж и устойчиво развитие в България. 

Философията на проекта
Поучени от горчивия опит на други подобни проекти в София, проектанти-

те заложиха на максималното запазване на автентичния вид на паметника.
Философията на проекта е съобразена с дълбокото убеждение на автори-

те и археолозите за важността на оригиналната субстанция на археологическите 
структури и предвиждаше:

- Съхраняване в максимална степен на автентичната археологическа суб-
станция с прилагане на съвременни методи на консервация и реставрация; 

- Минимално консервационно надзиждане (реинтеграция и запечетка) с 
цел опазване на оригиналната зидария без значимо моделиране на силуетите; 

- Реинтеграция по безспорни данни с цел експониране на специфични ан-
тични строителни похвати и детайли – лицева тухлена зидария, каменни стъпа-
ла, прагове, канали, каменни настилки, бази на колони и др.

2 Финансирането на археологическото проучване в периода 2011–2014 г. е осъществено по про-
грама „Култура“ на Столична община, а през 2016 – от Столична община. Разкопките са про-
ведени под ръководството на гл. ас. д-р И. Борисова-Кацарова (СУ) (2011–2016 г.) и гл. ас. д-р А. 
Аладжов (НАИМ-БАН) (2011–2013 г.), зам. ръководители С. Горянова (НАИМ-БАН) (2011–2014 г.) 
и д-р Ал. Станев (РИМ – София) (2016). В разкопките взеха участие студенти и докторанти от СУ 
„Св. Климент Охридски”, НБУ и НАИМ–БАН.
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Обр. 1. Входното пространство на портата с незастроен участък на юг

Обр. 2. Южната страна на входното пространство на портата след реставрацията
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- Преупотреба на оригинални строителни елементи и материали (тухли, 
плочи от настилка, прагови камъни, годния камък от каменната зидария и др.). 
(Борисова, Барфончовска 2018, 462–465)

Избраното експозиционно ниво представя периода с най-добре съхранени 
архитектурни останки, а именно V–VI век.

Изпълнението3 
Тук представям някои аспекти от консервацията и реставрацията, които до-

казват високите достойнства на проекта, но няма да премълча и някои, които 
можеха да бъдат изпълнени и по-добре. Последното е важно от гледна точка на 
бъдещите изследователи, които биха могли да бъдат подведени от видоизмене-
ния облик на някои елементи от археологическия обект.

Портата
Входното пространство на портата (пропугнакулум) пази следите от някол-

ко етапа във функционирането ѝ – каменни и тухлени обеми, изградени в раз-
лични исторически периоди. От юг между каменната странѝца на портата от 
V и VI век и тухления градеж на изток пространството е открито незастроено 
(Обр. 1). В полевия дневник на разкопките от 1974 г. (Архив на РИМ–София) е 
отбелязано, че в тази част от обекта е проучена подземна част (мазе) от  жилище 
от османския период. Дали първоначално тук е имало каменен градеж, подобно 
на северната страна, който е бил демонтиран при по-късното строителство или 
е имало проход към друг обем на портата е невъзможно да се каже без допъл-
нителни проучвания. Тъй като не бяха предвидени дейности по укрепване на 
южния край на обекта, беше преценено, че съществува потенциална опасност от 
срутване. Поради тази причина проектантският екип предложи приемлива хи-
потеза за запълване на празното пространство в техника, подобна на запазената 
в северната страница на пропугнакулума, с използването на материал, открит в 
границите на обекта. Използваните каменни блокове са разположени хоризон-
тално, за разлика от оригиналните, за да се увеличи устойчивостта на новоизгра-
дената структура, в случай на срутване на земни маси. По този начин е дефини-
рано ясно входното пространство (пропугнакулум), но без да има обозначение, 
че този градеж представлява хипотеза, а не е оригинална структура (Обр. 2). 

Както беше заложено в идейния проект, северната петоъгълна кула към 
портата е  консервирана посредством реинтеграция на лицева тухлена зидария 
с разтвор по рецепта на технолог и преупотребени оригинални тухли (Обр. 3 а, 
б).  Реинтеграцията е извършена пестеливо, с цел дефиниране на обема на ку-
лата и част от автентичния градеж е оставена видима. Реставриран е входът на 
потерната на кулата по безспорни археологически данни (Обр. 4). Тук, както и в 

3 Изпълнението на различните дейности по проектите, финансирани по Норвежка-
та програма са  представени на Двудневен заключителен семинар, Проект „Античната 
история на София, културно-историческо наследство достъпно за всички“.  Програма 
БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване 
и опазване на културното наследство” София, 16–17.03.2017 г. Докладите не са публику-
вани. 
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Обр. 3а. Северната петоъгълна кула към портата преди реставрация

Обр. 3б. Северната петоъгълна кула към портата след реставрация
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реставрираните участъци 
от крепостната стена, не 
е използван специален 
маркер, който да раз-
граничи оригиналния 
градеж от реинтеграци-
ята, но е предприет друг 
подход – оформянето 
на дълбока фуга между 
тухлите. За разлика от 
автентичната практика 
крепостните стени да се 
строят с гладка фуга, тук, 
за да се загатне съвре-
менната намеса, фугата е 
колкото широка, толкова 
и дълбока (Кандулкова, 
Й., в-к „Строител“, бр. 
от 21 април 2017). Това, 
разбира се, е достатъчно 
ясно разграничение за 
специалистите,  занима-
ващи се с древна архитек-
тура и фортификация, но 
не така стои въпросът с 
посетителите неспециа-
листи. 

В този случай (а и 
в няколко други на този 
обект) сме свидетели на 

парадокс – твърде добре изпълнена реставрация, целяща запазването на автен-
тичния вид на паметника, но невъзможност да бъдат визуално разграничени но-
вите добавки от автентичната субстанция. 

Крепостните стени
Както е добре известно, крепостните стени на Сердика имат няколко строи-

телни периода, които са ясно разграничени. На обекта добре видими са две кре-
постни стени – по-ранна – построена във втората половина на II век и по-късна 
– от втората половина на V век. Към портата стените са запазени до значителна 
височина – ок. 4 м. И двете носят следите от дълго функциониране, съпътствано 
от редица преустройства и модификации, отразени в различни строителни тех-
ники и материали. 

В проекта за консервация и реставрация беше предвиден минимален кон-
сервационен надзид (средно 30–50 см), следващ съществуващата корона на зида.

В източното (вътрешно) лице на крепостната стена, към портата, беше за-

Обр. 4. Входът на потерната с „легло“ за затварящата греда
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Обр. 5а. Тухлено стълбище от вътрешната страна на крепостната стена преди 
реставрация

Обр. 5б. Мястото на тухленото стълбище след реставрацията
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Обр. 6а. Следи от поправки по източното лице на крепостната стена преди реставрация

Обр. 6б. Следи от поправки по източното лице на крепостната стена след реставрация



56

Западната порта на Сердика – автентичност и атрактивност 

Обр. 7а. Крепостните стени преди реставрация

Обр. 7б. Участък от външното лице на стената в процес на реставрация
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Обр. 8. Обрушен участък от крепостната стена преди реставрация

Обр. 9. Крепостната стена и северната петоъгълна кула след реставрация
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Обр. 10а. Триъгълната кула преди реставрация

Обр. 10б. Триъгълната кула след реставрация
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пазена част от тухлено стълбище, водещо към кула или бойна площадка, охра-
нявала портата в периода II– IV/V век (Обр. 5 а). За съжаление, то не е изявено 
при реставрацията. Запазените участъци остават невидими под експозиционно-
то ниво (Обр. 5 б). След средата на V век над него е изградено каменно стълби-
ще, което е добре запазено и консервирано в автентичния му вид. Пò на север, в 
източното лице на крепостната стена имаше ясни следи от поправка, при която 
вторично е използван по-стар строителен материал.  В този случай е извършена 
реинтеграция и заздравяване на обрушената архитектурна субстанция, стриктно 
следвайки автентичната ситуация (Обр. 6 а, б). 

В този участък са разкрити и части от квадровия цокъл на ранната стена. 
Част от квадрите липсваха, вероятно извадени в миналото като строителен ма-
териал за по-късни градежи. На мястото на липсващите са положени квадри, 
открити в района на обекта, представяйки един градеж, много близък до ориги-
налния. Това е единственият участък, където може да се види част от външното 
лице на ранната крепостна стена (Обр. 7 а, б).

 До ок. 23 м северно от петоъгълната кула е най-високо запазеният учас-
тък от по-късната крепостна стена, изградена от тухли, която плътно прилепва 
до по-ранната. Част от външното лице на крепостната стена беше обрушено, а 
един къс от тухлената зидария е открит откъртен от стената и полегнал върху ка-
менния цокъл, в което си състояние е  прекарал последните 30 години (Обр. 7 а; 
Обр. 8). Той придаваше особено очарование на тази част от обекта, загатвайки за 
драматични събития или природен катаклизъм. Оказа се, обаче, че поради вло-
шеното конструктивно състояние на руината, със средствата и възможностите на 

Обр. 11. Decumanus maximus преди реставрация
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Обр. 12. Каналът под decumanus maximus след 
вдигането на плочите от настилката

Обр. 13. Decumanus maximus след реставрация

Обр. 14в. По-рáнен decumanus при откриването му
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настоящия проект не е възможно запазването му в автентичен вид. Поради тази 
причина той беше изправен до първоначалното си състояние. В хода на изпра-
вянето му стана ясно, че е бил умишлено подкопан, което вероятно е и довело до 
отделянето му от стената. Първоначалният вид на лицето на запазената стена е  
възстановен посредством реинтеграция на оригинални тухли (Обр. 9).  

Триъгълната кула, намираща се на мястото, където крепостната стена прави 
чупка на СИ, е запазена само в субструкция и беше загубила част от очертанията 
си поради дългия си престой на открито и без необходимата консервация. Си-
луетът ѝ е възстановен посредством реинтеграция на оригинален материал, от-
крит на обекта. По време на проучването, в  субструкцията на кулата е установен 
тухлен градеж с неясна към момента функция. Той също е консервиран и изявен 
в контекста на кулата, с надеждата някой ден да намери правилната си интерпре-
тация (Обр. 10 а, б). 

Decumanus maximus
Акцент в експозицията на обекта е автентичната улична настилка на 

decumanus maximus  от VІ век, максимално запазена източно от портата (Обр. 11). 
Проектът предвиждаше пренареждане на настилката след подравняване и под-
готовка на терена за преминаване на посетителите по оригинала. В хода на ра-
ботата тази концепция се промени и достъпът на посетители беше ограничен от 
съображения за тяхната сигурност. По-голямата част от настилката e вдигната 
и e извършено  подравняване на терена с пясъчна подложка и чакъл. Вдигането 
на плочите позволи частично продължаване на археологическото проучване под 
настилката и на канала под улицата, което доведе до изключително интересни 
открития. Установени са няколко периода на функционирането на улицата и 
пълна приемственост в използването на канализацията в продължение на не-
колкостотин години (Обр. 12). Разкритата ситуация беше изключително атрак-
тивна и проектантите предложиха изменение на идейния проект така, че поне 
част от разкритото да остане видимо за публиката. След поредица от дискусии и 
различни проектни предложения обаче, стана ясно, че на този етап няма да бъде 
възможно качествено запазване и експониране на античната подземна комуни-
кация. Настилката на decumanus maximus е  върната на първоначалното си място. 
Поради монтирането на няколко плочи на  местата на липсващи такива, се стиг-
на до известни изменения в автентичния вид на уличната настилка (Обр. 13). 

В идейния проект за консервация и реставрация, разработен паралелно с 
археологическото проучване, беше заложена идеята за евентуални корекции в 
зависимост от новите археологически открития. Такава гъвкавост обаче не беше 
предвидена във финансовите механизми. Поради тази причина новоразкритият 
участък от по-рано функционирал decumanus в южната част на обекта и на ок. 
1,5 м по-ниско от описания по-горе е включен в експозицията, но без необхо-
димата консервация (Обр. 14).  Тъй като обектът е експониран на открито, това 
обстоятелство може да доведе до бързото му повреждане под въздействието на 
климатични и други фактори. Пак по финансови причини в експозицията не са 
включени никакви други новоразкрити структури.

В северната част на обекта се намира дългата повече от 27 м западна фасада 
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Обр. 15. Западна фасада на т. нар. базилика след реставрация

Обр. 16. Каменни стъпала пред южния вход на „базиликата“ преди реставрация

Обр. 17. Следи от стълбище пред северния вход на „базиликата“ преди реставрация
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Обр. 18. Канали в североизточната част на обекта

Обр. 19. Канал и настилка пред „базиликата“ преди реставрация

Обр. 20. Обектът след реставрацията. В северната половина – автентична настилка 
след реставрация; в южната – новосъздадена пътека за посетителите
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на монументална сграда, наречена от откривателите си „базилика“ (Станчева и 
др. 1978, 132–133). Етапът на функциониране на сградата, на който принадлежи 
по-голямата част от запазения градеж е датиран във втората половина на V и VI 
век. През 2012 г. е  установено, че през IV век подът на сградата е бил покрит с 
многоцветна подова мозайка (Borisova-Katsarova 2014). Поради невъзможност тя 
да бъде експонирана на открито, е  покрита с геотекстил и повторно затрупана с 
пясък и земна маса. Запазеният градеж на сградата е стабилизиран посредством 
реинтеграция на оригинален материал и нови свързващи вещества по рецепта 
на технолог, запазвайки във висока степен автентичния вид на фасадата (Обр. 
15). Установени са два входа към сградата, към които са водели каменни стъпала. 
Такива са запазени само пред южния вход (Обр. 16). Те са подравнени и кон-
сервирани на място. От северното стълбище беше запазена само хоросановата 
подложка, в много лошо състояние (Обр. 17). В хода на консервационните рабо-
ти е коментирана възможността липсващите стълби да бъдат реконструирани 
схематично с използване на съвременен материал. Тази идея не е осъществена и 

пред входа е изграден каме-
нен обем с използването на 
камъни, открити на обекта. 

В пространството меж-
ду т.нар. базилика и кре-
постната стена, археологиче-
ското проучване разкри една 
много сложна картина на 
застрояване през различни 
исторически периоди и сле-
дите от дълго функционира-
ли водопроводни и канали-
зационни съоръжения. На 
сравнително малка площ са 
разкрити канали с различно 
устройство и посока, функ-
ционирали в продължение 
на поне два века, последо-
вателно, а в някои случаи и 
едновременно (Обр. 18). До-
брата запазеност на съоръ-
женията беше предпоставка 
за обмисляне на идеята те да 
бъдат експонирани и по този 
начин да се даде възможност 
на посетителите да се докос-
нат до един щрих от ежедне-
вието на древните обитате-
ли на Сердика. Основното 
затруднение при изработва-

Обр. 21. Кладенец при откриването му
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нето на проект за експониране на каналите дойде от факта, че целият обект се 
експонира на открито. Не бяха предвидени никакви допълнителни инсталации 
или покрития за отделни структури. А оставянето на структури, предвидени да 
функционират покрити на въздействието на стихиите, неминуемо би довело до 
тяхното разрушаване. Използването на съвременни материали за стабилизиране 
би нарушило автентичния им вид, а изработването на защитни покрития и ин-
сталации би довело до неприемливо оскъпяване на проекта. В резултат на всич-
ко това примамливата идея за експониране на част от канализационната система 
на града остана нереализирана. Структурите са покрити с геотекстил и повторно 
затрупани.

Намиращите се на обекта улични и дворни настилки от каменни плочи и 
тухли бяха вдигнати, като предварително бяха разчертани по шнурово скеле. 
След оформянето на нова подложка и подравняване на терена, те са върнати на 
оригиналните им места. Пред т.нар. „базилика“ пешеходният маршрут преми-
нава по възстановената оригинална каменна настилка (Обр. 19–20). В проекта 
беше предвидено в участъ-
ците без оригинални на-
стилки посетителската 
пътека да бъде изработена 
от дърволекс. От съобра-
жения за икономии беше 
взето решение пътеката 
да бъде оформена от ори-
гинални каменни плочи, 
запазени на обекта, но неп-
ринадлежащи на някоя от 
експонираните структури. 
Това създаде една визуална 
цялост на експозицията, но 
заличи разликата между 
автентичния обект и съвре-
менната инсталация. Тази 
пътека продължава на юг 
и достига до decumanus 
maximus. По формата на 
използвания материал и 
по начина на подрежда-
нето му тя не се различа-
ва от една антична улица 
(Обр. 20). Посетителят лес-
но може да бъде подведен, 
че стъпва върху автентич-
на улична настилка. Това 
крие огромен риск целият 
обект, който се афишира 

Обр. 22. Кладенецът след реставрация
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със своята автентичност, да бъде компрометиран. Изключително важно е пуб-
ликата да може да направи разлика между автентичните структури и новодоба-
вените елементи, за да може да оцени важността и предимствата на оригинала. 
При вече завършения проект, единствената възможност това да бъде постигнато, 
е изработването на допълнителни материали (информационни табели, дипля-
ни, флаери и др.), които да се предлагат на посетителите и те в нито един момент 
да не бъдат заблудени при комуникацията си с експонираните старини.

Един кладенец, функционерал през V век в момента е надзидан и свързан 
със зид от по-късно време, който всъщност е преминавал над него. По този начин 
е създадена една нова ситуация, която никога не е съществувала. Нищо не налага 
подобна интерпретация и експозицията не би пострадала ако кладенецът беше 
представен в автентичния му вид. Разбира се, дълбочината му от повече от 4 м би 
създала рискове за посетителите и в той е съоръжен с предпазни решетки (Обр. 
21–22).

Експозиционното ходово ниво e избрано така, че да съответства, поне ви-
зуално, на експонираните археологически структури. С оглед на бъдещи про-
учвания, а и от естетическа гледна точка, то е засипано с чакъл. Това е материал, 
който позволява лесно отстраняване при нужда, но има и функционално пред-
назначение – не би позволил наводняване и заблатяване на обекта, който се на-
мира много под нивото на съвременния град и неговите комуникации.

Въпреки, че първоначалният проект предвижда изграждането на няколко 
експозиционни прозореца, които да покажат детайли в дълбочина, такива не 
са направени. Не са  показани почти никакви структури, предхождащи времето 
V–VI век. Изключение прави по-ранният decumanus maximus. По този начин пуб-
ликата трудно би добила представа за динамиката в развитието на града. 

*   *   *

За да оценим качеството на изпълнение на консервацията и реставрация-
та на Западната порта на Сердика е добре да поставим обекта в контекста на 
съвременния град и другите археологически обекти, съхранени в него. София е 
един от градовете, които могат да се похвалят със забележително количество екс-
понирани паметници от древността и дълги традиции в градската археология, 
консервацията и реставрацията (Borisova-Katsarova 2018, 327–336, with reff.). За 
съжаление в последните години станахме свидетели на примери, които поста-
виха под въпрос някои от използваните похвати и повдигнаха обществен дебат. 

В наши дни научната мисъл е достигнала   до вече споменатото убеждение, 
че археологическите паметници представляват документални свидетелства, кои-
то с вида и състоянието, в които достигат до нас, носят информация за отминали 
явления и събития. Важността на материята е отразена в редица международни 
конвенции, резолюции и препоръки (Torre 1997; Petzet 2004 и др.). 

Визията на завършения обект при Западната порта на Сердика внушава ав-
тентичност, а консервационните намеси са семпли и ненатрапчиви. Струва ми 
се, че това е един от най-успешно извършените проекти по консервация, рестав-
рация и представяне на археологически паметник в градска среда в рамките на 
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столицата.
Много се спекулира с очакванията и желанията на публиката, без обаче да 

са правени сериозни изследвания в тази сфера. Наблюденията ми върху посе-
тителите, преминали през обекта по време на археологическото проучване и 
запознаването с изследвания, анализиращи управлението на археологическото 
наследство, водят до недвусмислени заключения. Посетителите и ценителите на 
археологическото наследство са силно чувствителни на тема „автентичност“. Ав-
тентичността е това, което придава основната стойност на един археологически 
обект на културния туризъм. Освен това, археологията не е наука за зидовете или 
за гърнетата, или за накитите и съкровищата, а за хората, които са построили и 
обитавали сградите, готвели са си в гърнетата и са стъпвали по улиците, носейки 
новите си дрехи и накити. Обектите, които проучваме, запазваме и представяме, 
трябва да могат да разказват истории. Колкото по-автентични са тези истории, 
толкова са те по-стойностни. А това може да се случи само с помощта на архео-
логически обекти, запазили своята автентичност.
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SUMMARY

THE WESTERN GATE OF SERDICA:
AUTHENTICITY AND ATTRACTIVENESS 

IN THE HEART OF THE MODERN CITY

Iliana Borisova-Katsarova

This article commented on the implementation of the project “Conservation, Restoration, Exposition 
and Arrangement of the Archaeological Park ”Western Gate of Serdica “.

A brief history of the archaeological survey and the project’s philosophy of preserving and pre-
senting the discovered archaeological structures is presented. The high quality of the project execution 
was emphasized as a result of the shared conviction of the archeological and design teams that the 
archeological monuments represent documentary evidence that, with the type and condition in which 
they reach us, carry information about past phenomena and events. The vision of the site at Serdica’s 
Western Gate inspires authenticity, while conservation interventions are simple and unobtrusive. Some 
disadvantages in performance related to the change in the authentic appearance of some structures and 
the lack of markers between the original substance and the restored and newly created elements are 
commented.  Emphasis is placed on the need to preserve the authenticity of archeological sites that are 
becoming cultural tourism sites. 

Fig. 1. Entrance area of the gate with unbuild section to the south
Fig. 2. The southern side of the entrance area of the gate after the restoration
Fig. 3 a. The Northern pentagonal tower to the gate before restoration
Fig. 3 b. The Northern pentagonal tower to the gate after restoration
Fig. 4. The postern with the bed for the closing beam
Fig. 5 a. Brick staircase on the inside of the fortification wall before restoration
Fig. 5 b. The location of the brick staircase after the restoration
Fig. 6 a. Traces of repairs on the eastern face of the fortification wall before restoration
Fig. b. Traces of repairs on the eastern face of the fortification wall after restoration
Fig. 7 a.  Fortification walls before restoration
Fig. 7 b. A section of the exterior of the wall in the process of restoration
Fig. 8. Ruined section of the fortification wall before restoration
Fig. 9. The fortification wall and the northern pentagonal tower after restoration
Fig. 10 a. Triangular tower before restoration
Fig. 10 b. Triangular tower after restoration
Fig. 11. Decumanus maximus before restoration
Fig. 12. The sewer under the decumanus maximus after lifting the pavement slabs
Fig. 13. Decumanus maximus after restoration
Fig. 14. Earlier decumanus at the time of its discovery
Fig. 15. Western facade of the so-called basilica after restoration
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Fig. 16. Stone steps in front of the southern entrance of the Basilica before restoration
Fig. 17. Traces of a staircase to the northern entrance of the “Basilica” before restoration
Fig. 18. Sewers in the northeast part of the site
Fig. 19. Sewer and pavement in front of the Basilica before restoration
Fig. 20. The site after the restoration. In the northern half - authentic flooring after restoration; in the south - a 

newly created path for visitors
Fig. 21. A well at the time of its discovery
Fig. 22. The well after restoration
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ РЕГИСТЪРА 
НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Илия Мечков

В регистъра на военните паметници бе обоснована подредбата на 
паметниците и вписването им с исторически адекватни наименования съгласно 
„Закон за военните паметници” (Закон за военните паметници, в сила от 01 
януари 2008 г.). С настоящето съобщение бързаме да поправим допуснатите 
пропуски в заглавията и адресите на някои паметници. Прибавени са шест нови 
обекта. В Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на 
територията на Столична Община (http://registersofia.bg/), мемориалните обекти 
със статут „Военни паметници” могат да бъдат открити с местоположение и 

Обр. 1. Търсене в ТЪРСИ по название „Военен паметник”. Избор на район „Нови 
Искър”
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информация, в търсачка, по название (напр. „Военни паметници”) и по карта, с 
два филтъра – вид на обекта и район (Обр. 1 и 2).

Добавени паметници
№ Район (община)

Населено място (гр., кв., с., ж.к.)

Фотография

Наименование

Вид на 

обекта

Местоположение

(бул., ул., парк, 

местност)
20

(19)

Район „Нови Искър”, с. Кътина

   

На Никола 
Христов 
Божилов, 
загинал във 
Втората световна 
война 1944–1945 г. 
(и др.)

свободно-
стоящ 
паметен 
знак

центъра, бул. 
„Христо Ботев” и 
ул. „Бор”

153

20

(20)

Район „Нови Искър”, с. Подгумер

              

На загиналите 
във Втората 
световна война 
1944–1945 г. (и в 
съпротивител-
ното движение 
1941–1944) (от 
селото)

свободно-
стоящ 
паметен 
знак

пл. „Васил Левски” 

154

Обр. 2. Търсене в КАРТА по название „Военен паметник”. Избор на район „Нови 
Искър”
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20

(21)

Район „Нови Искър”, с. Чепинци

             

На загиналите 
във Втората 
световна война 
1944–1945 г. (и в 
съпротивител-
ното движение 
1941–1944) (от 
селото)

паметник ул. „Хан Аспарух” 
№ 6

155

4

(4)

Район „Красно село”

             

На о.з. капитан 
Любомир Минчев 
Банковски, 
кавалер на орден 
„За храброст”, 
участник 
във Втората 
световна война, 
заключителна 
фаза

паметна 
плоча

ул. „Лайош 
Кошут” № 10, вх. Б

156

4

(5)

Район „Красно село”

    

На евреите, 
сражавали се 
и загинали за 
България през 
войните 1912–
1918 г.

паметна 
плоча

ул. „Даме Груев” 
№ 6

157

1

(22)

Район „Средец”

    

На генерал-
майор Стефан 
Паприков

паметна 
плоча

ул. „Мургаш“  № 4

158

Прибавените паметници от селата Подгумер и Чепинци са от групата 
на мемориалните обекти от периода на социализма, които имат неуместни за 
военен паметник черти (№№ 90, 93, 105, 123, 129, 137, 154, 155). Техният пластичен 
език е със силно идеологическо внушение. В списъка на отбелязаните убити, 
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преобладаващо или равностойно място заемат загиналите в съпротивителното 
движение (1941–1944) и др. Мемориалните обекти от селата Подгумер и 
Войнеговци (№№ 123, 154) са в истинския смисъл на думата военни партизански 
паметници, защото са в памет на партизански отряди, чиито оцелели след 9 
септември 1944 г. членове са се записали като доброволци във Втората световна 
война. Имената на загиналите на война биха могли да се впишат и на старите 
военни паметници на тези села (№№ 122, 136), което, според нас, е достатъчно 
условие да се предложи „военният” статут на партизанските паметници да 
отпадне. Всъщност подгумерският паметник е огромен скулптурен ансамбъл и 
от него в регистъра е включена само плочата на пилони с имената на загиналите 
(свободно-стоящ паметен знак). 

Изменения и допълнения към регистъра:
18. адрес: „Николай Павлович“; 44. в Сръбско-българската война 1885 г.; 

57. 1944–1945 г.; 62. Сръбско-българската война 1885 г.; 63. загиналите; 90. (и др.); 
100. и Втората световна война 1944–1945 г.; 105. и Втората световна война 1944–
1945 г. (в съпротивителното движение 1941–1944 г. и др.); 134. 1941–1945 г.; 137. 
(в съпротивителното движение 1941–1944 г. и др.); 142. (и в съпротивителното 
движение 1941–1944 г.); 145. Втората световна война 1944–1945 г. (и в 
съпротивителното движение 1941–1944 г.)

№ Район брой Вид на паметника
ансамбъл паметник бюст-

паметник
свободно-
стоящ 
паметен 
знак

паметна 
плоча

мавзолей, 
военни 
гробища

158 10 80 5 12 46 5

1 Средец 22 1 4 4 2 10 1
2 Оборище 14 2 4 8
3 Възраждане 5 3 1 1
4 Красно село 5 5
5 Триадица 10 1 3 6
6 Лозенец 2 1 1
7 Изгрев 0
8 Студентски 1 1
9 Младост 1 1
10 Слатина 4 2 1 1
11 Подуене 2 2
12 Сердика 6 2 1 3
13 Илинден 3 2 1
14 Красна 

поляна
1 1

15 Овча Купел 4 4
16 Витоша 8 7 1
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17 Панчарево 15 3 9 1 2
18 Искър 3 1 2
19 Кремиковци 17 1 11 1 4
20 Нови Искър 21 2 14 2 3
21 Надежда 4 3 1
22 Връбница 5 4 1
23 Люлин 1 1
24 Банкя 4 4

Регистърът на военните паметници вероятно в бъдеще ще претърпи промени 
поради създаването на нови паметници, промени в облика на съществуващите 
и в нормативната база. Има какво да бъде направено за изучаване на военните 
паметници. Тъй като основната задача на създаването на военните паметници е 
да бъдат отбелязани всички загинали, е необходимо прецизиране на списъците 
на убитите във войните, водени от българската държава по населени места и 
райони и сравняването им с имената, които стоят на съществуващите паметници 
към момента. 

Картината на първичните военни паметници е далеч от завършения идеален 
вид. От общо около 70 оригинални населени места в Софийска община (има 
се предвид села), 11 нямат паметници на загиналите техни синове във войните 
за национално обединение, а 17 – във Втората световна война, заключителна 
фаза.1 Наблюдава се процес по загубване на имената на загинали във Втората 
световна война – било то като се префасонират или унищожават смесени военно-
партизански или военни паметници, било като се възстановявят в първоначалния 
им вид паметници в чест на войните за национално обединение, с което се 
премахват плочи с имена на загинали през 1944–1945 г. (напр. паметника в 
Драгалевци № 81 (Мечков 2018).

Възстановяването на Паметника на І и VІ пехотни полкове е една похвална 
инициатива, с която редица квартали, градове и села без собствени паметници 
отново ще имат паметник на убитите свои синове или втори мемориал. Належащо 
е създаване на един голям сборен поименен паметник на загиналите от районите 
и селата на Столична община във Втората световна война (Робев, Джуров 1989).2 
Чак когато имаме изписани имената на всички загинали, ще може да се мисли 
за физическа или нормативна намеса или ненамеса в съществуващи паметници 
с неуместни мемориални черти.3 Ще е възможна мярката по сваляне на статута 
на военни паметници от мемориали с комунистическа образност, несъвместима 

1 Според проверката ни няма изградени паметници за войните от 1912–1918 г. в Кремиковци, 
Мърчаево, Орландовци, Бухово, Долни Богров, Владая, Обеля, Обрадовци, Биримирци, а за вой-
ната от 1944–1945 г. в Кремиковци, Сеславци, Мърчаево, Орландовци, Негован, Горни Богров, 
Балша, Житен, Мировяне, Княжево, Драгалевци, Волуяк, Филиповци, Славовци и др.

2 Според проверката ни няма изградени паметници за войните от 1912–1918 г. в Кремиковци, 
Мърчаево, Орландовци, Бухово, Долни Богров, Владая, Обеля, Обрадовци, Биримирци, а за вой-
ната от 1944–1945 г. в Кремиковци, Сеславци, Мърчаево, Орландовци, Негован, Горни Богров, 
Балша, Житен, Мировяне, Княжево, Драгалевци, Волуяк, Филиповци, Славовци и др.

3 Не трябва да се изключва възможността да бъдат открити и отбелязани загинали военнослу-
жещи преди 9 септември 1944 г.
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със съвременното българско национално съзнание и патриотично чувство, които 
няма как да бъдат преобразени без да бъде накърнен техният естетически вид.  

Решаването на всички тези проблеми предполага приемането и изпълнието 
на национална стратегия и програма за военните паметници. 
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SUMMARY

AGENDA AND CORRIGENDA IN THE REGISTER OF 
MILITARY MONUMENTS IN THE SOFIA MUNICIPALITY

Ilia Mechkov

The publication fills in the open gaps and errors in the register of military monuments in the Sofia 
Municipality. The principles of the commemorative concept of military monuments in the country are 
being problematized and ways are being sought to circumvent the ideological heritage of the period 
1944-1989.

Fig. 1. Searching in SEARCH by name “Military Monument”. Choice of Novi Iskar District
Fig. 2. Searching in MAP by name “Military Monument”. Choice of Novi Iskar District
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КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЕРАМИЧНИЯ МАТЕРИАЛ 
ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 

НА СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ“

Ана Евстатиева
Калин Тодоров

През месец юни 2018 г. Регионален исторически музей – София (РИМ–Со-
фия) стартира проект „Научна обработка, консервация и реставрация на кера-
мичния материал от редовните археологически проучвания на северната поло-
вина на площад „Света Неделя“, проведени през 2015-2018 г.“. 

Екипът на проекта включва ръководителят на разкопките гл. ас. д-р Ве-
селка Кацарова (НАИМ–БАН), заместник-ръководителите Снежана Горянова 
(НАИМ–БАН) и д-р Александър Станев (РИМ–София), реставраторите Калин 
Тодоров и Ана Евстатиева (РИМ–София) и археолози от РИМ–София.

Статията представя техниките, използвани за консервация и реставрация 
на керамичните находки и използваните методи и материали при консолидаци-
ята, реконструкцията и възвръщането целостта на обектите. Описани са методи-
те, използвани при консервационно-реставрационните намеси върху керамич-
ните съдове.

Възстановяването на керамичните съдове може да се раздели на няколко 
етапа, които взаимно се допълват:

• консолидиране на обектите 
• възвръщане на тяхната цялост 
• интегриране на липсващите елементи 
Първият етап е важен за възвръщането на тяхната цялост, ето защо подбо-

рът на консолидант има решаващо значение. 
Керамичният комплекс принадлежи на сравнително широк хронологиче-

ски диапазон ІІ–VІ век, като особено внимание заслужават материалите открити 
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в две от верижните помещения (№№ 1 и 7) на масивната обществена сграда, коя-
то се проучва в рамките на археологическия обект на площад „Света Неделя“. 
Във въпросните помещения са разкрити стратиграфски пластове от II–III век, от 
които произхождат както цели, така и огромно количество фрагментирани кера-
мични съдове (Обр. 1а–б). 

Глината е изключително фина нелитифицирана утайка, състояща се главно 
от алуминиево хидратирани силикати, принадлежащи към класа на филосили-
катите. С цел дефинирането на материала, техниките и дефектите на керамични-
те фрагменти могат да бъдат поставени в три категории според характеристики 
на керамиката: груба, полуфина и фина. 

При подбора на керамичната маса бяха избрани  тези фрагменти, от които 
е възможно да се съберат цели и полуцели съдове и да бъдат възстановени с най-
малко доизграждане (Обр. 2а–б).

Състояние
По повърхността на керамичните фрагменти се наблюдават замърсявания 

и разрушения от различно естество – калцирани налепи, кохезия на керамиката, 
ерозия вследствие киселинността на почвата и др. 

Обр. 1а–б. Масов керамичен материал 

Обр. 2а–б. Селекция на керамиката 
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Основни причинители на разрушения по керамиката са условията, в които 
тя престоява в почвата и свързаните с това явления. При промяна на относител-
ната влажност на околната среда, в керамиката многократно протичат процеси-
те на кристализация и хидратация. Това води до образуването на солни кристали 
в порите, в кухините и по повърхността ѝ. Тези кристали създават вътрешни на-
прежения свързани с обемни промени, които причиняват напукване, деформа-
ции, разслояване, разпрашаване и др. 

Поради това, че керамиката е престояла във влажна среда, която се явява 
благоприятна за развитие на микрофлора и други биологични агенти, върху по-
върхността на фрагментите се наблюдават плесени с черно-кафяво оцветяване и 
слизести едноклетъчни микроорганизми вероятно микромицети (Обр. 3а-в).

Етапи на реставрацията
• Етап 1 – Изготвяне на консервационно-реставрационна документация
• Етап 2 – Сортиране на керамичните фрагменти
• Етап 3 – Биоцидна обработка
• Етап 4 – Отстраняване на повърхностни замърсявания
• Етап 5 – Отстраняване на вътрешноструктурни замърсявания
• Етап 6 – Укрепване на ломовете
• Етап 7 – Консолидация
• Етап 8 – Интеграция

За да се осигури свободната циркулация на въздух и да се предотврати по-
нататъшно развитие на микроорганизми, както и миграция на разтворими соли, 
находките бяха разпръснати върху мрежа. Следващата дейност беше сортиране-
то им по вид, което доведе  до събирането на няколко десетки цели съда. Всеки от 
тях е старателно фотографиран, а състоянието му – описано (Обр. 4).

Обр. 3а–в. Вземане на проби за микробиологично изследване
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Биоцидна обработка
Микроорганизмите бяха идентифицирани с помощта на наблюдение с ми-

кроскопски методи. Използвана беше методология на посявка чрез петри ин-
кубиране и микоскопски анализ, която потвърди наличието на микромицети 
(Обр. 5а–в).  

Отстраняването на микроорганизмите се извърши с повишено внимание. 
Пълното отстраняване на микроорганизмите беше извършено преди мокрото 
премахване на повърхностни замърсявания с помощта на биоциден агент. Упо-
требата на химически разтвори или разтворители би причинила разтваряне и 
отделяне на пигментни вещества и необратимо оцветяване на керамиката. За 
това употребата им бе отхвърлена като неподходяща. Особено важно качество 
на използвания биоцид е неговата киселинност, която винаги трябва да бъде на 
стойност 7 (т.е. неутрална). 

За определяне на подходящ биоциден препарат бяха извършени тестове. 
Избран беше 3% разтвор на Биотин Т в деминерализирана вода. Разтворът беше 
нанесен неколкократно чрез обмазване с мека четка. Биотин Т представлява смес 
от четвъртични амониеви соли (додецил-диметил-дихлоробензил-амониев хло-
рид), след обработката се извърши локално механично отстраняване на биома-
сата. 

Обр. 4. Селекция на керамични фрагменти
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Механично отстраняване на повърхностни замърсявания
Отстраняването на почвените фрагменти и прилежащите повърхностни за-

мърсявания от различен характер се извърши с помощта на четки с различна 
твърдост, скалпели и дървени инструменти. Някои от замърсяванията са при-
чинени от абсорбция и проникване на вещества от различно естество дълбоко в 
структурата на керамиката. Това ги прави трудно отстраними без нарушаване на 
повърхностния слой, затова и бе взето решение да не се отстраняват. 

Обр. 5а–в. Микроскопски снимки – микромицети
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Отстраняване на соли 
 Почвата също се явява като разрушаваща среда, тъй като е съставена от 

много компоненти, чието комплексно въздействие води до различни степени на 
разрушение. Най-голямото увреждане на фрагментите се причинява при мигри-
рането на разтворимите соли по капилярен път към повърхността, което води до 
кристализация на соли в над и подповърхностния слой на керамиката (ефлорес-
ценция и субфлоресценция). Това води до развиване на вътрешни напрежения, 

Обр. 6. Промиване на фрагментите във вани с дестилирана вода

Обр. 7. Заснемане с макро увеличение 
w5x/22 с DigiMicro Mobile

Обр. 8. Заснемане на соли



87

Ана Евстатиева, Калин Тодоров

свързани с обемни промени (дилатация и конкреция), които предизвикват мик-
ро- и макропукнатини.

При изделията от керамика солите могат да се забележат по белезникавия 
цвят непосредствено след изсушаване, тъй като се наслояват на повърхността и 
особено там, където става най-бързо изпарение на влагата – по ръбовете и ъглите 
на фрагментите. Вследствие на разтворимостта им, те се извеждат заедно с вода-
та на повърхността, където при изсъхване кристализират с голямо увеличаване 
на обема си. В резултат на такива многократно повтарящи се процеси настъпва 
ерозия и разрушаване на повърхностния слой на керамиката. Неутрализирането 
на солите беше извършено с многократно промиване на фрагментите във вани 

с дестилирана вода, и компреси където промиването не беше приложимо. Сте-
пента на разтваряне на солите беше проверявана с pH метър (Обр. 6–8). 

След това фрагментите бяха оставени на проветриво място при температу-
ра 20–25˚C до пълно изсъхване (Обр. 9а–б).

 
Структурно укрепване на керамичните фрагменти
Поради крехкостта на някои фрагменти, беше необходимо структурно ук-

репване.
То беше направено посредством високо вискозен разтвор на полиакрилат-

на смола (Paraloid B72), който  бeше нанесен локално със спринцовка или мека 

Обр. 9а–б. Изсушаване на керамичните фрагменти след промиване във вани
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четка.1

Възстановяване целостта на обектите
Първоначалното намиране на точните места на фрагментите се извърши с 

временно фиксиране с еластична лента. По време на реконструкцията времен-
ните фиксатори бяха отстранени. Свързаните фрагменти бяха поставени в пя-
съчно корито и захванати с щипки, където беше необходимо, докато адхезивът 
(Paraloid B72 в етилацетат) не доби якост, за да се гарантира тяхната стабилност. 
В участъците, където имаше значителни загуби и не позволяваха стабилно ск-
репване, бяха направени временни реконструкции, които след това бяха отстра-
нени (Обр. 10).

Интеграция на разрушенията
Довеждането на керамиката до експозиционен вид беше свързано с разр-

шаването на редица естетически въпроси, като се акцентира върху автентичност-
та ѝ. В консервационно-реставрационната практика гипсът се е наложил като 
материал за изграждане на липсващи участъци, тъй като материалът е инертен, 

1 За консолидант беше избран 5% разтвор Paraloid B72 в органичен разтворител – етилацетат. 
Разтворът има добри укрепващи свойства и добро проникване в дълбочина (Koob 1986,10). За 
адхезив беше използван Paraloid B72 в органичен разтворител – етилацетат.

Обр. 10. Възстановяване на целостта на керамичните съдове
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Обр. 11. Слепени керамични съдове

Обр. 12. Подготовка за отливане на липсващите фрагменти
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не търпи видима промяна в обема си, лесен е за обработване и е с достъпна цена. 
Това беше и приетият материал за реконструкция. Преди запълване контактни-
те повърхности бяха третирани с 3% разтвор на Paraloid B72 в етилацетат с цел 
предотвратяване на евентуалното проникване на сулфатни соли. Всички отливки 
бяха тонирани в цвят близък до този на съдовете, без да се имитира структурата 
на керамиката (Обр. 11–13а–в).

Един от най-важните документи, дефиниращ базисната етика на реставра-
цията е Международната харта за консервация и реставрация на паметниците 
на културата – Венецианска харта (The Venice Charter 1964), а именно: „Рестав-
рацията е дейност, която трябва да се предприема в изключителни случаи. Тя има за 

Обр. 13а–в. Отлети керамични съдове преди колористична интеграция
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цел да запази и разкрие естетическите и исторически стойности на паметника и се 
основава на респекта към оригиналния материал и към автентичните документи. 
Тя свършва там, където започва хипотезата: всяка допълнителна възстановителна 
работа, считана за необходима по естетически или технически причини, се определя 
от архитектурната композиция на паметника и трябва да носи белега на съвремен-
ността. Реставрацията винаги трябва да бъде предшествана и придружена от архео-
логическо и историческо проучване на паметника“. 

По време на работата екипът се постара в максимална степен да се придър-
жа към този принцип (Обр. 14).

Както беше представено, акцентът на работата беше насочен към масовия 
керамичен материал от античния период, който предостави възможност да се 
възстановят десетки цели форми и цели съдове. В резултат на трудоемката ра-
бота в полеви условия до експозиционен вид бяха доведени 15 съда – гърнета, 
паници, купи, чаши и др. Значителна част от тези форми се откриват и на други 
обекти, проучвани в рамките на античния град. Те могат да се определят като 
част от ежедневния сервиз на жителите на Сердика от периода ІІ–ІІІ век. 

Обр. 14. Част от керамиката след консервация и реставрация 



92

Консервация и реставрация на керамичен материал

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Accardo, Vigliano 1989: G. Accardo, G. Vigliano. Strumenti e materiali del restauro. 
Metodi di analisi, misura e controllo. Edizioni Kappa. Roma, 1989.

Cuomo di Caprio 1985: N. Cuomo di Caprio. La ceramica in archeologia. Erma di 
Breschneider. Roma, 1985.

Dowman 1970: E. A. Dowman. Conservation in freld archaeology. London, 1970. 
The Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 

1946.



93

Ана Евстатиева, Калин Тодоров

SUMMARY

CONSERVATION AND RESTORATION OF POTTERY 
FROM ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 

ON THE NORTHERN PART OF ST. NEDELYA SQUARE

Ana Evstatieva
Kalin Todorov

The article presents the techniques used for the conservation and restoration of ceramic finds and 
the methods and materials used in the consolidation, reconstruction and restoration of the integrity 
of the sites.  The methods used for conservation and restoration interventions on ceramic vessels are 
described.

Fig. 1a–b. Bulk of pottery
Fig. 2a–b. Selection of pottery
Fig. 3a–c. Sampling for microbiological testing
Fig. 4. Selection of pottery
Fig. 5a–c. Microscopic pictures – micromycetes
Fig. 6. Washing the fragments in distilled water baths
Fig. 7. Macro shooting
Fig. 9. W5x / 22 Zoom with DigiMicro Mobile
Fig. 9a–b. Drying of pottery after washing in bathtubs
Fig. 10. Restoration of the integrity 
Fig. 11. Bonded pottery frgments
Fig. 12. Preparation for casting 
Fig. 13a–c. Before color integration
Fig. 14. After conservation and restoration

Ключови думи: консервация и реставрация, керамика, Сердика, площад „Света Неделя“

Key words: conservation and restoration, pottery, Serdica, “St. Nedelya”Square
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