




СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ И НЕЙНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“  
И НЕЙНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 Първо издание 
 ISBM 
© Асен Чилингиров – автор 
© Иван Стаменов – корица 
© 2013 Херон Прес ООД 



 
 

АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 
 
 
 
 
 
 
 

СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ 
И НЕЙНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 2013





 
 
 

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА 
Стогодишният юбилей на първите научни изследвания върху 
Софийската „Света София“ на Богдан Филов и излизането на 
неговата монография за църквата, както и неотдавна завършилият 
пореден етап от нейните изследвания и възстановяването ѝ, при-
ключил с откриването на музея във и под църковната сграда, на-
лагат равносметка на тези, продължаващи вече цяло столетия из-
следвания. Но те засягат не само архитектурата на този паметник, 
а също така неговата история и предистория от първите векове на 
християнството чак до последните дни на нашето съвремие, както 
и неговата украса – или поне това, което е стигнало от нея до нас. 
На най-важната част от тази украса, подовите мозайки в сградите, 
предшествали сегашната, е посветен значителен брой мои публи-
кации, представени от 1989 до 2011 г., последната от които във 
вид на монография, излязла от печат преди две години и публи-
кувана малко след това в интернет. В настоящата монография се 
разглеждат предимно въпросите, свързани с историята и архитек-
турата на паметника, а също така и неговите връзки с другите 
паметници на византийската и на българската средновековна ар-
хитектура. Но се прави и рекапитулация на сведенията от архео-
логическите изследвания в църквата и в античния дохристиянски 
некропол около нея. 
 Богатият фактически материал, получен от разкопките по це-
лия ареал на античния некропол, включително под самата цър-
ковна сграда, показва твърде точно неговите хронологични и то-
пографски граници. Въпреки това, много от тълкуванията на този 
фактически материал са правени напълно произволно и нямат ни-
що общо с действителността, като създават погрешен образ на ху-
дожествения и архитектурен паметник, налагайки на обществе-
ността невярна представа както за него, така и изобщо за българ-
ската история и нейния принос в културната съкровищница на 
човечеството. А тъкмо изследванията върху този паметник показ-
ват неговите най-характерни черти, свързани не с византийската 



православна традиция, а с раннохристиянската духовна и худо-
жествена традиция в нашата родина, като продължение на тази 
традиция, зародена още през първите хилядолетия на човешката 
цивилизация. Че и тогава, преди много столетия и хилядолетия, 
един от главните отличителни белези на тази цивилизация не е 
бил принципът за мирно съвместно съществуване на различните 
етнически, религиозни и културни общности, показва сложната и 
изпълнена с борби между разни верски общества история на со-
фийската църква – но тези борби показват и централната роля, 
която нашата столица играе през цялата раннохристиянска епоха 
още от първите вселенски църковни събори, а и след нея като 
един от главните християнски църковни центрове в следюстиниа-
новата епоха и дори в рамките на Първата българска държава, 
когато за известно време е седалище на българския патриарх. 
Болшинството историци и богослови привеждат патроната на 

Софийската „Света София“ като едно от главните и безспорни 
доказателства за принадлежността ѝ към византийската право-
славна традиция. А тъкмо патронатът на Божествената Мъдрост е 
заложен в основата на конфликта между двете идейни течения в 
ранното християнство, за който ние сме осведомени във всички 
подробности от писмените исторически извори. И той е свързан с 
първата християнска църква, посветена на Божествената Мъдрост 
– замислената и проектирана от Константин Велики, но построе-
на от неговия наследник на престола Констанций ІІ църква в сто-
лицата на Източната римска империя. Тя е осветена в 360 г. от 
арианския епископ на Константинопол Евдоксий Антиохийски и 
е най-голямата църква в столицата на Източната римска империя, 
а от последните десетилетия на ІV век става прицелна точка за 
нападенията на войнстващите православни монаси. След разру-
шаването ѝ през V век е наново построена от Теодосий ІІ (408–
450); отново опожарена в 518 г., тя е възстановена от Юстиниан 
по поръка на вуйчо му, Юстин І, а след поредното нейно разру-
шаване през 532 г. по време на въстанието Ника Юстиниан прек-
ратява борбите между двете враждуващи помежду си течения в 
ранното християнство, като обявява и двете за православни. На 
мястото на разрушената по време на въстанието църква той пост-



роява следващата и последна едноименна църква, като я провъзг-
ласява за символ на православието. Сега ние вече сме в състояние 
да проследим в неотдавна откритите текстове на първите христи-
яни и предисторията на този патронат, стигаща назад до първия 
век на нашата ера, а също и неговата връзка с другите дохристи-
янски духовни общества в Древния изток. И знаем, че този пат-
ронат на софийската църква не е резултат на византийски влия-
ния, а продължава раннохристиянската традиция в нашите земи. 
Той е присъщ за главните църковни сгради между „седемте храма, 
с които българският владетел Борис опасал като с пояс страната си“ 
– но и за голям брой едноименни епископски и митрополитски цър-
кви под върховенството на българската патриаршия/архиепископия, 
пръснати по целия Балкански полуостров и дори далеч от него, 
чак до Новгород и Киев. 

Берлин, 2 VІІІ 2013 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

... è ùå ñå îáíîâÿò öúðêâèòå íà ñâåòèèòå ... 
è ùå èçäèãíàò ïîðóòåíèòå îëòàðè... 

(Âèäåíèå íà ïðîðîê Äàíèèë çà öàðåòå,  
è çà ïîñëåäíèòå äíè, è çà êðàÿ íà ñâåòà – 

áúëãàðñêè àïîêðèô îò ÕI âåê)







 



  
СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ 

И НЕЙНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ*

За разлика от повечето антични и ранносредновековни архитек-
турни паметници в България, чийто произход и датировка са 
оспорвани и досега, възгледите на историците и археолозите за 
датировката и атрибуцията на софийската църква „Света София“ 
са едва ли не повсеместно утвърдени и възприети от всички 
изследователи още в началото на миналия век в резултат от 
„блестящо проведените разкопки и изследвания“ на младия бъл-
гарски археолог Богдан Филов. Понеже нито в нашата, нито в 
чуждата историография се пише или говори за обстоятелствата, 
предшестващи тези изследвания, както и за начина, по който те 
са били проведени, за да доведат до това единодушие в тяхната 
оценка, тук се налага да отделим повече място за тях.  
В 1907 г. столичното кметство взима решение да разчисти 

центъра на града от „загрозяващите го развалини на никому 
ненужната постройка, която преди е била дори джамия и за коя-
то даже турската власт отдавна е престанала да се грижи“. При 
това в съседство с нея по това време вече е започнал строежът 
на „храма-паметник“, посветен на светеца-покровител на Царя-
Освободител, комуто българският народ трябва да изрази своята 
благодарност. И не запустялата грозна развалина ще дава облика 
на българската столица, а величествената модерна постройка, 
изградена според плановете на един от най-известните руски ар-
хитекти в „неовизантийски“ стил. За решението на столичното 
кметство днес вече не си спомня никой, а също така не се знае, 
че тъкмо по това време пребивава в София един от най-
бележитите изследователи и историци на архитектурата, проф. 

                                                           
* Понеже на резултатите от моите изследвания на Софийската и на Охридската 
„Света София“ съм посветил цяла поредица от публикации, включително об-
ширни студии, снабдени с изчерпателна библиография, издадени в сборника 
ми Българската архитектурна школа. Изследвания, І част, Берлин, 2007, и до-
пълнени в ново отделно издание през 2011 г., до чиито пълни текстове има 
свободен достъп в интернет, тук тези резултати се дават в най-сбит вид с мал-
ко библиографични бележки и малко илюстрации, предимно от станалата от-
давна библиографска рядкост монография на Богдан Филов. 
 



Асен Чилингиров  6

Корнелиус Гурлит, завеждащ в течение на близо половин век 
катедра и два пъти ректор на Техническия университет в Дрез-
ден, най-значителното учебно заведение от този род не само в 
Германия, а и в Европа. И този виден учен, който по това време 
привършва фундаменталния си труд по архитектурата на цари-
градските църкви и джамии, след посещението си в Дубровник е 
дошъл в българската столица само за да види нейната старинна 
църква, за чието място в историята на архитектурата е по-добре 
осведомен от който и да е друг изследовател. При пътуването си в 
България Гурлит е гост на цар Фердинанд, комуто носи дори пре-
поръка от германския кайзер Вилхелм – със застъпничеството на 
същата коронована особа преди това, предадено лично с писмо от 
германския посланик в Истанбул/Цариград на султана, на него е 
позволено като на пръв европейски учен да заснима и изследва 
безпрепятствено всички цариградски джамии и църкви. И автори-
тетът на широко известния германски учен спасява софийската 
църква от разрушаване, а Фердинанд нарежда църковната разва-
лина да бъде възстановена и превърната в действаща църква. От 
своя страна след посещението си в България и обиколката на 
страната, свързана с проучването на нейните антични и среднове-
ковни архитектурни паметници, Гурлит поставя началото на един 
голям проект според съставената от него програма за издаването 
на тези паметници. И в тази програма – по която за съжаление 
поради избухването на Първата световна война излизат от печат 
само две части – българските архитектурни паметници вече не сe 
разглеждат като сбирщина от разнородни влияния, пренесени с 
чужди строители от всички краища на културни свят в антич-
ността и средновековието, както те се разглеждат от почти всички 
изследователи преди и след това, а се представят като резултат на 
местната строителна и художествена традиция, водеща своето 
начало от най-дълбока древност. А че тази традиция не се пре-
късва с падането на Византия и на българската държава и про-
дължава като основен белег на османската архитектура, Гурлит 
доказва нагледно в своя монументален труд за архитектурата на 
Константинопол, излязъл в четири дебели фолианта с много 
стотици чертежи между 1905 и 1910 г. 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ â 1911 ã. 

Ïî Á. Ôèëîâ 
 

 
 

 
Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò þãîèçòîê ïðåäè 1900 ã. 

Ïî Á. Ôèëîâ 
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До започването на възстановяването и свързаните с него про-
учвателни работи ще изминат обаче още близо три години. Ръко-
водството на археологическите разкопки и изследвания се пове-
рява на 27-годишния по това време Богдан Филов (1883–1945), 
току-що завършил висшето си образование по класическа фило-
логия, история и археология във Вюрцбург, Лайпциг и Фрайбург, 
 

 
Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò ñåâåðîçàïàä ïðåäè 1910 ã. 

Àðõèâíà ôîòîñíèìêà 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò ñåâåðîèçòîê ïðåäè 1910 ã. 

Ïî Á. Ôèëîâ 
 

 
Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò ñåâåðîçàïàä ïðåäè 1910 ã. 

Ïî Á. Ôèëîâ 
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а от началото на 1910 г. заемащ поста директор на Народния ар-
хеологически музей в София. И тъкмо резултатите от тези из-
следвания, публикувани и рецензирани в най-авторитетните евро-
пейски периодически издания, поставят началото на неговата блес-
тяща научна кариера в течение на три десетилетия. Тя има широко 
международно признание и Филов получава повече почетни отли-
чия от който и да е български учен преди и след това. Научната му 
дейност няма да бъде поставена под въпрос дори когато последва-
лата я политическа дейност на учения, увенчана с постовете му на 
министър-председател и на регент на малолетния български цар 
Симеон ІІ, ще има за него съдбоносни последствия. Резултатите от 
изследванията на Филов се възприемат и от българската маркси-
ческа историография без никакви корекции и само с незначителни 
допълнения – макар и неговото име да не се цитира никъде. Ако и 
в 1945 г. монографичното му изследване за църквата „Света Со-
фия“ да е иззето от почти всички частни и обществени библиоте-
ки и унищожено, след 1989 г. книгата се препечатва в ново изда-
ние, а тезата му за нейната датировка и атрибуция се възприема от 
посткомунистическата наука, включително от българската Уи-
кипедия. 
 Ето какво пише там по този въпрос, въз основа на резултатите 
от изследванията на Филов, допълнени от двете следващи по-
коления български автори: 

Öúðêâàòà å ïîñòðîåíà âúðõó îñíîâèòå íà íÿêîëêî ïî-ñòàðè öúðêâè îò âðåìåòî íà ðèìñêèÿ 

ãðàä Ñåðäèêà, ðàçðóøåíè îò íàáåçèòå íà ãîòè è õóíè. Ïðåç 2 âåê íà òîâà ìÿñòî å èìàëî 

ðèìñêè òåàòúð, ïðåç ñëåäâàùèòå âåêîâå ñà áèëè èçäèãàíè ïîñëåäîâàòåëíî íÿêîëêî õðàìà. [...]. 

Èñòîðèÿòà íà Ñåðäèêà å òÿñíî ñâúðçàíà ñ õðàìà „Ñâåòà Ñîôèÿ“, ïîñâåòåí íà Áîæèÿòà 

ïðåìúäðîñò. Òîâà å íàé-äðåâíàòà ñâåòèíÿ íà ãðàäà, ïîñòðîåíà â íàé-âèñîêàòà ìó ïî îíîâà 

âðåìå ÷àñò è ïðî÷óëà ãî íàäàëå÷ èç Ðèìñêàòà èìïåðèÿ. Ïúðâèÿò ðàííîõðèñòèÿíñêè õðàì å 

èçäèãíàò âåðîÿòíî â íà÷àëîòî íà 4 âåê, âåäíàãà ñëåä åäèêòèòå â 311 è 313 ã., íåäàëå÷ îò 

àíòè÷íàòà àðåíà íà Ñåðäèêà, êúäåòî ñà çàãèíàëè õðèñòèÿíñêè ìú÷åíèöè (÷àñò îò îñòàíêèòå 

íà ïîñòðîåíàòà ïðåç II âåê àðåíà ñà â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò, ïîä ñåãàøíèÿ "Õîòåë Àðåíà" è 

"Ãüîòå èíñòèòóò") è ñðåä èçòî÷íèÿ åçè÷åñêè è õðèñòèÿíñêè íåêðîïîë íà Ñåðäèêà. Âåðîÿòíî 

å ïðåäíàçíà÷åíà äà áúäå ìàðòèðèóì (ïàðàêëèñ íà ãðîáà íà ìú÷åíèöè) èëè ãðîáèùíà öúðêâà 

(òàì ïî-êúñíî å íàìåðåí ñðåáúðåí ðåëèêâèàð). Ïîñòðîÿâàíåòî íà òàçè, à íå å èçêëþ÷åíî è íà 

ñëåäâàùàòà, öúðêâà íà òîâà ìÿñòî åäâà ëè å ñòàíàëî áåç îäîáðåíèåòî è ïîäêðåïàòà íà 

èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí I Âåëèêè, êîéòî ÷åñòî å ðåçèäèðàë â ãðàäà. Íàé-ñòàðàòà ïî-ãîëÿìà 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò èçòîê ïðåäè 1910 ã. 

Ïî Á. Ôèëîâ 
 

 
öúðêâà íà ñúùîòî ìÿñòî, ÷èéòî ïîä ñ ðèìñêè ìîçàéêè å çàïàçåí äî äíåñ, å áàçèëèêà îò 

ñðåäàòà íà 4 âåê. Ïðåç 343 ã. òÿ ñòàâà ñåäàëèùå íà èçâåñòíèÿ Ñåðäèêèéñêè ñúáîð. Äî 6 âåê â 

ñãðàäàòà ñà íàïðàâåíè ìíîæåñòâî ïðîìåíè è îñíîâíè ïðåñòðîÿâàíèÿ. Â ñðåäàòà íà âåêà 

öúðêâàòà å òàêà ïîñòðàäàëà îò íàøåñòâèÿòà íà õóíè è ãîòè, ÷å èìïåðàòîð Þñòèíèàí Âåëèêè 

çàïîâÿäâà òÿ äà ñå èçãðàäè îòíîâî êàòî ãîëÿìà áàçèëèêà, ïîñâåòåíà ñúùî íà Áîæèÿòà 

ïðåìúäðîñò. Ñìÿòà ñå, ÷å îò òîãàâà âå÷å íàä 1400 ãîäèíè òÿ íåîòìåííî íîñè òîâà èìå. 

Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å íåéíàòà àðõèòåêòóðà å ðåçóëòàò íà ãðóçèíñêî âëèÿíèå íà èìïåðñêè è 

ñòðîèòåëíè ïúðâåíöè ïðîèçõîæäàùè îò òåçè êàâêàçêè çåìè. Ñëåä 809 ã. êîãàòî õàí Êðóì 

âêëþ÷âà Ñðåäåö â äúðæàâíàòà òåðèòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ è îñîáåíî ñëåä ïîêðúñòâàíåòî è ïðåç 

öÿëîòî áúëãàðñêîòî ñðåäíîâåêîâèå õðàìúò ïðîäúëæàâà àêòèâíî äà ñå èçïîëçâà ïðåäèìíî êàòî 

ãðàäñêà ñúáîðíà öúðêâà è îáè÷àéíî ìÿñòî çà ïîãðåáåíèÿ, ïîðàäè áëèçîñòòà íà ãðàäñêèÿ íåêðîïîë. 

Ïî âðåìåòî íà Âòîðîòî áúëãàðñêî öàðñòâî (12-14 âåê) òÿ ïðèäîáèâà ñòàòóòà íà êàòåäðàëíà 

ìèòðîïîëèòñêà öúðêâà. (Ïîñëåäíà ðåäàêöèÿ 17 àïðèë 2013) 
 
 Нито едно от тези сведения, рекапитулиращи резултатите от 
изследванията на Филов и на следващите две поколения автори, 
не отговаря на истината и не се потвърждава дори от резултатите 
на техните изследвания, колкото и авторите им да се стараят да ги 
нагодят към собствените си теории. Тези резултати не позволяват 

 



Асен Чилингиров  12

да се твърди, че „öúðêâàòà å ïîñòðîåíà âúðõó îñíîâèòå íà íÿêîëêî ïî-ñòàðè 
öúðêâè îò âðåìåòî íà ðèìñêèÿ ãðàä Ñåðäèêà“ и че първоначалната църква, 
„ïîñòðîåíà â íà÷àëîòî íà 4 âåê, âåäíàãà ñëåä åäèêòèòå â 311 è 313 ã. [...] ïðåç 343  
ñòàâà ñåäàëèùå íà èçâåñòíèÿ Ñàðäèêèéñêè ñúáîð“, както и че църквите, нейни 
предшественици, били „ðàçðóøåíè îò íàáåçèòå íà ãîòè è õóíè“. А твърде-
нието за съществуванието на цирк на същото място се основава 
единствено на един мраморен релеф с изображението на цирко-
ви игри, намерен на съвсем друго място в града, който очевидно 
няма никакво отношение към нито една от постройките, пред-
шестващи сегашната църква. Напълно безоснователно е и въз-
приетото от Уикипедия твърдение на марксисткия псевдоучен 
арх. Стефан Бояджиев, че първоначалната постройка на същото 
място била „ïðåäíàçíà÷åíà äà áúäå ìàðòèðèóì (ïàðàêëèñ íà ãðîáà íà ìú÷åíèöè) èëè 
ãðîáèùíà öúðêâà“. А това свое твърдение той подкрепя пренасяйки 
на българска почва сърцераздирателната фабула от прочутия ро-
ман на Сенкевич „Камо грядеши“, разказващ за разкъсани от лъ-
вове мъченици-християни в Рим – и такива спектакли според 
него е имало несъмнено също по нашите земи, макар без непос-
редственото участие на кръвожадния Нерон. Смятам за излишно 
да споменавам, че за тях по нашите земи няма никакви сведения 
нито в историческите извори, нито в църковното предание. 
На всички тези предположения, възприети от българската марк-

систка псевдонаука и предадени във вид на утвърдени факти на 
следващите поколения, ще се спрем тук подробно. И те засягат 
както датировката на църквата и съответно с нея мястото ѝ в ис-
торията и в историята на архитектурата, така и нейната връзка с 
други художествени и архитектурни паметници, но също така и 
нейните особености във връзка с непосредственото ѝ предназна-
чение като катедрала, т.е. главна църква на една обширна мит-
рополия с голям брой суфрагантни епископии. 

 
Нека погледнем обаче първо с какви високонаучни методи си е 

послужил Филов, за да стигне до такива забележителни резултати, 
които да не бъдат ни най-малко разклатени в течение на цяло сто-
летие, без нито един историк или археолог да се усъмни в тях или 
да допусне, че нещо от тях може и да не отговаря на истината.  
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Ðàçêîïêè â ñåâåðíàòà ÷àñò îò ïðèòâîðà 

Ïî Á. Ôèëîâ 
 

Преди да започне разчистването на самата църква, чийто ин-
териор е затрупан с останки от паднала мазилка и западната част 
от свода след земетресението от 1856 г., Филов изследва райо-
на на античния некропол, като прави сондажи, според думите 
му, на два до пет метра от стените. Още по време на първата 
работна фаза през лятото и есента на 1910 г. той разкопава го-
лям брой погребения от античния некропол в съседство с църк-
вата, като е принуден през декември същата година да прекъсне 
работата поради силния студ. В своята монография Филов при-
лага богата фотодокументация и дава подробен отчет за тези 
изследвания, така че тук само ще повторим накратко, но и ще 
коментираме обобщаващите му бележки, понеже резултатите от 
изследванията водят до съвсем различни изводи от неговите. Тъй 
като монографията на Филов отдавна е библиографска рядкост, 
а в нейната препечатка от 2004 г. илюстрациите не са добре от-
печатани, прилагаме тук и някои от тези илюстрации, при които 
се виждат важни подробности, останали незабелязани или най-
малкото неотбелязани от автора. 
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За изследванията си на античния некропол около и под църк-
вата „Св. София“ и находките от инвентара на погребенията, 
както и монументалната стенописна украса на гробниците, Фи-
лов отделя в своята монография повече място, отколкото за из-
следванията си на самата църква и нейната архитектура – макар 
в последна сметка да се оказва, че между тази църква и нейните 
предшественици, от една страна, и античния некропол, от друга 
страна, няма никаква непосредствена връзка. През столетието, пос-
ледвало изследванията на Филов, чак до последната актуализация 
на статията за тази църква в българската Уикипедия от 17 ІV 2013 
ще се пише и говори много за античния „езически и християнски 
некропол“ около църквата и дори за погребани там „християн-
ски мъченици“, за каквито – повтарям – нито в историческите 
извори, нито в църковната традиция има каквито и да е сведения. 
Затова нека първо видим какво пише Филов за погребенията в 

този некропол, разкрити и изследвани от него и неговите пред-
шественици между 1896 и 1911 г. През следващите сто години 
ще бъдат разкопани и изследвани още цяла поредица гробници 
и погребения в този некропол, без обаче да променят изводите 
на Филов както относно топографските и хронологическите 
граници на некропола, така и относно характера на погребения-
та. И тук няма да се занимаваме нито с подробностите по инвен-
тара на погребенията, нито с украсата на гробниците – на пос-
ледната ще бъдат посветени за тези сто години голям брой изс-
ледвания, с които тук също няма да се занимаваме, понеже нито 
едно от тях няма непосредствена връзка със сегашната църква, а 
както ще видим по-нататък, такава връзка с нея не е имала и 
сградата, открита под пода в югоизточната ѝ част, включително 
принадлежащата към тази сграда мозайка. И тук ние ще се позо-
вем не на някакви нови открития, противоречащи на заключени-
ята на Филов за датировката и атрибуцията на църквата, а на 
резултатите от собствените му изследвания, които водят до ко-
ренно различни от неговите заключения.  

 
Филов отбелязва в своите изследвания точно и ясно, че църк-

вата е изградена върху територията на античен некропол. Изслед-  
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Ðàçêîïêè ïîä îëòàðà íà öúðêâàòà 

Ïî Á. Ôèëîâ 
 

вания на този некропол са правени и преди него, а ще се правят и 
след него. Макар и само малка част от предишните изследвания 
да са документирани, Филов възприема данните от тях и ги при-
бавя към данните от своите изследвания с нова номерация от І 
до ХХХІV за разкритите от него гробници и от 1 до 58 за отдел-
ните погребения. Използвайки тези данни от изследванията на 
некропола около „Света София“, той прави известни уточнява-
ния за границите на некропола, който се е простирал между се-
гашните улици Дондуков, Бенковска, Цар Освободител и Левс-
ки, а отделни погребения и гробници са регистрирани до улици-
те Врабча и Гурко. От инвентара при погребенията и предимно 
от намерените при тях монети установява, че некрополът е бил 
ползван само в течение на ІV век, след чиито последни десетиле-
тия явно поради „пренаселеност“ престава да се използва. Но въз 
основа на данните от своите и чуждите изследвания Филов стига и 
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до заключението, че броят на християнските погребения в срав-
нение с езическите е нищожен – в целия некропол е открита 
една-единствена християнска гробница, и то извън неговата 
южна граница, под улица Гурко. Между погребалния инвентар 
не е открито нито едно изображение на кръст или на друг хрис-
тиянски символ, освен изображенията на две христограми върху 
малък сребърен реликвиар – който обаче по всяка вероятност не 
е принадлежал към инвентара на някое погребение и трябва да е 
попаднал там случайно. А надписът върху една надгробна плоча, в 
който пише, че „славният воeначалник Юлиан“ е „човек божи“ 
(qeoà l£trij), не означава непременно, че същият е християнин. 
Филов дава и подробно описание на монетите, намерени в 

пръстта и сред погребалния инвентар на разкопаните от него 
гробове и гробници в античния некропол около църквата „Св. 
София“. Това са 83 монети от най-ниския възможен номинал, 
повечето от тях до такава степен изтрити от употреба, че иден-
тифицирането им не е било възможно. Между разпознатите 40 
монети няма и две от една и съща емисия, като най-стари са по 
една от императорите Клавдий ІІ (268–279), Констанций І Хлор 
(293–306) и Лициний (308–324). Всички останали са на импера-
тори от ІV век, при което последният от тези императори, Арка-
дий, е управлявал от 395 до 408 г. Именно датировката на наме-
рените монети дава указания за времето, когато е бил използван 
некрополът + няколко години напред, през които тези монети е 
възможно да са били в обръщение. За техния произход, т.е. по 
какъв начин те са попаднали сред погребалния инвентар и 
изобщо в некропола, Филов не пише нищо в монографията си. 
 По такъв начин изследванията на некропола при „Света Со-
фия“ категорично опровергават легендата за неговия християн-
ски характер, а да не говорим изобщо за „ãðîáîâå íà ðàçêúñàíè îò ëúâî-
âå ìú÷åíèöè-õðèñòèÿíè“ и за участието им в „íàìèðàùèÿ ñå íàáëèçî öèðê“ – 
останки от стадиона на Сердика ще бъдат открити едва през по-
следните години на значително разстояние от некропола. Но 
тези изследвания опровергават и легендата за връзката на църк-
вата с раннохристиянската традиция на Сердика, като решителни 
за това ще се окажат изследванията на Филов в самата църква. 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ îò çàïàä, 1911 ã., 

Ïî Á. Ôèëîâ 

След прекъсването на археологическите разкопки и изследва-
ния около църквата през декември 1910 г., Филов възобновява 
работата през май 1911 г. Най-голямо затруднение се оказва 
изнасянето и изхвърлянето на близо 800 кубически метра пръст 
от насипа в църквата, за което при тогавашните условия се е 
налагало да се отдели много време и труд. Едва след разчиства-
нето на работния терен Филов е в състояние да продължи своите 
изследвания в самата църква и по-специално в нейната южна 
част. Там той освобождава от натрупаната пръст пода на пре-
дишната постройка, чиято източна част заедно с нейната мозайка 
разчиства още през 1893 г. чешкият археолог Вацлав Добруски, а 
самата мозайка пренася в Народния музей, където тя се съхранява 
до сега. При разчистването на тази мозайка Добруски е затруднен 
от издигнатата стена в източната част на църквата пред олтара 
след срутването на свода над нея при катастрофалното земетре-

1сение от 1818 г. , когато превърнатата още в ХV век в мохамедан-
                                                           
1 Ст. Авдев, Разрушителните исторически земетресения в София, София, 2007. 
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ска джамия сграда e само повърхностно ремонтирана и от един от 
най-представителните ислямски молитвени домове в града дегра-
дирана в джамия, обслужваща турския гарнизон, а подир след-
ващото също катастрофално земетресение от 1858 г. – окончател-
но изоставена и превърната в склад. Филов не е в състояние да 
отстрани тази стена и тя ще бъде махната чак при възстановител-
ните работи по църквата, извършени през 1920-те години под 
ръководството на арх. Александър Рашенов, когато източната ѝ 
част и преддверието ще бъдат наново построени и „Света София“ 
ще придобие приблизително сегашния си вид. Тогава и през 1950-
те години ще бъде отново разчистена долната мозайка – или по-
скоро това, което е останало от нея след продължителните „въз-
становителни“ работи. Накрая тази нейна част, останала в църквата 
след пренасянето на мозайката от източната част на сградата в 
Народния музей, ще бъде закрита с покрив и достъпът до нея ще 
бъде свободен.    

 
Ìîçàéêàòà, îòêðèòà ïðåç 1893 ã. ïîä îëòàðà íà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ 

Ïî Á. Ôèëîâ 
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Ïîäîâà ìîçàéêà, îòêðèòà îò Äîáðóñêè â öúðêâàòà ïðåç 1893 ã. 
Ïî Á. Ôèëîâ  
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×àñò îò ãîðíàòà ìîçàéêà, ðàçêðèòà ñëåä ïðåìàõâàíåòî  

íà òóõëåíèÿ ïîä 
 Ïî Á. Ôèëîâ 

 
Под дървената подова настилка на джамията, която Филов след 

изнасянето на остатъците от разрушенията най-напред отстранява 
от интериора на църковния наос, пред него се открива първона-
чалната тухлена подова настилка на християнската църква, а под 
нея подова мозайка, простираща се по целия наос и напречния 
кораб на сегашната църква върху площ от около 144 м2. За тази 
мозайка, която е от предишната църква, Филов е сигурен, че е от 
V–VІ век – щом като самата сегашна църква той датира по също-
то време. И тази датировка за мозайката от предишната църква и 
за самата сегашна църква ще се установи в науката и то заедно с 
голям брой други архитектурни паметници. 
Затова тук се налага да обърнем повече внимание както върху 

датировката на тази мозайка, така и върху атрибуцията ѝ, свърза-
на с нейния произход и с произхода на сегашната църква. 
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За сведение на българския читател ще отбележа, че по тери-
торията на нашата родина в нейните съвременни граници мо-
зайка с такива големи размери не е открита нито преди, нито 
след това. Филов възлага на художника при Народния музей в 
София Марин Георгиев да изготви намалено акварелно копие от 
мозайката, преди да я изхвърли, като няколко фрагмента се пре-
насят на циментова основа, но по всяка вероятност по време на 
транспорта се разсипват и за тяхната съдба днес не се знае нищо. 
 От този момент горната мозайка в наоса на „Света София“ из-
чезва и от българската историография. Единственият случай, при 
който тя се споменава, е тъй симптоматичен за тази псевдонаука, 
че не може да не бъде отбелязан тук. Става въпрос за една кни-
га, чието заглавие, Ранновизантийски паметници от България 
(изд. Септември, София, 1978), само по себе си поставя също цяла 
поредица от проблеми, защото съвременната историография не 
познава понятието „Ранновизантийска империя“, съчинено от 
българските „историци“. Такава империя не е съществувала ни-
кога, а територията на нашата родина е присъединена през пър-
вите векове на Новата ера към Римската империя и след разде-
лянето на последната на две части, източна и западна, тази тери-
тория с нейното население и неговата култура продължава съ-
ществуванието си в Източната империя. Когато на българските 
историци бива наложено отвън да съчинят нова история на на-
шия народ, те изхвърлят от книгите си цялата негова хилядолет-
на история, а за нейна начална дата обявяват годината, в която 
наследницата на Римската империя, наричана в историогра-
фията Византия, признава по неволя и юридически този народ и 
правото му да се разпорежда сам над своята земя. 
Не само заглавието и тематиката на тази книга са симптома-

тични за комунистическата псевдонаука, а и нейното съдържа-
ние и туй проличава едва ли не на всяка страница. В този смисъл 
един от най-ярките примери за пълната неграмотност на автори-
те – а това са ст. н. с. Д. Овчаров и ст. н. с. М. Ваклинова – е 
тяхното описание, тълкувание и датировка на подовите мозайки 
от „Света София“ и по-специално на горната мозайка, за което 
те отделят четвърт страница и прилагат една репродукция. 
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В този случай куриозното е не само определянето на стило-
вите белези и художествените качества на тази мозайка, а това, 
че изображението, което дават в репродукция към своя текст, е 
на западната част от долната мозайка – на която ще се спрем по-
нататък в текста и чието изображение прилагаме също по-долу, 
на с. 27. В своята книга авторите пишат следното (с. 21):  

Êðàéíà ôàçà â íàëàãàíåòî íà ìîçàè÷íèÿ ãåîìåòðèçúì ñå íàáëþäàâà â ìîçàéêàòà îò 
÷åòâúðòàòà ïî ðåä öúðêâà ïîä Ñâ. Ñîôèÿ, êîÿòî ëåæè íàä çàòðóïàíèòå îñòàíêè 
îò íàé-ðàííàòà ìîçàéêà. Â íåéíèÿ öåíòúð èìà ãîëÿì, ñèëíî ñòèëèçèðàí ñúä â êðú-
ãúë ìåäàëüîí è ÷åòèðè ïîäîáíè ñúäà, íî ïî-ìàëêè, îêîëî íåãî. Öÿëîòî îñòàíàëî 
ïðîñòðàíñòâî å ïîêðèòî ñ ãåîìåòðè÷íè îðíàìåíòè, îáåäèíåíè â ïî-ìàëêè ïàíà. 
Òàçè ìîçàéêà ñå äàòèðà â íà÷àëîòî íà V â. è îòáåëÿçâà îêîí÷àòåëíèÿ îòêàç îò ôè-
ãóðíè èçîáðàæåíèÿ è íàëàãàíåòî íà ïóðèòàíñêèÿ ñòèë. 

Читателят може да види сам на репродукциите от предишните 
страници тук колко стилизирани и геометризирани са петте съда 
в централния квадрат на композицията от подовата мозайка с 
излизащи от тях лозови листа – тези съдове се наричат в архео-
логията кантароси и подобни „ñèëíî ñòèëèçèðàíè èçîáðàæåíèÿ“ с оп-
ределено символично съдържание, на което ще се спрем под-
робно по-нататък, срещаме през цялата античност. А изводът на 
авторите, че „êðàéíàòà ôàçà îò íàëàãàíåòî íà ìîçàè÷íèÿ ãåîìåòðèçúì ... 
îêîí÷àòåëíèÿ îòêàç îò ôèãóðíè èçîáðàæåíèÿ è íàëàãàíåòî íà ïóðèòàíñêèÿ 
ñòèë“ срещаме „â íà÷àëîòî íà V â.“ просто не отговаря на действи-
телното положение на нещата. По-нататък ще покажем, че тък-
мо от началото на V до средата на VІ век в украсата на подовите 
мозайки се срещат най-много фигурални композиции и че заме-
нянето им с геометрични орнаменти е характерно за епохата, 
известна под названието „иконоборческа“, към която принадлежи 
горната мозайка в „Света София“ и нейният най-близък паралел, 
фрагментарно запазената подова мозайка от солунската църк-
ва „Св. Богородица Неръкотворна“, изпълнена по всяка веро-
ятност преди края на VІ век. А този „геометризиращ“ стил в по-
довите мозайки ще се задържи чак до средата на Х век и това 
променя радикално възприетата хронология за различните фази 
от изграждането на софийската църква, при която ще се окаже, 
че решаващо значение имат нейните подови мозайки. 
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*  *  * 

През лятото на 1911 г., след окончателното отстраняване на на-
трупаната под горната мозайка пръст и едновременно с изследва-
нето на разкритата първоначална сграда, Филов се заема с река-
питулацията на получените при разкопките резултати. Така в об-
общителния преглед на тези резултати той изказва своето удов-
летворение, че те са надминали далече всички негови очаквания и 
са разкрили изцяло историята на църквата в различните фази от 
нейния строеж, за чието датиране разполага с напълно сигурни и 
непоклатими данни. Въз основа на тези данни той датира строежа 
на самата църква след 400 г., а на първоначалната сграда под нея, 
чиито основи и подови мозайки разкрива – в първите десетилетия 
на ІV век. Тази постройка той счита за християнска църква, изг-
радена малко подир обявяването на Миланския едикт, издаден от 
императорите Константин Велики и Лициний в 313 г. Основания-
та за своята датировка Филов намира в откритите от него при раз-
копките монети в пръстта, натрупана между горната мозайка на 
църквата и долната мозайка, украсявала пода на първоначалната 
постройка, лежаща под олтара и южната част на напречния кораб 
на църквата. 
За своите заключения относно датировката на църквата Филов 

е окуражен от извънредно благоприятната за него реакция след 
публикуването на една студия, посветена на изследванията му 
върху разкопаната от него малко преди това сграда в античния 
град на мястото на днешния град Хисаря. Тази църковна сграда 
Филов назовава „Базиликата на Хисаря“, а нейното частично раз-
рушаване свързва с известните в историята нападения на „хуни и 
готи“, притекли се на помощ на разбунтувалото се местно насе-
ление в 378 г. и завършили с изгарянето на римския император от 
бунтовниците. Публикацията на Филов, посрещната с големи 
акламации в България и чужбина, скоро ще бъде забравена, защо-
то през следващите пет десетилетия в античния град, между-
временно идентифициран като Диоклецианопол, първи суфрагант 
на Филипополската митрополия, ще бъдат открити още осем дру-
ги големи църковни постройки, заслужаващи същото название, и 
ще се окаже, че всички без изключение са били много пъти раз-
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рушавани и отново построявани. А за тези църкви, както и за тях-
ното построяване и многократно разрушаване историческата нау-
ка, но и църковното предание не притежава никакви сведения – 
също както за още стотици други църковни постройки по цялата 
територия на Балканския полуостров. През последните десетиле-
тия проблемът с разрушените и отново построени или впоследст-
вие невъзстановени църковни постройки ще се превърне в един 
от основните проблеми на ранносредновековната археология и 
история. И както обикновено, за такъв проблем археолозите ще 
предпочетат да мълчат – но ние ще се спрем на него подробно по-
нататък в тази студия. А постройките-предшественици на сегаш-
ната сграда ще ни дадат възможност да открием причините за 
многобройните им разрушавания и построявания наново, както и 
да разгледаме внимателно някои важни подробности от историята 
на църквата в нашите земи, за които историците също избягват да 
говорят и да пишат.   

*  *  * 
 
След обобщенията на Филов за извършената от него работа по 

изследванията на църквата „Света София“ през годините 1909–
1911 нека и ние обобщим за по-голяма прегледност и за улесне-
ние на читателя извършената дотогава работа, като разгледаме 
внимателно изводите на Филов.  
В изоставената и запустяла след второто земетресение сграда, 

която Филов заварва преди започването на своите изследвания, за 
него най-големи затруднения съставлява разчистването на терена 
в самата църква и около нея от разрушенията при последното зе-
метресение, когато се срутват сводовете и покривът на нейното 
преддверие, а отчасти и в наоса. В преддверието натрупаните ос-
татъци от зидовете достигат – според думите на Филов – до два и 
половина метра височина, а че той не преувеличава, може да се 
види на двете фотоснимки, представящи западната част на църк-
вата в 1909 и 1911 г., преди и след разчистването на пода, които е 
приложил в своята монография – втората от тях даваме и в наше-
то изследване. Едва след разчистване пода на църквата от наслаг-
ванията и от горната мозайка в наоса, Филов ще може да пристъ-
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пи и към изследвания на терена в църквата – извън самата църква 
той прави само сондажи на два до пет метра от стените и разко-
пава там също няколко погребения. Неговата работа е точно до-
кументирана и може да бъде проследена на чертежа, който при-
лага в своята монография и който публикуваме също тук на 
следващата страница. Този чертеж и документацията за изслед-
ванията са много важни, защото разкриват историята на сградата 
много по-различно от наложените и утвърдени в историография-
та представи за нея и предшестващите я постройки.  
Както вече споменахме, Филов отбелязва в своите изследвания, 

че църквата е изградена върху територията на античен некропол, 
проучван многократно преди и след него. Той възприема данните 
от предишните изследвания и ги прибавя към данните от своите 
с нова номерация от І до ХХХІV за разкритите от него гробници 
и от 1 до 58 за отделните погребения. Използвайки тези данни, 
Филов уточнява границите на некропола, който се е простирал 
между сегашните улици Дондуков, Бенковска, Цар Освободител 
и Левски с отделни погребения и гробници до улиците Врабча и 
Гурко. От инвентара при погребенията и предимно от наме-
рените при тях монети установява, че некрополът е бил ползван 
само в течение на ІV век, след чиито последни години престава 
да се ползва.  

 
Въз основа на данните от своите и чуждите изследвания Филов 

стига и до заключението, че броят на християнските погребения 
в сравнение с езическите е нищожен – в целия некропол е от-
крита само една християнска гробница и то извън неговата юж-
на граница; между погребалния инвентар няма нито едно изоб-
ражение на кръст или на друг християнски символ, освен две 
христограми върху малък сребърен реликвиар – очевидно слу-
чайна находка, защото дори в гробовете на видни личности не е 
прието да се поставят ценни реликви. А един надпис, при който 
към името на „славния воeначалник Юлиан“, погребан там, е 
отбелязано, че е „човек божи“, не означава непременно, че съ-
щият е християнин, понеже вярата в един бог не е християнски 
монопол в нашите земи. 
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 Различно е положението при късните гробове в църквата на 
местата, където подовата мозайка е била повредена или отстра-
нена. При всички тях датировката е от Х век нататък. 
 По такъв начин изследванията на некропола при „Света Со-
фия“ категорично опровергават легендата за неговия християн-
ски характер – а да не говорим изобщо за „ãðîáîâå íà ðàçêúñàíè îò 
ëúâîâå ìú÷åíèöè-õðèñòèÿíè“ и за участието им в „íàìèðàùèÿ ñå íàáëèçî öèðê“. 
А както вече беше отбелязано по-горе, останки от стадиона на 
Сердика са открити едва през последните години и то на значи-
телно разстояние от некропола. 
 А тук стигаме и до въпроса за „поредицата от три или дори 
четири, предшестващи сегашната църква постройки“, както и за 
тяхната датировка и той заслужава особено внимание. 
Макар и начинаещ археолог, какъвто е Филов при започването 

на разкопките в „Света София“, на него му е добре известно зна-
чението на стратиграфията – отношението на различните слоеве 
от подлежащата на изследване постройка помежду им и спрямо 
терена. В този смисъл, при описанието на отделните фази от 
своите разкопки той винаги отбелязва височината на горната 
повърхност на своя обект спрямо приетата за основна височина 
на околния терен, както и нейното съотношение спрямо нарича-
ната от него „твърда земя“, чиято считана за нулева кота дълбо-
чина установява със сондажи, направени на различни места в 
църквата. Съобразно с височината на съвременния околен терен 
Филов ни дава след отстраняването на насипа с различна дебе-
лина при различните части от интериора на църквата първо ви-
сочината на покрития с турски керамични плочи под на джа-
мията и след него височината на покрития с мозайка под на 
църквата, наричана от него „горна мозайка“, заемала цялата по-
върхност на наоса с размери от приблизително 144 м2. Нейната 
височина спрямо околния терен при изграждането на църквата е 
изчислена от него на 0,6 м. В това няма нищо необикновено и не 
само сега, а и в далечното минало твърде малко са тези, които 
строят „приземния“ етаж на дома си на нивото на околния терен 
или дори под него, като за помещенията под височината на този 
терен се използва названието „сутерен“, чийто произход явно не 
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е нужно да обясняваме. За повдигането на „приземния“ етаж над 
терена винаги се е използвал някакъв пълнеж – от най-простата 
земя или глина до сложните изолационни материали, посредством 
които сградата се отделя най-вече от влагата на околната среда. 
На това място читателят е в правото си да запита защо са 

нужни тук такива обяснения, които са известни на всеки? Те явно 
обаче не са били известни на Филов и той също така явно не си е 
задал въпроса, откъде може да е докарана земята за пълнежа на 
пространството между мозаичния под с неговата подложка от 
хоросан и околния терен, която дори при най-проста сметка на 
пръсти съставя значителното количество от няколко десетки ку-
бически метра. И тази земя за пълнеж на пространството между 
мозаичния под и терена очевидно не е могла да бъде доставена 
от Подуене или Слатина – независимо от това как тези бивши 
села и днешни столични квартали са се наричали преди хилядо-
летие и половина, и то не само поради това, че тогавашните 
строители не са разполагали с нужното количество транспортни 
съоръжения от вида на съвременните камиони или на биволски 
коли от епохата на Филов, а понеже нормалният им човешки 
разум, независимо от тяхното страхопочитание към гробищните 
съоръжения, трябва да ги е заставил да вземат нужната земя 
именно от околния некропол – естествено след очистването ѝ от 
костите и по-едрите предмети от гробищния инвентар. А че не 
една или две, а 21 монети с най-нисък номинал, съставящи част 
от този инвентар, минават през ситото на строителите и остават 
под мозаичния под на църквата, докато бъдат открити по време 
на неговите особено грижливи разкопки, е също лесно обяснимо 
за съвременния читател и той едва ли се нуждае от допълнител-
ни доказателства за произхода на тези монети, по които Филов 
ще датира изграждането не само на църквата с нейната подова 
мозайка, но също и на сградата, която се е намирала под части 
от апсидата и напречния кораб на църквата. 
 В своята монография Филов отделя значително място за иден-
тифицирането на монетите, което и тогава – въпреки липсата на 
възможностите, създадени днес от интернет – съставят много 
по-малко затруднения за изследователя, отколкото отстранява-
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3нето на 800 м  пръст. Тъй като подробностите за тези монети би-
ха отежнили ненужно текста на това изследване, за тях ще насо-
чим интересуващия се читател към монографията на Филов и тук 
ще отбележим само по-важните данни от тях, така както той ги 
представя в своето изследване: болшинството от идентифицира-
ните 18 монети са от последните десетилетия на ІV век и само 
една е от началото на века, сечена от император Лициний (308–
324), а най-късните четири са от император Аркадий (395–408). 
Както вече беше отбелязано, всички те са с най-малък номинал, 
пръснати са били в земния пълнеж под горната мозайка по цяло-
то пространство на църквата. Между тях няма и две от една и 
съща емисия и е явно, че не представляват части от едно „зако-
пано в църквата съкровище“, нито са били загубени от някого по 
време на строежа – Филов дори сам изказва такова нелепо пред-
положение във връзка с най-старата монета, сечена от импера-
тор Лициний, запазена и неупотребявана „ïðåäè äà áúäå çàãóáåíà“. Но 
Филов изследва също тъй внимателно и монетите, намерени в 
гробовете. Те са 83 на брой със същите особености, както откри-
тите в земния пълнеж под пода на църквата – всички без изклю-
чение с най-малък номинал и повечето дотолкова изтрити от 
употреба, че не могат да бъдат идентифицирани. Техните хроно-
логически граници са само с няколко десетилетия по-широки 
от датировката на монетите, намерени в пръстта от пълнежа, като 
се включват и в последните десетилетия на ІІІ век. Това с нищо 
не ги различава по принцип от монетите в пълнежа и само пот-
върждава общия им произход. А за тяхното предназначение като 
съществена част от инвентара на погребенията, свързана с пове-
рието у повечето антични народи, че погребаният трябва да но-
си със себе си пари за заплащане таксата при преминаването от 
нашия свят към отвъдния, се уведомяват студентите по архео-
логия още в първия семестър и единственото обяснение, че на 
Филов това не е било известно, ни налага да допуснем, че той е 
проспал този семестър. 
След малкия, но твърде важен екскурс за пода на църквата и 

нейната датировка, отново стигаме до въпроса за „църквите-
предшественици“ на Софийската „Света София“. 
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На дадения от Филов чертеж с отбелязаните предишни пост-
ройки върху терена на църквата наред с разкритите и проучени 
гробници се виждат също и основите на една значително по-
голяма от тях сграда под югоизточната част на църквата. Тази 
сграда той счита за църква и въз основа на откритите в пъл-
нежа между нейните основи и горната подова мозайка монети 
датира изграждането ѝ през второто или третото десетилетие на 
ІV век по време на император Лициний (†324). Главните му ос-
нования за това твърдение са полукръглата форма при източната 
стена на сградата, която той счита за апсида на църква, и обсто-
ятелството, че се намира под сегашната църква, като я смята за 
първоначалната сграда, след чието престрояване и разрушаване 
на същото място се изгражда нова църква. Тези предположения 
се представят от него и от всички следващи изследователи като 
факт, който не е нужно да се доказва, и то независимо от цяла 
поредица противоречия, съдържащи се в тях. За отбелязване оба-
че е обстоятелството, че нито един от авторите на големия брой 
публикации, излезли през столетието, последвало книгата на 
Филов, не забелязва тези противоречия – а дори да ги е забеля-
зал, не ги коментира. 
Затова нека внимателно разгледаме доводите на Филов за атри-

буцията и датировката на тази сграда и противоречията при тях. 
Първото от тези противоречия се съдържа в обстоятелството, 

че между тази сграда и по-късно построената църква няма никакво 
отношение – нещо съвсем необичайно при ранносредновековната 
църковна архитектура, при която задължително се представя и 
особено се подчертава връзката между старата и по-новата цър-
ковна сграда, издигната на същото място, за да се изтъкне при-
емствената връзка между тях. А това се прави дори и когато 
църквата се изгражда върху основите на сграда, обслужвала ня-
кой друг нехристиянски култ, като нейни части се включват 
съзнателно в новия строеж. Туй засяга на първо място среднове-
ковните постройки, изградени върху раннохристиянски марти-
риуми, които по правило се включват в тях във вид на крипти 
или подземия, съставящи тяхната най-свята част и служещи за 
особени церемонии при поклонението на богомолците. Такова 
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нещо ние не виждаме при сградата, чиито основи Филов разкри-
ва под Софийската „Света София“. Нещо повече: тези основи с 
тяхната подова мозайка, но без каквито и да е следи от явно съз-
нателно отстранената от тях надземна част на сградата, са били 
по такъв начин зарити с пръст и скрити под основите на църква-
та, че дори тяхното съществувание да не стане известно на след-
ващите поколения. Доколко това противоречие може да се изяс-
ни при по-нататъшното проучване на сградата под югоизточната 
част на „Света София“, читателят ще има възможността сам да 
прецени при запознаването си и с другите обстоятелства, свър-
зани с устройството и украсата на тази сграда, които съставят 
главната част на настоящото изследване. 
Второто противоречие, свързано с атрибуцията и датировката 

на сградата, считана от Филов за първоначална църква, е в ней-
ните извънредно малки размери – прекалено малки дори за парак-
лис за четене на заупокойни молитви в едно гробище, за какъвто 
тя ни се представя не само от Филов, но и от следващите автори. 
При една по-късна строителна фаза към тази сграда е прибавена 
пристройка откъм запад, но и нейните размери не отговарят на из-
искванията за една църква и поставят под въпрос изказваното 
многократно и досега предположение, че разширената по такъв 
начин постройка може да е използвана за тази цел. Филов не 
дава никакъв план на сградата, на чиито останки от основи и 
подови мозайки се натъква при разкопките и която обявява за 
„първоначална църква“, нито посочва нейните размери. За да по-
лучим поне приблизителна представа за плана и размерите на 
тази сграда, трябва да разгледаме чертежа му, обявен от него за 
«исторически план на „Св. София“» и даден в приложение към 
монографията му под № ІХ, репродуциран също тук на с. 41. От 
своя страна Бояджиев също не дава такъв план, а само скица на 
подовите мозайки, заедно с приблизителните очертания на самата 
сграда, без мащаб и без означаване на нейните размери, като пре-
доставя на читателя сам да се ориентира за големината и плана ѝ. 
Преди него и художникът на Народния археологически музей 
С. Покровски прави също свои чертежи и акварелни рисунки 
на подовите мозайки със схематични очертания на стените. 
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Представянето на стените на тази сграда в чертежите най-
малко двойно по-дебели, отколкото са били в действителност, 
създава невярното впечатление, че тя е била засводена монумен-
тална постройка, каквато би следвало да бъде една църква, неза-
висимо от миниатюрните ѝ размери, които позволяват да се по-
мести в една не особено голяма стая на което и да е съвременно 
жилище. Сравнението на трите чертежа показва пък тъй същест-
вени разлики в размерите и дори местоположението на сградата, 
като че ли това са съвсем различни постройки.  
А представители от по-следващото, посткомунистическо по-

коление български „учени“ твърдят дори, че именно в тази 
„църква“ трябва да се е състоял Сердикийският църковен събор! 
Всичко това обаче е свързано преди всичко и с един въпрос, 

който възниква още при първото запознаване с резултатите от 
археологическите изследвания на Филов в църквата и в некро-
пола около нея: каква християнска църква – при това построена 
според него през първите две десетилетия на ІV век – може да 
има в един некропол без християнски погребения? А християн-
ските погребения, които той открива в самата църква, се датират 
от края на Х век нататък. Но това означава, че и в църквата, и 
непосредствено до нейните стени никой не е бил погребван в 
течение на почти шест столетия, ако приемем за достоверна да-
тировката ѝ, която Филов, основавайки се на монетните находки, 
поставя в последните години на ІV или в самото начало на V век. 
Такъв случай – църква без гробове във или до нея – не е известен 
на науката. И то за цялата история на християнството, върху 
цялата територия, на която то се изповядва. 
Въпросът с датировката на Софийската „Света София“ около 

края на ІV век поставя обаче още един важен въпрос, който си 
задават всички историци – освен авторът на статията за църква-
та в Уикипедия: В коя църква трябва да се е състоял съборът от 
343 г.? А такъв събор не е възможно да не се е състоял в църква, 
при това достатъчно голяма митрополитска църква, отговаряща 
на ранга на Сердика като столица на провинция и седалище на 
митрополит. Същият въпрос се поставя още веднъж във връзка с 
възстановяването на архиепископията на Сирмиум, чието седа- 
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лище става основаният от Юстиниан църковен център Justiniana 
Prima, а не Сердика, която след изоставянето на Сирмиум е пър-
вият по достойнство митрополитски престол във възстановената 
архиепископия. И нито Сердика се споменава като седалище 
на архиепископа, нито знаем изобщо името на нейния митро-
полит – а това име не се споменава и четири десетилетия по-
рано сред имената на непокорните митрополити и епископи от 
Илирик, докарани в Цариград и там хвърлени в тъмница за вра-
зумяване, при което двама от митрополитите подир нанесените 
им „телесни наказания“ умират, а цялото неромейско население 
на Илирик се надига срещу ромейската власт и войската избира 
за император произхождащия от местното население Юстин, 
комуто действително се отдава временно да усмири недовол-
ството на народа, а решаването на проблемите, довели до този 
конфликт, се отлага с още две десетилетия. Тогава наследникът 
на Юстин, Юстиниан, е принуден да прибегне към едно радикал-
но решение, но то задълбочава още повече противоречията и в 
крайна сметка ще доведе едно столетие по-късно до пълното от-
късване на бившия Илирик и неговата църква от Империята и от 
Цариградската патриаршия. 
Несъвместима с атрибуцията и датировката на сградата, счи-

тана от Филов за първоначална църква, е и композицията на мо-
зайката в източната част на тази сграда, и нейното изпълнение. 
Тази мозайка е замислена и създадена с обща единна концепция 
за украса на пода, на който не може и не трябва да се поставят 
никакви предмети, които биха нарушили възприемането ѝ като 
цялостно художествено произведение. А това изключва предпо-
ложението, че тя се е намирала в светилището/олтара на църква, 
чийто център е самият олтар/жертвеник, без който е невъзможно 
богослужението в църквата. За такъв олтар не е предвидено ни-
какво място в композицията на подовата мозайка и когато при 
неизвестни обстоятелства след изграждането на тази постройка 
се налага тя да бъде използвана временно за параклис или малка 
църква, като към нея се прибавя към запад пристройка, мозайката 
в центъра на квадратната композиция бива разрушена, за да се 
постави върху нея олтарът. Че известно време тази сграда е из-
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ползвана като параклис и в нея е било извършвано богослуже-
ние, няма съмнение. Но какво е било нейното първоначално пред-
назначение и доколко ние можем да го установим въз основа на 
декоративната система при мозайката в източната ѝ част? 
На този въпрос не може да отговори нито Вацлав Добруски, 

който пръв изследва мозайката в най-източната част от това по-
мещение, нито Филов, който внимателно я проучва, като ѝ отде-
ля значително място в своето изследване. Но на него не е в със-
тояние да отговори не само по това време, а и в следващите пет-
шест десетилетия нито един от изследователите на средновеков-
ната архитектура и монументална живопис в Югоизточна Евро-
па, защото разкопаването и разкриването на повечето от нейни-
те паметници ще започне едва от края на 1950-те години и ще 
продължи до края на миналия век, когато ще бъде публикувана 
голяма част от тях. И макар че тези проучвания още не са прик-
лючили и едва ли не всеки месец през тези десетилетия се полу-
чават нови сведения от разкопки по територията на бивша Юго-
славия, на Албания и на първо място на сегашна Гърция, ние 
вече разполагаме с достатъчно данни за изясняване на декора-
тивната система, респективно на иконографската програма, при 
подовите мозайки на църквите с техните пристройки, получила 
от края на V и в течение на VІ век своя окончателен, завършен 
вид – за да бъдат нейните паметници почти изцяло унищожени 
през втората половина на същия VІ век по цялата територия на 
бившата префектура Илирик, заедно с провинциите Тракия, 
Мизия, Хемимунт и Мала Скития, чак до Пелопонес. 
За украсата на тези църкви със стенна живопис и мозайки, както 

и за тяхната декоративна система днес ние не знаем почти нищо, а 
само можем да си представим как е изглеждала тази монумен-
тална украса въз основа на няколко църкви в Равена, където не е 
унищожена и е надживяла следващото хилядолетие и половина.  
Много от разрушените през втората половина на VІ век църкви 
са запазили обаче почти изцяло своите подови мозайки и то не 
само в наоса и светилището си, олтара, но и в своите допълни-
телни пристройки с особено предназначение, съставящи недели-
ма част от комплекса на тези църковни сгради, към който при-
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надлежат също така задължителните кръщелни/баптистерии с 
всички свързани с тях помещения. По такъв начин въз основа на 
изображенията и композициите при подовите мозайки днес вече 
сме в състояние да узнаем в какви части на църквата или в какви 
пристройки се изобразяват съответните композиции. Но нито 
историческата наука, нито археологията засега могат да отгово-
ри на въпроса защо е било нужно построяването на тези сложни 
архитектурни комплекси, при положение че по времето на тях-
ното изграждане има почти константен брой християнско насе-
ление и за някакво „новозаселване“ на езичници, както и за свър-
заното с него покръстване на многобройни племенни групи в 
течение на втората половина на V и началото на VІ век липсват 
каквито и да било сведения от историческите извори и от архео-
логическите изследвания. Също както липсват сведения от исто-
рическите извори за тяхното повсеместно разрушаване през вто-
рата половина на VІ век, което археолозите и историците досега 
приписват на „славянското нашествие“. Но да се приписва на 
тези „славяни“ разрушаването до основи на стотици и дори хи-
ляди монументални сгради – и то няколко десетилетия преди 
тяхното мнимо новозаселване – изглежда вече неубедително и за 
най-заклетите последователи на тази теория. 
 Сравнението на изобразените композиции и отделни фигури 
на „втората“, или „долната“ мозайка, т.е. на мозайката в източна-
та част от сградата под Софийската „Света София“, считана от 
Филов и всички автори след него за първоначалната църква, с 
изобразените композиции и отделни фигури при други подови 
мозайки ще ни помогне да си изясним както предназначението 
на тази сграда, така и въпроса с нейната датировка, при това със 
сравнително голяма точност до няколко години, а така също кое 
ателие я изготвя, тъй като между многото произведения на съ-
щото художествено ателие вече познаваме и негови произведе-
ния, за чиято датировка не може да съществува и най-малкото 
съмнение, а две от тях – или по-скоро скромните им остатъци 
след тяхното разрушаване – са били изпълнени в две църкви, от-
стоящи на по-малко от 150 км от нашата столица. Между много-
то произведения, изпълнени от същото това ателие, е и подовата 
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мозайка на няколко помещения в огромния комплекс от разру-
шените напълно църковни постройки на далечната Фтиотидска 
Тива в Тесалия. Но тъкмо тези мозайки, в чиито стилови и худо-
жествени особености намираме най-близките паралели с мо-
зайката в източната част на сградата под „Света София“, са 
между най-добре запазените паметници на същото ателие, като 
представят най-точно и с най-голяма пълнота възприетата по це-
лия Илирик, заедно с Тракия, Мизия, Тесалия, Епир и Пелопонес, 
декоративна система на подовите мозайки. 
 Нито тези мозайки, повечето от които са разкрити и отчасти 
публикувани едва през последните три десетилетия, нито тях-
ната връзка с подовите мозайки от Софийската „Света София“, 
представляват някакъв интерес за изследователите на архитек-
турата на софийската църква. За столетието след публикацията 
на Филов историческата наука и изкуствознанието се специа-
лизират и диференцират до такава висока степен, че обобщения 
за особеностите и съотношението между отделните им части в 
зависимост от хронологията на историческите периоди повече 
едва ли не съзнателно не се тематизират – един процес, който в 
техническите науки и промишлеността води до парадокса ин-
женерът специалист по производството на черна боя за обувки 
да не знае как се произвежда кафява боя, за която си има друг 
специалист. И в историографията и историята на изкуството 
положението не е по-различно: има си отделни специалисти за 
историята на градската, крепостната и църковната архитектура, 
а между последните едни са специалисти по каменните пост-
ройки, други – по тухлените. Едни са специалисти по сградите 
с централен план, други – по сградите със залообразен право-
ъгълен план, като и за техните подтипове си има също „специ-
алисти“. И от тези специалисти не се изискват познания в об-
ласти, за които те не са получили съответни „патенти“ (докто-
рати), потвърждаващи и утвърждаващи правото им да се изказ-
ват и пишат по теми от тяхната специалност. А прекръстос-
ването с области по-далечни от тяхната специалност е не само 
невъзможно, но и недопустимо. И това се потвърждава на прак-
тика с всяка нова публикация на отделен паметник. 
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 За подовите мозайки, разкрити при разкопките и изследвания-
та на голям брой църкви малко след средата на ХХ век, се поя-
вяват не само отделни публикации, но също обобщителни сту-
дии и дори двутомен «CRITICAL CORPUS» – макар и само за на-
ходките в континентална Гърция от VІ век с над 700 страници 
текст и 721 илюстрации, издаден през 1978 г. в САЩ, за чието 
съществувание нищо не знаят и не подозират не само българ-
ските, но също гръцките, сръбските, руските и дори австрийски-
те изследователи на ранносредновековната архитектура. Неза-
висимо от този корпус, в Гърция през 1970-те години започва 
подготовката и издаването на голям корпус, включващ вече и 
запазените подови мозайки от егейските острови. И ако една 
сръбска колежка издава по същото време в Югославия обемисто 
изследване на подовите мозайки вече и за областите, намиращи 
се северно от гръцките земи, въз основа само на около 40 памет-
ника, за следващите десетилетия репертоарът на паметниците 
нараства близо десетократно. Издават се вече и студии, посвете-
ни на цели групи паметници, създадени от едни и същи ателие-
та, които при това показват същите специфични особености, 
като подовите мозайки в Софийската „Света София“. И продъл-
жават да се допълват с нови публикации, представящи и ново-
откритите паметници, разкопани и разчистени в края на мина-
лото ХХ столетие, включително и по територията на Югосла-
вия, респ. на Република Сърбия, останала след разпадането ѝ.  
А „специалистите“ по църковни сгради от централен или за-

лообразен тип със или без купол, изградени от тухли или камъ-
ни, продължават да повтарят и преповтарят едногласно и едно-
значно абсурдните заключения на Филов за хронологията и пе-
риодизацията на църковните постройки, предшестващи софий-
ската църква – включително „ïúðâàòà öúðêâà, ïîñòðîåíà ïðåäè åäèê-
òèòå íà Ëèöèàí è Êîíñòàíòèí Âåëèêè“. И никой от тези специалисти 
не проявява ни най-малък интерес към подовите мозайки на 
Софийската „Света София“. Но и към мозайките от десетките 
църковни постройки, изработени от същите ателиета и майсто-
ри, изработили двете подови мозайки на църквата в нашата сто-
лица. В средата на VІ век! 
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Ðåãèñòðèðàíè è îò÷àñòè ðàçêðèòè äî 1978 ã. ïîäîâè ìîçàéêè  

â ðàííîõðèñòèÿíñêè öúðêâè ïî òåðèòîðèÿòà íà Ãúðöèÿ 
Ïî I. Trabanatzi / Jean-Pierre Sodini   

 Не само за интересуващия се български читател, но и за специ-
алистите е трудно да получат дори най-обща представа за подо-
вите мозайки, разкрити и проучени през последните 4-5 десетиле-
тия, изследванията за които са пръснати сред безброй, предимно 
периодични издания на различни научни институти или музеи в 
много европейски страни. Но и посещението на паметниците – ко-
ето през новото хилядолетие вече не представлява такава труд-
ност, както само преди две десетилетия – не може да допълни 
информациите от все още труднодостъпните научни публикации.  
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Ако и някои от мозайките да са пренесени и складирани в депата 
на централните и регионалните музеи в Гърция, Сърбия, Репуб-
лика Македония и Албания и да не са на свободен достъп, остана-
лите по местата си подови мозайки най-често са покрити с дебел 
слой пясък, за да се запазят от атмосферни влияния, като се охра-
няват от посегателството на любители и колекционери. Поне за 
известна зрителна представа на българския читател от някои по-
важни подови мозайки, аз представих голям брой репродукции от 
тях в моята студия „Софийската «Света София» и нейните мозай-
ки“, издадена като отделна книга през 2011 г. в София, а подир 
това качена за свободно ползване в интернет. С препратка към 
моята публикация аз не считам за нужно тези фотоснимки и чер-
тежи да бъдат репродуцирани и тук, като прилагам към това моe 
изследване само няколко от най-важните примери и образци. От 
тях ще обърна внимание най-вече на подовите мозайки от Фтио-
тидска Тива при Неа Анхиалос в Беотия и Царичин град / Първа 
Юстиниана. Последните, публикувани едва след разпадането на 
Федералната република Югославия като съвместно френско-
югославско издание, въпреки тяхната голяма важност – както и 
изобщо на последната фаза от съвместните френско-югославски 
изследвания – са и досега неизвестни за повечето български и 
чужди изследователи, при все че именно тези изследвания с пъл-
ната публикация на плановете и описанието на всичките девет 
църкви в столицата на възстановената от Юстиниан архиеписко-
пия на Илирик представляват ключа за познаване на цялата исто-
рия на раннохристиянската църковна архитектура в Югоизточна 
Европа. Смятам за излишно да отбелязвам тук прецизността, с коя-
то са изготвени чертежите – планове, фотограметрични заснима-
ния и разрези – въз основа на които вече се появяват по изложби 
и в интернет особено впечатляващи реконструкции, някои от ко-
ито, заедно с плановете на църквите, си позволих да репродуци-
рам в моята книга за подовите мозайки на Софийската „Света Со-
фия“, а и в тази книга. По такъв начин за първи път в българската 
научна литература се разглежда подробно връзката между най-
важните български ранносредновековни църкви с църквите в 
Царичин град. И – естествено – Софийската „Света София“ не е 

 



СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ 
 

53

 
Êàðòà íà ðàçêðèòèòå äî 1975 ã. ïîäîâè ìîçàéêè  
â þãîçàïàäíàòà ÷àñò íà Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ 

Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷  
 

между тях, защото принадлежи вече към друга историческа епо-
ха и към друга група църковни постройки, наред с Охридската 
„Света София“, Несебърската „Стара Митрополия“, а също мит-
рополитските църкви в Балша и Бутринт (Албания), но и „Свети 
Ахил“ в Преспа, както още няколко църкви, които свързват този 
архитектурен тип с раннохристиянската строителна и духовна 
традиция. На тях ще се спрем по-подробно по-нататък в текста 
на това изследване, като покажем как тази традиция се запазва 
по нашите земи в течение на цяло хилядолетие. 
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 При внимателно разглеждане снимките на Филов, показващи 
разкриването на подовите мозайки, ще забележим веднага лип-
сата на връзка между двете последни постройки – или строител-
ни фази на Софийската „Света София“: новоиздигнатата стена 
на последния строеж лежи върху периферията на мозайката, като 
закрива нейната рамка, при това тази стена е с по-високо ниво от 
нивото на предишната постройка, а по-новата тухлена настилка под 
тях ляга изцяло върху пълнеж от земя над нейната мозайка – най-
добре това се вижда на поместената по-горе, на с. 20, фотосним-
ка. То се забелязва и на акварела, изготвен след разкриването на 
подовата мозайка, преди тя да бъде унищожена и изхвърлена от 
Филов – тук поместен на с. 22. От туй следва, че дори да са за-
пазени части от основите на стените, сега не може да се устано-
ви дали цялата надземна част на предишната постройка е била 
разрушена преди построяването на последната сграда. Във всеки 
случай, новата постройка се изгражда без да покаже каквато и да 
е връзка с предишната, като дори се прави всичко, за да не може 
да се забележи, че на това място е имало църква. А отсъствието 
на погребения или гробници във вътрешността на църквата или 
непосредствено до външните ѝ стени потвърждава изказаното 
по-горе твърдение, че до средата на ІХ век върху територията на 
сегашната сграда не е имало никаква друга църковна сграда, а 
твърденията на Филов за четири и на Бояджиев дори за пет по-
стройки, предшествали сегашната църква, са напълно безоснова-
телни. С други думи, църковната постройка, чиято подова мозайка 
Филов разкрива, или е разрушена веднага след нейното постро-
яване и не е била използвана като църква, или изобщо не е била 
завършена, преди да бъде разрушена. 
 На незапознатия с историята на християнството в нашите 
земи тези заключения ще се видят твърде странни и дори неве-
роятни. Те противоречат на всичко, което той е чел за историята 
на църквата в нашата родина не само в учебниците по вероуче-
ние преди 9 септември 1944, но и в трудовете на маститите ис-
торици на българската църква от Д. Цухлев и Ив. Снегаров до 
авторите от комунистическата и посткомунистическата ера в на-
шата историография, като Т. Събев и Б. Николова. Та дори и на 
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прочутия руски емигрант-богослов проф. М. Поснов, който пи-
ше в София своята История на църквата и дори чете лекции по 
догматика в Духовната академия на Българската схизматична 
църква, за да заслужи немалката си професорска заплата, а за из-
купление на този свой грях ходи да се черкува в Руската църква 
и дори не смее да произнесе думата „ариани“, към чиято „ерес“ 
изпитва отвращение и погнуса. Но и за същността на тази „ерес“ 
образованият читател може да научи не само от православните, 
но и от католическите и протестантските богослови не особено 
много. В трудовете на всички тези учени автори, независимо от 
това дали са православни, католици или протестанти, тази тъй 
страшна ерес се свързва с някакви „готи-германци“, дошли от 
Северното Причерноморие и превзели Западната Римска импе-
рия, без да уточнят същността на това „лъжеучение“, нито да ка-
жат на своите читатели, че то е занесено отвъд Дунав от бегълци-
християни, населявали именно нашите земи, където получили 
Благата вест на Христовото слово още от Христовите апостоли 
три века преди раждането на страшния еретик Арий. За верност-
та си към това Христово слово много от тях стават жертви на 
първите големи гонения на християни и дават повече мъченици 
по времето на императорите Деций и Диоклециан, отколкото 
всички римляни по времето на Нерон. И това не са гърци или 
римляни, а произхождат от местното население, независимо 
какво име ще им дадат историците – траки, гети или илири. А 
името илири не означава, че те са предците на днешните албан-
ци, а че са от префектурата Илирик, която при администра-
тивната реформа на Диоклециан обхваща една четвърт от импе-
рията и включва всички провинции от западната част на Бал-
канския полуостров, в която, заедно с източните му провинции 
Тракия, Малка Скития (Добруджа) и Хемимунт, ще се пренесе 
по-късно центърът на империята. Населението на тези римски 
провинции основава първите църковни общини с духовни цент-
рове Филипопол, Сирмиум и Марцианопол, но също и столица-
та на провинцията Мизия, Сердика. Значителна част от това на-
селение, за да избегне гоненията на Деций и Диоклециан, се из-
селва отвъд Дунав и се завръща отново в родината си след приз-
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наването на християнството – завръща се с разрешение на импе-
раторите Константин Велики, Констанций и Валенс. При управ-
лението на последния от тях то ще бъде обвинено в изповядване 
на арианската ерес, макар и да изповядва същата вяра и същото 
учение, предадено му от първите Христови апостоли повече от 
три века преди да се роди „трижпроклетият“ Арий, основателят 
на ереста. В съпринадлежност с тази ерес са обвинени и за-
върналите се в своята прародина праправнуци на първите хрис-
тияни в Европа, покръстени по време на първото пътуване на 
апостол Павел, който и ръкополага първите предстоятели на 
първите християнски църковни общини „по целия Илирик“. А 
„християнските“ богослови в следващите столетия „преразказ-
ват“ и съчиняват цялата история на ранното християнство в 
нашите земи, без да се спрат пред манипулации и „нови“ свое-
образни тълкувания и манипулации дори на святoто за всеки 
християнин Свето писание, като пренасят първото пътуване на 
апостол Павел до главния град на източните тракийски провин-
ции Филипопол в малкия и незначителен провинциален град 
Филипи, населен с римски колонисти, а не с македонците, при 
които Бог го изпраща да им занесе Благата вест. Тези богослови 
грижливо заличават писмените извори за тази история, разру-
шават нейните паметници и църкви. Въпреки това днес ние зна-
ем не само много подробности за протеклите през тези векове 
събития, но притежаваме и автентични документи, които ни пред-
ставят точно съдържанието на заклейменото като еретично уче-
ние, знаем кои са били тези, които са изповядвали това учение. 
А знаем и че в тази история сегашната столица на нашата родина 
Сердика е играла най-важна роля още от 343 г., когато в този град 
е трябвало да се състои Вторият вселенски църковен събор.  
На този въпрос съм посветил цяла поредица изследвания и 

тук ще го разгледам съвсем накратко малко по-нататък само 
във връзка със Софийската „Света София“ и нейните подови 
мозайки. А те ще ни помогнат да разберем някои съществени 
подробности, засягащи историята на ранното християнство в 
нашата родина, за които и досега съществуват твърде проти-
воречиви представи. 
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Внимателното изследване на сюжетите при големите компо-
зиции и отделните изображения, които откриваме при подовите 
мозайки на църквите, строени или украсени почти изключител-
но през втората трета на VІ век по цялата територия на Балкан-
ския полуостров, показва, че при тези мозайки, наред с украсител-
ните им функции, се влага определено съдържание с дидакти-
чески цели, и то не само като един вид коментар или илюстра-
ции към включените в богослужението старозаветни и новоза-
ветни текстове, която функция изпълнява стенописната и моза-
ичната украса на църковния интериор. При подовите мозайки се 
използва достигналият постепенно по време на своето развитие 
през ІV и V век до истинско съвършенство богат и красноречив 
символичен език, прилаган с голямо умение от художествени-
те творци. И при този символичен език се употребяват за въз-
действие образи, чието значение знае всеки член от християн-
ската община и които са познати още от най-дълбоката древ-
ност. Християнството ги наследява от предишните езически 
култове и продължава да ги използва още много векове, докато 
през VІ и VІІ век тези образи не бъдат обявени за несъвместими 
с учението на църквата и не изчезват от украсата на църквите, 
като отначало – по време на така наречената иконоборческа епо-
ха – се заменят с абстрактни геометрични фигури и орнаменти, а 
подир нея – с изображения и форми, близки до природните, но 
без да им се придава някакъв скрит смисъл. 
 Между тези символи, примери от които показваме в приложе-
ните тук илюстрации, откриваме не само изображения, предста-
вящи тайнството на причастието/евхаристията по един начин, 
по-различен от този, който сме свикнали да виждаме на стено-
писите в светилищата на църквите от следващите епохи на го-
лемите стенописни композиции, разказващи за причестяването 
на апостолите с хляб и вино. А че това тайнство и свързаните с 
него символи са известни не само на орфическите мистерии, но 
и на ранното християнство и гностицизма, знаят не само отците 
на църквата, които ще включат в християнското богослужение и 
в текстовете към него цели части от „езическите“ сакрални ри-
туали с техния образен символичен език, при който лозницата 
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играе централната роля – подобно на Дионисиевите мистерии. И 
ако сред кръговете на непосветените тези ритуали са свързани с 
представата за разгулни порочни оргии, за които се е запазило 
названието „вакханалии“, създателите на християнското бого-
служение знаят много добре и техния дълбок смисъл, като из-
ползват съзнателно приемствеността при божествените учения, 
изхождащи от една и съща за всички времена и народи Божест-
вена Мъдрост – или казано на общия език в античността Света 
София. На тази Божествена Мъдрост посвещават храмовете си 
така наречените „еретици“, като свързват своята християнска ре-
лигия с древното предание, което техните предци следват в тече-
ние на хилядолетия, виждайки в християнството една нова и по-
съвършена изява на Божието учение, съответна на Новата епоха, 
ознаменувана с Въплътяването на Словото. 
 По същия начин са използвани и останалите символи, които ще 
срещнем при всички подови мозайки в християнските църкви на 
Илирик, Тракия и Мизия – до Епир и Пелопонес. И не трябва да 
се учудваме, ако сред огромния репертоар на такива символи, 
каквито намираме и по произведенията на миниатюрната пласти-
ка и златарството, се натъкнем дори на най-странни и трудно 
въобразими образи. А изображенията на четирите елемента, пред-
ставени посредством съответните им фигури на техните предста-
вители във физическия свят, ще срещнем едва ли не при всяка 
подова мозайка, също както и изображения на устремените към 
Божията Мъдрост още непосветени/неофити, представяни в тече-
ние на много векове като овци, подслонени под грижите на своя 
Добър пастир. Или изображения на жадни за чиста питийна вода 
сърни и елени. Всички тези символи ние срещаме най-често в 
кръщелните или в помещенията, свързани с тях и играещи особе-
но важна роля във връзка с тайнството на Светото кръщение – 
това са неголемите зали в съседство с църквата или кръщелнята/ 
баптистерий, наричани катехумении. В тези залообразни помеще-
ния биват отпратени по време на Литургията на верните неприе-
лите още кръщение. Тъй като нито една от многобройните сгради 
с такова помещение не е запазена до наши дни, за да можем да 
съдим за тяхната стенописна или мозаична стенна украса, пред- 
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Åëåìåíòèòå çåìÿ, âúçäóõ è âîäà 

Ïîäîâà ìîçàéêà â êàòåõóìåíèÿ íà Ãîëÿìàòà áàçèëèêà â Õåðàêëåÿ 
Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷ 

 
 
стави за тази украса могат да ни дадат само подовите им мо-
зайки, съдържащи един и същ план на декоративната им система. 
Тя включва задължително изображения на тукашния свят, пред-
ставен с неговите четири елемента – земя, въздух, вода и огън – и 
те естествено нямат нищо общо с Менделеевата таблица на еле-
ментите, а отговарят на четирите състояния на материята, които 
„новооткри науката на Новото време“. Тях древната мъдрост поз-
нава от хилядолетия, както знае, че материята е сгъстена енергия 
в различна степен на сгъстяване. Сред този видим свят намираме 
в художествените композиции на подовите мозайки и изображе-
нията на устремените към вечния живот на отвъдния свят неофи-
ти и, естествено, изображението на отвъдния свят, което тук не се 
представя с образа на Вседържителя, както при църквите от след-
ващите епохи, а от един символ, който също срещаме едва ли не 
във всички древни религии на нашата планета. Това е Дървото на 
живота, изникнало от един голям съд, а по неговите разклонения 
– и това са още веднъж представените лозници – са накацали пос-
тигналите вечното блаженство на висшия свят, изобразени като 
малки птички, които кълват зърната-плодове на Дървото на жи-
вота. Това дърво пък е фланкирано от две други дървета: „дърве-
тата за познаване на доброто и на злото“ – почти както в Светото 
писание – а числото две символизира принципа на поляризацията 
(„създаде го мъж и жена“), но също и на проявения живот, т.е. на 
така нареченото грехопадение. 
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Àêðèíè, Çàïàäíà (Ãðúöêà) Ìàêåäîíèÿ, Òðèêîíõîñ 
 
 

  
Ñòîáè, „Ïîëèõðîìîñîâ ïàëàò“  
 

Ïîäîâè ìîçàéêè 
Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷ 
 
 
 
  Почти всички тези символи срещаме в източната част на сгра-
дата под църквата „Света София“ – а липсващите от тях, изобра-
зени върху повредените части на мозайката, ние ще открием по 
други по-добре запазени подови мозайки, които ще ни помогнат 
да възстановим първоначалния вид на нейната композиция, но 
също и да узнаем първоначалната функция на тази сграда. 
 В допълнение на илюстрациите, които даваме на следващите 
страници, тук трябва да се отбележи, че те представят само една 
нищожна част от откритите през последните десетилетия памет-
ници. При тях такива грамадни комплекси от църковни сгради с 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ â Ñîôèÿ 
Èçòî÷íàòà ÷àñò îò äîëíàòà ìîçàéêà áåç àïñèäàòà 

Àêâàðåëíî êîïèå ïî Ñ. Ïîêðîâñêè 
 
 
 

различно предназначение, като във Фтиотидска Тива, съвсем не 
представляват някакво изключение и ги срещаме не само в го-
лемите митрополитски центрове, но и при много от епископски-
те седалища по целия Балкански полуостров – включително в 
Македония и Албания – като Стоби, столицата на провинцията 
Macedonia salutaris и седалище на митрополит при устието на 
Черна река във Вардар и Heraklеia Lynkestis при Битоля или раз-
рушеното в началото на VІ век митрополитско седалище Лих-
нид на мястото на днешния Охрид. 
 Но не и в големия митрополитски център Сердика! 
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Êëàïñè, Òðèêîíõîñ  
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Åðìèîíè, Áàçèëèêà À, íàðòåêñ 

 

 

 

 Åðìèîíè, Áàçèëèêà À, íàðòåêñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ïîäîâè ìîçàéêè îò öúðêâè â Ãúðöèÿ  
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò öúðêâàòà íà àðõèåðåÿ Ïåòðîñ 
Ïî Ëàçàðèäèñ 
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Ïîäîâè ìîçàéêè îò Åðìèîíè è Ñóèà â Ãúðöèÿ 
Ïî Ñîäèíè 
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Най-късно на това място читателят би трябвало да си зададе 
два въпроса: Какво търси изолираната постройка на един кате-
хумений без баптистерия и църквата, към които той трябва да 
принадлежи? И защо изчезва цялата християнска символика, та-
ка както я виждаме в подовите мозайки – примерът с църквите в 
Равена показва, че тази символика е съставяла съществена част 
от цялата монументална украса на църковните сгради? 
За разлика от мислещия читател, тези два въпроса очевидно 

не си задава никой археолог, защото му е ясно, че „варварските 
нашествия на готи, славяни и българи“ поставят край на цъфтя-
щата раннохристиянска култура, а иконоборските разногласия 
във Византия прекъсват художествената традиция и тя трябва да 
бъде създадена наново през Х век. Твърдения от този вид ние ще 
срещнем не само във всички популярни трудове по история и 
история на изкуството, но дори и в най-новите специални науч-
ни изследвания, обобщаващи резултатите от извършените през 
последните десетилетия разкопки, като тези при Неа Анхиалос. 
Също така на всички археолози е съвсем ясно, че своя образен 
език раннохристиянското изкуство създало в римските катаком-
би, откъдето той се пренесъл и на Балканския полуостров, дока-
то бъде забравен и изоставен от следващите поколения худо-
жествени творци. И само тук-там в дълбоката провинция неуки 
художници запазили един или друг мотив от старата иконогра-
фия, без да се повлияят от „напредничавото изкуство“ на визан-
тийската столица. 
Резултатите от археологическите изследвания през последните 

десетилетия обаче налагат основно преразглеждане на целия 
комплекс от въпроси, засягащи както разцвета на църковното из-
образително изкуство и архитектура през VІ век, така и неговия 
печален край „през тъмните векове на варварските нашествия“. 
И тук ние отново се натъкваме на същото смесване на причини 
и последствия, както при събитията от 378 г. и в първите десе-
тилетия на VІ век – виждаме, че последователността и хроно-
логията на събитията е съвършено различна от онази, която ни 
предлагат историците и която не може да бъде потвърдена от 
резултатите на археологическите изследвания. А това засяга 
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò Áàçèëèêà À â Àìôèïîëèñ  

Ïî Å. Ñòèêàñ 
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не само датировката на Софийската „Света София“ и – както ще 
видим в следващото изследване – също на постройките, пред-
шестващи Охридската „Света София“, а едва ли не всички зна-
чителни и по-малко значителни църковни постройки по терито-
рията на Балканския полуостров. Ще видим, че то засяга много 
голям брой разрушени през VІ век църкви, сред които патрона-
тът на Божествената Мъдрост играе една от централните роли. И 
че също така една от централните роли играе основаното от Юс-
тиниан седалище на архиепископията Първа Юстиниана. 
 
Тъй като на този проблем съм посветил цяла поредица публи-

кации, много от които са на свободен достъп в интернет1, тук ня-
ма да се занимавам изчерпателно с него. На следващите страници 
ще го разгледам само във връзка с историята на софийската 
църква „Света София“, но също и с изследванията в Царичин 
град / Първа Юстиниана, които изясняват много от спорните 
въпроси за хронологията на строителните периоди при нашата 
църква и за нейното място в историята на архитектурата по на-
шите земи и в европейската култура. 

 
   

 

                                                           
1 Вж. библиографските бележки в края на книгата. 
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Öàðè÷èí ãðàä 
Âúçäóøíà ñíèìêà, 1949 ã. 
Ïî Áàâàí / Êîíäè÷ / Øïèñåð 
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Въпреки големия разцвет на историографията през последния 
век, когато издирванията по хранилищата на древни ръкописи в 
целия културен свят изваждат на бял свят безброй неизвестни 
дотогава на науката исторически извори и документи, и въпреки 
продължилите близо един век археологически разкопки по це-
лия терен, на който почти всички изследователи допускат, че се 
е намирал този град и в неговата околност, ние знаем за него не 
много повече от онова, което е било известно преди сто години. 
Наистина, в резултат от проведените по всички правила на съв-
ременната наука разкопки днес ние познаваме съвсем точно пла-
на на всички обществени и частни постройки в този не особено 
голям по нашите съвременни представи град с неговите улици, 
площади, акведукти и фонтани, с неговата канализация и отход-
ни места. Разполагаме и с особено нагледни реконструкции на 
повечето от църквите и обществените сгради – за да не утежня-
ваме обема на това изследване с повече илюстрации, ще насо-
чим интересуващия се читател към изготвеното от френски и 
сръбски археолози след разкопките от 1980-те години диашоу, 
свободно достъпно в интернет и даващо отлична представа за 
града1. От високите, силно укрепени крепостни стени са оста-
нали – както и при всички други постройки – само основите, а 
при няколко от сградите и най-долната част от стените на ниво 
под един метър. За разлика от другите църковни комплекси оба-
че, тук старателно са унищожени и подовите мозайки с техните 
символични изображения, като са оставени само техните рамки 
и няколко малки фрагмента с фигурални изображения. Но което 
е не по-малко странно, от там, където са се издигали високите 
крепости стени и църквите, между които някои от най-големите 
по размер за времето си, е изчезнал безследно и целият строите-
лен материал, от който са били изградени – досега не са открити 
остатъци от него също в цялата близка и далечна околност. От 
няколкото гроба, разкопани от археолозите близо до стените 
на една от църквите, може да се съди, че в тях се е извършвало 

                                                           
1 France Diplomatie. Serbien – Caricin Grad. Allgemeine Präsentation. Ergebnisse bis 1978 → 
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/themen_6/archaologie_1303/archaologieberichte_1304/euro
pa-maghreb_1316/serbien-caricin-grad_1322/die-diashow_5623.html   Срв. също → 
http://de.wikipedia.org/wiki/Justiniana_Prima  
 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/de/themen_6/archaologie_1303/archaologieberichte_1304/europa-maghreb_1316/serbien-caricin-grad_1322/die-diashow_5623.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/themen_6/archaologie_1303/archaologieberichte_1304/europa-maghreb_1316/serbien-caricin-grad_1322/die-diashow_5623.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Justiniana_Prima
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Öàðè÷èí ãðàä – Öèòàäåëàòà, ìàêåò è ñúâðåìåíåí èçãëåä 

Ïî Ãîðàí Èâàíîâè÷ 

 
богослужение. Но други следи от живота – а и от смъртта! – на 
гражданите липсват. Освен 309 дребни предмета, включително 
копчета и игли, както и 45 монети, намерени по целия проучен 
най-педантично от археолозите терен на бившия архиепис-
копски център на Северен Илирик и неговата околност. 
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  Öàðè÷èí ãðàä, Áàïòècòåðèé, ðåêîíñòðóêöèÿ  
Ïî Ãîðàí Èâàíîâè÷ 
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Не много повече сведения за този град са оставили и хронис-
тите, при това тъй противоречиви, че някои от тях се изключват 
взаимно. Дори сведенията за Justiniana prima на Прокопий1, един 
от най-надеждните антични хронисти, не правят изключение и 
оставят впечатлението, че той сам никога не е бил в този град. 
Всичко това подхранва фантазията не само на изследователите, 
но и на широките обществени кръгове, чийто интерес към този 
фантомен град не само че не е намалял, но с всяка нова археоло-
гическа кампания отново се увеличава, макар вече на всички да е 
известно, че от нови разкопки не може повече нищо да се очак-
ва, след като всеки квадратен дециметър там е многократно 
проучван. 
Освен общите стилови белези и декоративна система при по-

довите мозайки от църковните постройки по цялата централна и 
южна част на Балканския полуостров, изпълнени около втората 
трета на VІ век, при това често от едни и същи ателиета, работили 
дори в най-отдалечени помежду си райони, намираме обаче и още 
една обща за всичките тези постройки черта – на която обърнах-
ме внимание още при първото споменаване на долната мозайка 
от Софийската „Света София“: нито една от тях не е възстановена 
след разрушаването ѝ, колкото това и да е необикновено за цър-
ковните сгради. Единственото изключение от това правило ще 
срещнем при Охридската „Света София“, където публикацията 
на умишлено скритите резултати от извършените при нея сон-
дажи показа, че сегашната църква има за основи издигалите се 
на два метра над терена стени на митрополитска църква, разру-
шена явно в самото начало на VІ век, когато биват сринати 
до основи и останалите църкви в Охрид и неговата околност 
– включително в Лин на отсрещния бряг на Охридското езеро, – а 
цялото население на града е избито или изселено, неговият мит-
рополит е откаран в Цариград и хвърлен в тъмница, а митро-
политското седалище се премества в Драч, като през следващите 
три века няма никакви следи от живот в града. 
                                                           
1 De aedificiis IV, l7-27. Превод на руски в: Библиотека Альдебаран, Прокопий 
Кесарийский, Война с готами. О постройках  → http://lib.aldebaran.ru   
 

 

http://lib.aldebaran.ru/
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Öàðè÷èí ãðàä, ïëàí 

Ïî Áàâàí / Êîíäè÷ / Øïèñåð 
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Тези обстоятелства, които ни напомнят и за изчезването на архи-
епископския център Първа Юстиниана с неговите девет църкви и с 
цялото му население, очевидно обаче не са изолирано явление, 
защото и в останалите епископски и митрополитски седалища по 
цялата централна и южна част на Балканския полуостров църков-
ният живот, според историческите извори, престава за близо три 
столетия – а причината за това явно не е в „славянските нашест-
вия“, за каквито по същото време няма никакви известия от исто-
рическите извори, но и археологическите разкопки не дават ни-
какви указания, че разрушенията са резултат от военни действия. 
Макар и двете карти на църковните постройки с подови мозай-

ки в югозападната част на Балканския полуостров на стр. 51 и 53 
да отразяват състоянието на изследванията в Гърция и Югославия 
преди повече от 40 години, когато излизат и първите обобщени 
резултати от тях, те могат да дадат поне обща представа за ог-
ромното разпространение на мозаичната украса в тези постройки 
докъм средата на VІ век. Изследванията продължават и през 
следващите десетилетия, включително и през новото хилядоле-
тие, когато болшинството известни само от сондажи и частични 
разкопки паметници биват изцяло разкрити, ако и нови обобща-
ващи изследвания още да липсват.  
С не по-малко усърдие са проучени през втората половина на 

миналия век няколко от подовите мозайки в Албания и сегашната 
Република Македония, където до средата на 1990-те години са 
регистрирани развалините на близо 300 раннохристиянски църк-
ви, разрушени предимно, ако не и изключително през VІ век. 
Очебийната диспропорция при сравнението с паметниците по 
територията на нашата родина съвсем не свидетелств за по-малко 
разпространение на този жанр от монументалното изкуство у нас, 
а по-скоро за малкото значение, което му отдават българските 
археолози – по примера на Филов, който без да му мигне окото 
разрушава най-голямата подова мозайка, запазена дотогава у нас, 
но и в съседните области. От някои паметници на мозаичното 
изкуство у нас, като подовата мозайка на раннохристиянската 
църква в Сапарева баня, е останал само споменът за тях и в редки 
случаи по някоя фотоснимка, като по-подробно е изследвана до- 
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Äàðèòåëñêè íàäïèñ 

Ïîäîâà ìîçàéêà â Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà, ãð. Ñàíäàíñêè, VI âåê 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1961 ã. 

сега единствено подовата мозайка от епископската църква в ан-
тичния град, намиращ се под центъра на съвременния Сандански 
/ Свети Врач, а разчистените подови мозайки във Варна, Пловдив, 
Стара Загора и още на много други места очакват своите изследо-
ватели и публикации. 
На следващите страници тук могат да бъдат дадени само някои 

примери, показващи при цялото стилово и художествено много-
образие единството в символичния им език. А на няколко общи 
снимки на разкопките в Хераклея Линкестис при Битоля и Стоби 
виждаме същата картина, както в Царичин град. И тук особено 
впечатляващи са великолепните капители от Стоби – единстве-
ните запазени от стотиците безследно изчезнали. 
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Ñòîáè. Ðàçâàëèíèòå íà Ìèòðîïîëèòñêàòà áàçèëèêà 

 

 
Ñòîáè. Áàïòèñòåðèÿò 

Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò 
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Ñòîáè. Êàïèòåëè, VI âåê 

 

 
Ñòîáè. Îáù èçãëåä íà ðàçâàëèíèòå 

Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò
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Ñòîáè. Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà 
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Õåðàêëåÿ Ëèíêåñòèñ ïðè Áèòîëÿ. Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, íàðòåêñ 
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Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Èçîáðàæåíèÿ íà ðàÿ è êîñìîñà 
Õåðàêëåÿ Ëèíêåñòèñ ïðè Áèòîëÿ, Ìàêåäîíèÿ  

Ïîäîâà ìîçàéêà â íàðòåêñà íà Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, VI âåê 
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Äåòàéë. Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1979 ã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Èçîáðàæåíèÿ íà ðàÿ è êîñìîñà 
Õåðàêëåÿ Ëèíêåñòèñ ïðè Áèòîëÿ, Ìàêåäîíèÿ  

Ïîäîâà ìîçàéêà â íàðòåêñà íà Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, VI âåê 
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 Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷  

 
 
 
 
 
 
 

Èçîáðàæåíèÿ íà ðàÿ è êîñìîñà  
Õåðàêëåÿ Ëèíêåñòèñ ïðè Áèòîëÿ, Ìàêåäîíèÿ  

Ïîäîâè ìîçàéêè îò Ìàëêàòà è Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, VI âåê 
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    Äåòàéë    

 Íåà Àíõèàëîñ. Ïîäîâà ìîçàéêà â Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà 
Ïî Ëàçàðèäèñ 
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Ôòèîòèäñêà Òèâà, áàçèëèêàòà íà àðõèåðåÿ Ïåòðîñ  
Ïîäîâè ìîçàéêè (ïî À. Äèíà) 
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Ôòèîòèäñêà Òèâà, áàçèëèêàòà íà àðõèåðåÿ Ïåòðîñ  
Ïîäîâè ìîçàéêè (ïî À. Äèíà) 
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Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà â Ñòîáè 
Ïîäîâè ìîçàéêè â áàïòèñòåðèÿ 

Ïî  Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷ 

 
 
 
 
 
 

Ãîëÿìàòà áàçèëèêà â Õåðàêëåÿ Ëèíêåñòèñ äî Áèòîëÿ 
Ïîäîâà ìîçàéêà â êàòåõóìåíèÿ   

 Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷   
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Àêñîíîìåòðèÿ 

 
 

 

×àñò îò êåðàìè÷íèÿ ïîä ñ äåòàéë îò çèäàðèÿòà 

Áàçèëèêàòà â Àðaïàé   
Ôîòîñíèìêè è ÷åðòåæ Ñ. è Õ. Õèäðè 
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Áàçèëèêàòà â Àðàïàé. Ïîäîâà ìîçàéêà 
 

 Публикуваните едва през 2011 г. забележителни подови мо-
зайки от базиликата в Арaпай при Драч/Durrës дават възможност 
да се покаже тук още един от най-близките паралели за първата 
подова мозайка в софийската църква. При моето посещение на 
базиликата в 1986 г. мозайките бяха вече разчистени, но консерви-
рани за презимуването им – също както и мозайките в Бутринт и 
Лин, от които можах да направя няколко фотоснимки след разчис-
тването на терена от моите придружители. Подовите мозайки от 
Арпай са между най-добре запазените работи на същото ателие, из-
работило първата мозайка в софийската църква, в Юстиниана при-
ма и в другите църкви в Гърция и Македония, като позволяват да 
се изследват подробно тяхната технология и стилови особености. 
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Äåòàéëè   

Áàçèëèêàòà â Àðaïàé. Ïîäîâè ìîçàéêè  
 

 Най-ясно се вижда връзката при изображенията на кълвящите 
плодовете на Дървото на живота птици, които не липсват в ни-
коя подова мозайка, намираща се в помощните помещения към 
баптистериите, независимо от това как тези помещения ще бъ-
дат наречени от археолозите, изследващи самите паметници. А 
тяхната функция навсякъде е една и съща – подготвянето на още 
некръстените или непосветените към съзнателния живот в отвъд-
ния свят, където те ще бъдат отведени от своите ръководители – 
един процес, който познаваме при всички мистични учения, от 
Мистериите на Изида, до Мистериите на Дионсий в Елевзин. А 
по пътя към отвъдния свят новопосветеният ще се запознае с 
неговите обитатели и ще опознае техните качества, показани с 
езика на символите. Но преди това ще се запознае и с представи-
телите на четирите елемента на видимия физически свят, пос-
ледният от които – огънят – вече е свързан и с отвъдния свят. 
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Äåòàéëè   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áàçèëèêàòà â Àðaïàé. Ïîäîâè ìîçàéêè  
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Äåòàéëè   

Áàçèëèêàòà â Àðaïàé. Ïîäîâè ìîçàéêè  
 

 Не по-малко важни от фигуралните композиции за определя-
не на спецификата, характерна за произведенията, изпълнени от 
ателието, чиито произведения откриваме в Софийската „Света 
София“, в базиликата в Арапай, в разните помещения от голе-
мия комплекс във Фтиотидска Тива и при две от църквите в 
Първа Юстиниана, са чисто декоративните пана и рамките на 
композициите при тях. Макар че сходни орнаменти ще видим на 
много подови мозайки, изпълнени в течение на повече от два 
века по целия Балкански полуостров – от егейските острови и 
Пелопонес до Кюстенджа / Констанция в Малка Скития / Доб-
руджа и от Одесос / Варна до Западна Македония – тъкмо под-
реждането на мозаичните камъчета, но преди всичко техният 
състав и колорит са, които ги отличават от останалите паметни-
ци, работа на други, макар и близки по стил мозайки. 
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Áóòðèíò, Àëáàíèÿ, áàïòèñòåðèé 

Èçãëåä îò èçòîê – ãîðå 
Öåíòðàëíàòà ÷àñò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà – äîëó 

Ïî Àë. Ìåêñè 
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Áóòðèíò, Àëáàíèÿ, áàïòèñòåðèé 
Èçãëåä îò çàïàä  

Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 22 íîåìâðè 1986 ã. 
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò Åðìèîíè 
Ïî Ñîäèíè 
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Ãîëÿìàòà áàçèëèêà â Õåðàêëåÿ äî Áèòîëÿ 
Ïîäîâà ìîçàéêà â êàòåõóìåíèÿ 

Ïî Ã. Öâåòêîâè÷-Òîìàøåâè÷ 
 

Великолепните и сравнително много добре запазени подови 
мозайки от голямата базилика в Хераклея до Битоля, Република 
Македония, разчистени и публикувани още през 1970-те години, 
показват, че образният език с цялата му символика, свойствен за 
подовите мозайки в големите базилики в Гърция, не е монопол 
на „гръцките“ художници, за какъвто гръцките археолози искат 
да го представят – но и неговата символика не е свързана с об-
разния език на гръцката митология, а следите му ни отвеждат до 
първоизточниците на древната космогония на Евразия, която се 
предава по традиция в течение на много хилядолетия сред насе-
лението на нашите земи и намира своето отражение в неговия 
фолклор, народни песни и обичаи. 
Но в този образен език няма да срещнем нито едно изображе-

ние на кръст или христограма!  
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Áàçèëèêàòà â Ñòóäåí÷èø÷à ïðè Îõðèä 

Ïîäîâà ìîçàéêà â àïñèäàòà íà êàòåõóìåíèÿ 
Ïî Â. Áèòðàêîâà-Ãðîçäàíîâà 

 

 

 

Тъкмо приложените тук изображения от подовите мозайки в 
катехумения на Голямата базилика в Хераклея – за който в пър-
вите публикации на мозайките се отбелязва, че е малко поме-
щение с апсида и неизвестно предназначение – ни дават ясна 
представа за функциите му, както и при сходното по големина и 
форма помещение под Софийската „Света София“, считано от 
Филов и останалите автори за църква и съответно по-късно за 
мартириум. А образният език на неговите мозайки е същият 
като на софийската мозайка – въпреки че в Хераклея мозайката 
в апсидата не се е запазила, за нейния изглед пък би трябвало да 
съдим от композицията в апсидата на нашата църква и в апсидата 
на катехумения при базиликите в Студенчишча и Лин. 
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 Áàçèëèêàòà â Ñòóäåí÷èø÷à ïðè Îõðèä 

Ïîäîâà ìîçàéêà â àïñèäàòà íà êàòåõóìåíèÿ 
Ïî Â. Áèòðàêîâà-Ãðîçäàíîâà 

 

 
 
 
Макар и не тъй добре запазени, както подовите мозайки в Хе-

раклея, мозайките на базиликите в Студенчишча при Охрид и 
Лин на източния бряг на Охридското езеро представят също поч-
ти целия репертоар от символите в образния им език, а в апсидата 
на катехумения в Студенчишча намираме още един вариант от 
изображението в апсидата на катехумения под Софийската „Све-
та София“. При всички тези подови мозайки виждаме с каква 
свобода художниците представят символичните изображения в 
своите композиции, в които няма никъде да срещнем една и съща 
схема дори в произведенията на едно и също ателие, с които те 
украсяват помещения с едно и също предназначение, като дават 
възможност за неограничена проява на своята фантазия. 
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Сред стотиците стигнали до нас подови мозайки от църквите в 
централната и южната част на Балканския полуостров с цялото 
многообразие на техните символични композиции особено голя-
мо значение придобиват тъкмо най-малко запазените сред тях 
мозайки от Царичин град / Първа Юстиниана. При това от тях до 
нас не е стигнала нито една композиция със символичните из-
ображения, които срещаме по цялата територия чак до Пелопо-
нес, а само няколко фигурални изображения от една символична 
композиция в баптистерия на града – но също няколко квадрат-
ни метра от рамките на подовите мозайки в Архиепископска-
та и Кръстовидната църква. Именно тези малки фрагменти ни 
дават обаче свързващото голямата част подови мозайки звено, ко-
ето ни позволява да датираме не само целия огромен комплекс от 
подови мозайки по цялата територия на Балканския полуостров, 
но също и строежа на повечето от църквите, които тези мозайки 
украсяват. Защото датата на основаването и изграждането на ар-
хиепископския център Първа Юстиниана – 535 г. – е и единстве-
ната сигурна дата, с която разполагаме за датирането на всичките 
стотици църкви, показващи при това близки и дори често еднакви 
планове и особености в градежа, свидетелстващи за дейността на 
не особено голям брой строителни ателиета, чиито постройки ще 
открием понякога на значително разстояние помежду им. Това 
говори, че изграждането на тези църкви съвсем не е дело на някои 
отделни местни артели, действали в продължение на два века 
независимо един от друг, а е резултат от централизираната дей-
ност на един единен център, подобно на изграждането на цялост-
ната укрепителна система, описана изчерпателно от придворния 
историк Прокопий в неговата книга За строежите. А това, че в 
тази книга са описани сравнително малко на брой църкви, съвсем 
не е доказателство, че в нея не са споменати повечето от построе-
ните по същото време – и разрушени няколко десетилетия по-
късно! – църкви. Да не забравяме, че от книгите на Прокопий са 
запазени само твърде късни преписи – включително и на една 
книга, която той явно не е писал и чието авторство по-късно ще 
му бъде приписано, като „доказателство за греховния живот на 
антихриста – император“. 
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Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà, Áàïòèñòåðèé 

Ôðàãìåíò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà 
 Ïî Ãîðàí Èâàíîâè÷ 

 
 
 
Но да се върнем отново към подовите мозайки от Софийската 

„Света София“ и Първа Юстиниана / Царичин град.  
Още през 1970-те години се появи цяла поредица от изследва-

ния на подовите мозайки в раннохристиянските църкви в Гърция, 
при които беше разграничена особено дейността на едно ателие, 
изработило мозайките в значителен брой църкви в Тесалия чак до 
Пелопонес, по-значителни от които са църквите във Фтиотидска 
Тива, Ермиони и Клапси. И тъкмо подовите мозайки на тези цър-
кви показват най-голямо сходство в стила и технологията с подо-
вата мозайка от сградата под Софийската „Света София“ – но и с 
подовите мозайки в Епископската базилика и в кръстовидната 
църква в Царичин град. И както отбелязахме малко по-горе, това 
сходство свидетелства за дейността на едно и също ателие, въп-
реки сравнително голямото разстояние, което разделя тези архи-
тектурни и художествени паметници. 
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Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà 

Ðàçâàëèíèòå íà áàïòèñòåðèÿ 
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Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà  

Ôðàãìåíòè îò ïîäîâè ìîçàéêè 

 

 
Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà 

Ïîäîâè ìîçàéêè â áàïòèñòåðèÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ 
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Àðõèåïèñêîïñêàòà áàçèëèêà 
Ôðàãìåíò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà â íàîñà 

 

 
 
Êðúñòîâèäíàòà öúðêâà 
Ôðàãìåíò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà â íàîñà 
 

Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà), ôðàãìåíòè îò ïîäîâè ìîçàéêè 
Ïî Ãþéîì è Êàðäè 
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Êðúñòîâèäíàòà öúðêâà 
Ôðàãìåíò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà â íàîñà 

 

Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà, ôðàãìåíòè îò ïîäîâè ìîçàéêè 
Ïî Ãþéîì è Êàðäè 
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В своята публикация за Софийската „Света София“ Филов при-
лага подробно изследване на използваните от майсторите на мо-
зайките материали, изготвено от проф. Рафаил Попов. Макар и за 
подовите мозайки на църквите в Гърция да няма досега тъй под-
робно изследване, публикуваните до момента материали пот-
върждават обаче и техническата близост на мозайките в Гърция с 
нашите, а макроснимките от своя страна дават достатъчно предс-
тава също и за сходството в технологията при паметниците от 
това ателие. 

 
Освен подовите мозайки, редица общи черти свързват също ар-

хитектурния план и строителната техника при голям брой църкви, 
чиито подови мозайки не са запазени – а и не е известно дали са 
притежавали такива. Публикуването на резултатите от археоло-
гическите изследвания в Царичин град – към които очевидно ни-
кой от българските историци на архитектурата не е показал инте-
рес, а търси мними връзки за църквите у нас по Грузия, Армения, 
Кападокия и дори Тунис – показва, че всички църкви в този град 
имат не само сходни планове с най-известните и сравнително най-
изчерпателно проучени раннохристиянски църкви в днешните 
граници на нашата родина, но и че са изградени от едни и същи 
строители. И са изградени по едно и също време, а не в течение 
на цели два века, от началото на петия до края на шестия, както 
твърдят тези изследователи. И тук точната година за изграждане-
то на Царичин град – 535, както и краткотрайното му съществу-
вание в продължение на не повече от 5–6 десетилетия ни дава и 
ориентирите за датировката на много други църкви у нас и на 
първо място на Еленската църква при Пирдоп, както и на църкви-
те в Белово, Иваняне и Клисе кьой, които пък от своя страна по 
отношение на строителната си техника са повече или по-малко 
свързани с други раннохристиянски църкви у нас. 
Същата строителна техника – както при подовата мозайка в пост-

ройката под Софийската „Света София“ – срещаме при всички 
църковни и граждански постройки в Царичин град и при сходни-
те на тях църкви в днешните граници на нашата страна. Но тази 
строителна техника, също както композиционния план със стени, 
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Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà 

Öúðêâàòà ñ êðèïòà (Ñ), ðåêîíñòðóêöèÿ 
 
 
 

 
Öàðè÷èí ãðàä / Ïúðâà Þñòèíèàíà 

Àðõèåïèñêîïñêàòà áàçèëèêà ñ àäìèíèñòðàòèâíè ñãðàäè 
Ðåêîíñòðóêöèÿ 
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разделящи корабите, няма да срещнем при нито една църковна 
сграда, сигурно датирана преди ІХ век – независимо от опитите 
на някои изследователи да датират по-рано църкви със сходна 
композиционна система, като напр. „Света София“ (Старата мит-
рополия) в Несебър или Голямата базилика в Бутринт и дори Ох-
ридската „Света София“. Всички тези църкви се отнасят, подобно 
на Софийската „Света София“, вече към една следваща културна 
и историческа епоха. Също така, преди тази вече сравнително 
доста по-късна епоха не срещаме и чисто тухлени църковни пост-
ройки като Софийската „Света София“ и очевидно близката ѝ по 
време на изграждане софийска църква „Свети Георги“, отнасяна 
от Филов и много други автори без никакви основания също в V 
и дори ІV век. Както ще се уверим при внимателното проследява-
не развитието на строителната техника в църквите на Първото 
българско царство, тази строителна техника в различните нейни 
украсителни варианти ще стане характерна именно за следващата 
епоха и ще определи характерния облик на българските църкви. 
Още една обща за всички разрушени църковни комплекси осо-

беност, заедно с вече посочените, предизвиква недоумение у из-
следователите: Защо в нито една от църквите не са открити над-
писи за техния строеж – изключенията са тъй малко, че би било 
излишно да ги посочваме, ако текстът на единия от общо четирите 
стигнали до нас надписи не беше също тъй странен, както стра-
нен е фактът, че именно този надпис се е запазил, след като от 
разрушените църкви не са запазени дори надгробни паметни над-
писи. А именно в Гръцка Мaкедония, Тесалия, Епир и Пелопонес 
са се запазили безброй паметни надписи от цялата античност, 
свидетелстващи за писмените традиции на местното население – 
също както са се запазили многобройни сведения на хронистите 
от предишните и следващите епохи, включително жития на по-
късно канонизирани като светци местни жители. А тук трябва да 
отбележим и това, че в допълнително преработените протоколи от 
заседанията на вселенските събори с имената на участниците не 
можем да открием сведения за местните църковни първенци. В 
този смисъл за нaс представлява изключителен интерес името на 
всеки от тях, независимо от това по какъв начин и в какъв кон-
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текст то е стигнало до нас. И в края на краищата се оказва, че 
въпреки тъй ограничения брой надписи с имена на църковни пър-
венци от VІ век на цялата територия на Балканския полуостров 
без Цариград и Солун, двете имена, стигнали до нас, както и при-
дружаващите ги титли, ако и да не отговарят на всички досега не-
решени въпроси, поне помагат в значителна степен за тяхното 
решаване и затова трябва да се спрем внимателно на тях. 
Първото от тези имена е отбелязано върху дарителския надпис 

в комплекса от църкви във Фтиотидска Тива при Неа Анхиалос, 
за който вече беше споменато и чийто план заедно с изображения 
от подовите мозайки са репродуцирани по-горе. В този дарител-
ски надпис се казва, че дарителят, архиерей Петрос, е украсил със 
свои средства църквите в комплекса с подови мозайки и че туй е 
сторил в чест на победата на православието. Изследователите са 
единодушни, като свързват победата на православието с размири-
ците във връзка с въстанието Ника, завършили с утвърждаването 
на православието – или по-точно на това, което Юстиниан счита 
за православие. Недоумението обаче идва от явното противоречие 
между това, което Юстиниан разбира под православие, и онова, 
което местният архиерей Петрос разбира под туй тъй гъвкаво 
понятие. И тук не става дума за някои отделни канонични и нека-
нонични въпроси, а за един от основните и най-съществени въп-
роси, засягащ връзката на християнската религия с мистичните 
култове на античността и възприемането на техните философски 
основи от гностицизма на ранното християнство. Тук ние не мо-
жем дори да предположим, че дарителят на мозайките не е разби-
рал символичния език на изображенията, украсяващи големия 
църковен комплекс при Неа Анхиалос – както и на безбройните 
църкви, изградени или най-малкото украсени с подови мозайки 
по същото време. И не само го е разбирал, но също е знаел добре 
неговия произход – а това ще се превърне в основна тема на раз-
ногласията между „православните“ през следващите две десети-
летия до оповестяването на решенията на Петия вселенски събор 
от 553 г. 
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò ñãðàäàòà íà óë. Ïèíäàð, Òèâà, Ãúðöèÿ 
(Ïî Ï. Ëàçàðèäèñ) 

 
В няколко подови мозайки от Гърция намираме много точни 

паралели и за голямата (горната) подова мозайка в Софийската 
„Света София“, украсявала сградата, предшестваща последната 
постройка. На тази постройка и нейните особености ще се спрем 
малко по-нататък в текста, а тук ще отбележим само връзката ѝ с 
гръцките църкви. Две от тях са разрушени по същия начин, както 
и другите църкви с подови мозайки, от които са се запазили само 
основите и повече или по-малко съхранените им мозайки. Това са 
базиликата на архиерея Петрос в големия църковен комплекс във 
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò ñãðàäàòà íà óë. Ïèíäàð, Òèâà, Ãúðöèÿ 
(Ïî Ï. Ëàçàðèäèñ) 

 
Фтиотидска Тива (Fqiwt…dhj Q»bai) при Неа Анхиалос – вероятно 
епископско седалище, за което не са запазени никакви сведения1. 
Втората църква е била в самия град, след разрушаването ѝ заси-
пана с пръст, за да се скрият всички следи от нея и на основите ѝ 
заедно с подовите мозайки археолозите се натъкват при копаенето 

                                                           
1 P. Lazar…dhj, 'Anaskafaˆ Nšaj 'Agci£lou в: Praktik¦ tÁj ™n 'Aq»naij 
'ArcaiologikÁj `Etaire…aj 1982, c. 95-104, с преглед на по-старата библио-
графия. Вж. също: 'A. 'Ορλάνδος, Φθιωτίδης Θήβαι. Νέα 'Αγχίαλος (Το έργον της 
'Αρχαιολογικής `Eταιρείας 1969, с. 11-19; 1970, с. 22-33; същ., пак там, 1988, 51-62.  
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Ïîäîâè ìîçàéêè îò Íåà Àíõèàëîñ, Ãúðöèÿ, VI âåê 
(Ïî  Ï. Ëàçàðèäèñ) 
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Ïîäîâà ìîçàéêà îò „Ñâ. Áîãîðîäèöà Íåðúêîòâîðíà“, Ñîëóí, VI-VII âåê 
(Ïî  Ï. Ëàçàðèäèñ) 
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Ïëàí Ã. Âåëåíèñ   

 

 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1989 ã.  

Ñîëóí, „Ñâåòà Áîãîðîäèöà Íåðúêîòâîðíà“ 
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Ñîëóí, „Ñâ. Áîãîðîäèöà Íåðúêîòâîðíà“, èíòåðèîð êúì èçòîê 

Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò 
 

на кладенец в двора на една съвременна сграда. Мозайките са 
произведения на различно ателие от ателието, изработило подо-
вите мозайки в големия църковен комплекс извън града. Гръцки-
те изследователи ги датират към края на VІ век. 
 Следващият фрагмент от подова мозайка, близка по стил и ха-
рактер на горната мозайка в Софийската „Света София“, е в со-
лунската църква „Света Богородица Неръкотворна“ (Παναγία 'Aχει-
ροποίητος)1 и е от една по-късна фаза от строителството ѝ, която 
гръцките археолози датират в края на VІ или началото на VІІ 
век2. Но тази църква има и други особености, които я сближават с 
предпоследния строеж на мястото на сегашната църква, с който 
ще се занимаем по-долу. 
                                                           
1 Е. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Αχειροποίητος. Ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου, 
Θεσσαλονίκη 1989 с преглед на старата библиография.  
2 За тези мозайки вж.: B. Fourlas, Die Mosaiken der Acheiropoietos-Basilika in 
Thessaloniki. Eine vergleichende Analyse dekorativer Mosaiken des 5. und 6. Jh., 
Berlin: De Gruyter, 2012 (=Millennium-Studien 35), І., с. 22, с библиография.  
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*  *  * 
Какви изводи можем да направим от изследването на подови-

те мозайки – техните технологически и семантични особености, 
включващи всички проблеми, свързани с декоративната систе-
ма, прилагана при украсата на църквите, както и техните худо-
жествени качества? 

1. Преобладаващата част от стигналите до нас подови мо-
зайки по цялата територия на Източен Илирик до Пелопонес, 
независимо от голямото разстояние, разделящо паметниците 
помежду им, показват много общи черти. А това може да бъде 
резултат не само от дейността на едни и същи ателиета, рабо-
тили по тази територия, но и от еднакви изисквания от страна 
на църковните институции, които са възлагали поръчките за 
строежа и украсата на църковните сгради. Такова сходство 
срещаме също при архитектурните планове и строителната 
техника на голям брой църкви от втората трета на VІ век, кое-
то показва, че те са изградени от сравнително малък брой 
строителни ателиета, работили на тази територия под цент-
рално ръководство, като са ползвали обща за всички тях ло-
гистика под общо ръководство. Някои от специфичните осо-
бености в разпределението на пространството и устройството 
на светилищата (олтара) ги отличават от съвременните им ви-
зантийски църкви.  
2. Както по отношение на технологията при изпълнението, 
така и по отношение на техния образен символичен език, тези 
подови мозайки се отделят рязко от традицията, следвана 
преди това при мозаичната украса, почиваща на елинистичния 
илюзионизъм, чиито образци следват както римското профан-
но изкуство, така и раннохристиянското изкуство. Илюзионис-
тичното и дори натуралистично изобразяване на сюжети от 
митологията и действителността, което срещаме по паметни-
ци до началото на V век, е напълно изоставено и заменено с 
представянето на символични образи – наистина заети от 
действителността, но с определено съдържание, излизащо от 
рамките на наративния повествователен език и следващо оп-
ределени идеи.  

 



СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ 
 

123

 

Äåêîðàòèâíà êîìïîçèöèÿ, XII âåê 
Ìîçàéêà â íîðìàíñêèòå ïàëàòè íà äâîðåöà â Ïàëåðìî, çàïàäíà ñòåíà 

Ôîòîñíèìêà Àëèíàðè 

 
3. Общите технологически, стилови и семантични особенос-
ти говорят за общ произход, за едни и същи образци, които не 
са стигнали до нас, но които очевидно не са били по-ранни от 
края на V век и които нямат никаква връзка с местната ели-
нистична традиция. Но и в по-късните – от VІІ–VІІІ век –
мозайки няма никъде да намерим каквато и да е връзка с техния 
образен език и дори художествен стил. Някои елементи от сим-
воличния език на мозайките от църквите в балканските провин-
ции откриваме обаче запазени в местната иконографска и худо-
жествена традиция още много векове по-късно – напр. в мозаич-
ната украса на т.нар. станци (палати) от двореца в Палермо, Си-
цилия1. Но при никакви паметници на византийското изкуство. 
4. Образният символичен език се прилага единствено при 
украсата на църковните помещения, свързани най-тясно с бо-
гослужението, т.е. в светилището и наоса на църквите, но съ-
що така и в баптистериите и принадлежащите към тях кате-

                                                           
1 Вж.: А. Чилингиров, Кой е дарителят на Ивановските стенописи, София: 
Аlphagraph, 2011, с. 78-81 
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хумении, а в редки случаи и при нартекса, когато баптистери-
ят е непосредствено свързан с църковната сграда и не е отде-
лен от нея заедно с катехумения.  
5. Изграждане на баптистерии в такъв голям обхват не е при-
също нито за предишната, нито за следващата епоха, докато 
тук е задължително не само при големите епископски църкви, 
а и при някои по-малки църкви. Очевидно съобразно с тяхно-
то по-различно за нашите представи предназначение както 
баптистериите, така и катехумениите имат точно определена 
и явно строго регламентирана форма, като вътрешните им 
размери не надхвърлят 20–25 м2. А тези техни тъй ограничени 
размери не позволяват едновременното пребиваване в тях на 
повече от 3-4 човека и изключват възможността те да са били 
предназначени за масово покръстване на някакви езичници 
или каквито и да е нехристияни. Това се отнася и до катеху-
мениите, в които също явно не са могли да пребивават повече 
лица, както би трябвало да се очаква при конвенционалното 
използване на тези помещения за отпращането в тях на не-
кръстените по време на Литургията на верните. 
6. Символичното съдържание на изображенията при подови-
те мозайки, така както го виждаме в украсата на църковните 
сгради от средата на VІ век в Илирик, следва традиция, която  
има своите корени още в най-ранната културна епоха преди 
много хилядолетия и се е предавала през всички минали епо-
хи посредством фолклора, който от своя страна е тясно свър-
зан с култови обреди, извършвани както в широките кръгове 
на народните религии, така и в тясната среда на храмовете 
сред посветените при мистериите, за чието съществувание ни 
осведомяват повече или по-малко подробно сведенията от ис-
торическите извори и от археологическите изследвания. 
7. При голямата част от разрушените църковни постройки е 
била унищожена също и мозаичната украса на техните подо-
ве, а стените са били сринати до основи и теренът след това е 
бил заравнен, за да се заличат всички следи от тях – подир 
разрушаването на Първа Юстиниана е изнесен от нея и зака-
ран на неизвестно място и почти целият строителен материал, 
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включително от високите крепостни стени, заедно с худо-
жествената каменна пластика, съдържаща голям брой капите-
ли, изработени в придворните ателиета на византийската сто-
лица. Освен няколко капители в Стоби и един в Първа Юсти-
ниана, останалите не са стигнали до нас. Няма основания за 
предположението, че тази украса от висококачествен мрамор 
е била претопена във варници, следи от каквито липсват в 
близката и дори далечната околност на паметниците. 
8. Много важно е обстоятелството, че след разрушаването на 
църковните сгради, за които можем да допуснем и че стенната 
живописна и мозаична украса е използвала същия символичен 
език, както техните подови мозайки, те не са били възстано-
вявани, което би следвало да се очаква, ако разрушенията са 
били причинени от случайни пожари или от вражески напа-
дения. В извънредно редките случаи, когато на същото място 
са били изграждани църкви, както при Софийската, Солун-
ската и Охридската „Света София“, в следващите сгради не се 
включват части от предишните постройки, а явно дори се пра-
ви всичко възможно да се заличат техните следи и само архе-
ологическите изследвания показват съществуванието им. По 
непонятни за страничния наблюдател причини обикновено 
изследователите премълчават съществуванието им. 
 
На историческата наука и на археологията, но също и на бого-

словието предстои през следващите години, а може би дори десе-
тилетия, да изяснят огромния комплекс от проблеми, свързани 
със строежа и разрушаването на огромен брой църковни постройки 
през втората половина на VІ век по територията на целия Балкан-
ски полуостров, сред които софийската църква „Света София“ зае-
ма едно от централните места.  
И да разгледат цялата проблематика, абстрахирайки се от преду-

бежденията, наслоени в течение на много векове у представителите 
на различните християнски конфесии – православни, католици и 
протестанти, но също и  у атеистите. 
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*  *  * 
 В своето изследване на църквата Филов отделя много малко 
място за зидарията и изобщо за строителната техника, в сравне-
ние с некропола, на който той посвещава по-голямата част от 
проучванията си – макар че в края на краищата се оказва, че ни-
то църковната постройка, нито нейната история имат нещо об-
що с античния некропол, на чийто терен е изградена църквата. 
По времето, когато Филов прави своите изследвания, проучени-
те ранносредновековни византийски църкви са твърде малко на 
брой и то предимно в Константинопол. За тези църкви – и само 
за тях – в историческите извори съществуват надеждни сведения 
за датировката и произхода им, макар че проучвания върху 
особеностите на тяхната архитектура и украса ще се появят едва 
в следващите десетилетия и то главно през последната трета на 
ХХ век и първото десетилетие на новото хилядолетие. По такъв 
начин дори най-добре проучените до началото на ХХ век конс-
тантинополски църкви не представляват сигурна база за да-
тировка и атрибуция. Затова днес не би трябвало да упреква-
ме Филов за допуснатите от него грешки в датировката и ат-
рибуцията на Софийската „Света София“, доколкото в нача-
лото на миналия ХХ век той няма достатъчна база за сравнение 
с други архитектурни паметници. В този смисъл на него не му 
остава друго средство за датирането на паметника, освен въз 
основа на монетите – разбира се, ако те не произхождаха от ан-
тичния некропол. А откритите в самата църква гробове с тех-
ния инвентар са с половин хилядолетие по-късни от датата, ко-
ято Филов определя за строежа на църквата, без да се съобрази 
с обстоятелството, че в църковната сграда и непосредствено до 
нея не е открит нито един гроб, свидетелстващ, че преди пос-
ледните десетилетия на ІХ век на това място е имало действаща 
църква. 
 В този смисъл е твърде проблематично предположението, че и 
предшестващата сграда, чиято подова мозайка Филов открива на 
0,6 м под керамичната настилка на последната църква и на 1,4 м 
под турския под, е била действаща църква. При това тук се поставя 
и въпросът защо при новия строеж не са използвани нито нейните 
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„Ñâåòà Ñîôèÿ“, äåòàéë îò èçòî÷íàòà ôàñàäà 

Ôîòîñíèìêà 1911 ã. 
Ïî Á. Ôèëîâ 
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Ïî Á. Ôèëîâ 
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„Ñâåòà Ñîôèÿ“, èíòåðèîð êúì èçòîê 

Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò 2012 ã. 

 
зидове, нито нейната високохудожествена подова мозайка? Ако 
разгледаме внимателно снимките на Филов, ще забележим, че 
както външната стена на църквата, така и пиластрите лягат 
върху подовата мозайка на предишната постройка, а като раз-
гледаме и акварелното копие на цялата мозайка, ще видим, че в 
горния му край липсва значителна част от декоративната ком-
позиция, което показва, че при разчистването на остатъците от 
мозайката, голяма част от нейния ръб се е намирала под изгра-
дената по-късно стена. Същото забелязваме дори по-ясно при 
снимките на двата пиластъра, които са затиснали още по-голяма 
част от подовата мозайка. От това следва, че стената на пре-
дишната постройка, дори да е използвана при следващия стро-
еж, е била много по-тънка и се е налагало нейното подсилване. 
А това поставя под съмнение предположението на Филов и на 
повечето изследователи след него, че тази сграда е била засво-
дена, а не с плоско покритие. Това се потвърждава и от сним-
ките на двата пиластъра, каквито очевидно предишната пост-
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ройка не е притежавала. А разчистването на вътрешните стени 
от мазилката, извършено по време на последната фаза от рес-
таврацията и консервацията на църквата в края на миналия век, 
вече показва, че при църквата е използвана декоративната зида-
рия, която в нейните различни варианти е особено характерна за 
българските църкви от края на ІХ до началото на ХІ век. Но не 
и за византийските църкви от ІV до края на Х век1. 
 
 Преди изследванията на Филов върху Софийската „Света 
София“ въпросът за нейната датировка е повдиган многократ-
но, като многобройните автори я поставят едва ли не във всяко 
столетие в границите от ІV чак до ХІV век. А строителите ѝ се 
търсят по всички посоки на света от Армения и Сирия до Цент-
рална Европа. И ако „точната датировка“ на Филов спестява на 
изследователите след него да гадаят кога може да е построена 
църквата, въпросът с образците за нейния план остава отворен 
– а със зидарията ѝ малцина се занимават, изхождайки в най-
добрия случай единствено от снимките и описанията на Филов. 
И – разбира се – от това, което знаят за константинополските 
църкви. Едва публикуването на изследванията върху църквите 
в Първа Юстиниана, но също така на цяла поредица църкви със 
сходен план, като Голямата базилика в Бутринт и преди всичко 
Охридската „Света София“ и „Свети Ахил“ в Преспа, налага въп-
росът за морфологията, атрибуцията и произхода на всички тези 
църкви да се постави отново, но вече при наличието на цяла 
поредица нови публикации за тях2. А без познаването на тяхната 
специфика не е възможна оценката и на софийската църква. 

                                                           
1 За декоративната зидария на българските църкви съм отделил много място в 
моите предишни публикации, на първо място в монографията ми Църквата 
«Свети Герман» до Преспанското езеро, Берлин, 2001, и в двата сборника 
Българската архитектурна школа, Берлин, 2007, и тук няма да се връщам на 
тази тема. 
2 Този въпрос съм разгледал също изчерпателно в публикациите си, посочени 
в предишната бележка, и това прави излишно тук да се занимавам подробно с 
него, като само прилагам на следващите страници някои фотографски снимки 
и планове на малка част от църквите, като подробностите и библиографията 
за тях са дадени в тези публикации. 
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Ïëàíîâå íà öúðêâè îò Áúëãàðèÿ 
Ïî òåõíèòå ïúðâè ïóáëèêàöèè 
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Åëåíñêàòà áàçèëèêà ïðè Ïèðäîï 
Ïî Ï. Ìóòàô÷èåâ 

 

 Наред с църквите, чиито планове са представени на предишна-
та страница и към които може да се добавят още десетки други, 
разкопани и все още само частично проучени през последните 
две-три десетилетия, особено важна за изследването на църквите 
в Царичин град / Първа Юстиниана е Еленската базилика при 
Пирдоп. А тя – заедно с църквата при Голямо Белово – е запази-
ла най-много от първоначалната си строителна субстанция. И това 
са единствените от засега регистрираните над 700 църкви в Или-
рик, източните и южните балкански провинции, построени 
през втората трета на VІ век и разрушени през последната тре-
та на същия век, чиито стени са запазени повече или по-малко 
над основите. За събарянето на всички тези църкви до основи 
историците и археолозите считат виновни „новозаселените сла-
вяни“. А за „нашествие“ и масово заселване на някакви „славя-
ни“ до последното десетилетие на VІ век липсват каквито и да 
било указания в историческите извори, както няма и археоло-
гически находки, които биха потвърдили такова „заселване“. 
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 Коренно различен от типа на трикорабните залообразни църк-
ви с разделящи корабите колони, към който принадлежат повечето 
от църквите, построени през втората трета на VІ век, е архитектур-
ният тип с разделящи корабите стени, като Софийската „Света Со-
фия“. За генеалогията, развитието и разпространението на този 
архитектурен тип най-важни са изследванията на австрийския 
византолог Владимир Сас-Залозйецки (Wladimir Sas-Zaloziecki, 
1896–1959)1. Тъй като на много места в моите публикации съм 
се занимавал с изводите на Залозйецки за спецификата на бъл-
гарските архитектурни паметници – и по-специално на църквите 
с разделящи корабите стени – както и с мястото им в историята 
на архитектурата, тук само ще насоча читателя към моите пре-
дишни изследвания, на първо място за църквата „Св. Герман“2 
и за българската архитектурна школа, но също и към оста-
налите ми публикации за Софийската „Света София“. Там се 
дава и изчерпателна библиография за отделните паметници, 
към които тук ще добавя само – освен представените с планове 
на следващата страница – „Свети Апостоли“ на о-в Ахил в 
Преспанското езеро и групата малки базилики в Плиска и 
Преслав3, разрушени при следващата акция по унищожаването 
на българските църкви в ХІ век. 
                                                           
1 Wladimir Sas-Zaloziecky, Die byzantinische Baukunst in den Balkanländern und 
ihre Differenzierung unter abendländischen und islamischen Einwirkungen, c. 15–
16, фиг. III5 (=Südosteuropäische Arbeiten 46, München, 1955). Макар и това забе-
лежително изследване на Саз-Залозйецки върху византийската архитектура да 
заема едно от най-важните места в цялата нейна история и след войната той да 
ръководи временно Института за история на изкуството (Institut für Kunstge-
schichte) във Виена, неговите сегашни колеги не го считат достоен дори за 
кратка биография в интернет, нито отдават достатъчно внимание на резулта-
тите от изследванията му. 
2 А. Чилингиров, Църквата „Св. Герман“ при Преспанското езеро (вж. по-
горе, бел. 1 на с. 124). Вж. цялата глава ІІІ с бележките към нея. 
3 За малките базилики в Плиска вж.: Н. Мавродинов, Разкопки и проучвания в 
Плиска. Разкопки на базилика № 17 в Плиска (Разкопки и проучвания, 3/1949, 
с. 159–162); Ст. Михайлов, Разкопки в Плиска през 1945 до 1947 г. (пак там, 
с. 171–222); същ., Археологически материали от Плиска 1948–1951 г. (Известия 
на Археологическия институт, ХХ/1955, с. 49–170); същ., Разкопки в Плиска 
през 1959–1961 г. (пак там, XXVI/1963, с. 2–45); В. Мавродинова, Културата 
и изкуството през време на Първата българска държава, в: История на 
българското изобразително изкуство, І, София, 1974, с. 69–72; Н. Чанева-
Дечевска, Църковната архитектура на Първата българска държава, София, 
984, с. 41–48. 1 
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Áóòðèíò, Ãîëÿìàòà áàçèëèêà 

Ïëàí (ïî À. Ìåêñè) 
 
Както съм отбелязал на много места в моите предишни публи-

кации и най-вече в отделните части на двата сборника „Българ-
ската архитектурна школа“, този архитектурен тип се свързва с 
някои от най-важните паметници на византийската архитектура, 
за повечето от които разполагаме само с кратки описания. И те 
всички са свързани помежду си с патроната на Света София – 
Божествената Мъдрост. На първо място сред тях е проектираната 
още от Константин Велики едноименна църква в Константинопол 
в нейната първоначална форма. На нейно място Юстиниан издига 
своята „Света София“, която болшинството изследователи и днес 
считат за първи прототип на катедрала в православната архитек-
тура. Че това не е вярно, показва не на последно място и първона-
чалната сграда под сегашната едноименна църква в Солун. 
Нейните основи бяха разкрити при сондажи през 1978–1980 г. и 
отново зарити, без да бъдат публикувани от археолозите, защото 
променят цялата тяхна концепция за „православната“ църковна ар-  
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Íàïðå÷åí ðàçðåç 

Ðåêîíñòðóêöèÿ Í. Ìóöîïóëîñ 
 
 

Ïëàí 
Ðåêîíñòðóêöèÿ Í. Ìóöîïóëîñ 

 
 

„Ñâåòè Àõèë“ íà îñòðîâ Àõèë â Ïðåñïàíñêîòî åçåðî 
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 „Ñâåòà Ñîôèÿ“ â Äâèãðàä (Duecastelli), Èñòðèÿ 
Ïëàí (ïî Â. Ãåðáåð)  

хитектура1. Премълчават се и особеностите на „неправославната“ 
църковна архитектура, чиято традиция продължават големите 
базилики в Бутринт, Преспа, Охрид и София още през ІХ, Х и 
ХІ век, чак до също едноименната „арианска“ катедрала в на-
пуснатото през XVIII век градище Двиград (Duecastelli) в доли-
ната на река Драгоня, Истрия, днес в Хърватия, построена в края 
на VIII век, чиито развалини, след проучването и публикуването 
им в началото на ХХ век, биват разчистени и отстранени2. 

                                                           
1 Не се публикуват и в излязлата след зариването им голяма монография за 
следващата църква на същото място: K. Theoharidou, The Architrcture of Hagia 
Sophia, Thessaloniki, from its erection up to the Turkish conquest, Oxford: BAR, 1988, 
а се дава неточният им чертеж на М. Калигас в публикацията му от 1935 г. 
2 William Gerber, Altchristliche Kultbauten Istriens und Dalmatiens, Dresden, 
1912, c. 76–79; Anton Gnirs, Die Ruinen von Duecastelli bei Canfanaro, Istrien 
(Mitteilungen der K.K. Zentralkommission für Denkmalpflege, Bd. XIII, Nr. 4, III. 
Folge, Wien, April 1914, c. 86–89). 
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Èçãëåä îò çàïàä 

Ôîòîñíèìêà  À. ×èëèíãèðîâ, 1978 ã. 
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 Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ (Ñòàðàòà ìèòðîïîëèÿ) â Íåñåáúð    
Ôîòîñíèìêè À. ×èëèíãèðîâ, 1978 ã. 
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Ãîëÿìàòà áàçèëèêà â Áóòðèíò, Àëáàíèÿ  
Ôîòîñíèìêè À. ×èëèíãèðîâ, 1986 ã. 
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„Ñâåòà Ñîôèÿ“ â Îõðèä 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1999 ã. 
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Áàçèëèêàòà „Ñâåòè Àõèë“ â Ïðåñïà, Ãúðöèÿ 
Ôîòîñíèìêà Â. Ìèíåêîâ, 2005 ã. 
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*  *  * 
Макар и с риск да отвлека читателя от темата на изследването, 

тук се налага да направя още един, възможно най-кратък екс-
курс, защото той засяга целия комплекс от неразрешени въп-
роси, на които е посветено това изследване – засяга една от цен-
тралните личности в историята на християнството, хвърлила 
своята сянка много векове напред, а както ще видим, не само във 
връзка с църковните спорове, довели до Петия вселенски събор и 
последвалите го събития, но и буквално до наши дни. 
Тази личност е раннохристиянският църковен учител, един от 

най-големите учени на християнството – ако не и най-големият 
от тях – Ориген (185–254). Именно този богослов и философ 
изгражда основите на християнското учение, като свързва него-
вата догматика, но и неговите ритуали с древната традиция на 
Божествената Мъдрост от тайните учения на посветените, над-
живяла много хилядолетия и предавана от поколение на поколе-
ние и от цивилизация на цивилизация. И именно той ще опреде-
ли мисията на Христос като нова степен, ново начало в позна-
нието – познаването на Бога и на човека.  
В своята богословска система Ориген1 следва непосредствено 

апостол Павел, който противно на останалите Христови апостоли 
разграничава учението на Христа от традицията на юдаизма и го 
свързва със значително по-старата духовна традиция на Древна 
Евразия, която заварва при своите пътувания по нашите земи. 
Още първият му контакт с тази древна духовна традиция, който 
той осъществява на първата спирка по пътя си за Македония, 
остров Самотраки2, център на най-голямото мистично учение на 
траките, трябва да е насочил вниманието му към това учение, в 
                                                           
1 За живота и дейността на Ориген вж. преди всичко сайта на научния проект, 
подготвен и финансиран от католическата църква  http://www.origenes.de/  с 
линкове и за други езици, освен немски; там е дадена и изчерпателна библио-
графия на неговите съчинения и на изследванията за него.  
2 Деянията на апостолите (16,9–40). И цел на пътуването на ап. Павел не е било 
незначителното градче Филипи, населено с римски колонисти, а първият град 
(prÒto pol…j) на Македония, Филипопол, на чието население е изпратен от Бога 
да отнесе Благата вест и където той основава първата църковна община, кръщава 
първите християни и ръкополага първия епископ в Европа, Ерм – вж. моята студия 
Филипи или Филипопол, в: Византия · Балканите · Европа, Изследвания в чест на 
роф. В. Тъпкова-Заимова, София: БАН, 2006 (=Studia Balcanica 25), с. 74–87. п 
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което са заложени дълбоко основите на монотеизма с Въплътя-
ването на Словото по пътя на познаването на Бога. 
От огромния брой съчинения на Ориген1 до нас е стигнала 

нищожна част, при това повечето от преписите им предават текс-
та на оригинала в латински превод, съзнателно манипулиран и 
изопачен с оглед на разбиранията и схващанията на античните и 
съвременните „редактори-преводачи“2 – и то по въпроси, съста-
вящи основите на неговото учение. 
Не по-малко противоречиви са схващанията на историците и 

богословите във връзка с редица подробности относно обявява-
нето на анатема срещу Ориген по време на Петия вселенски съ-
бор в Константинопол през 553 г. Римокатолическата църква не 
признава решенията на този събор и едва в 1567 г. протоколите 
му са издадени на латински език – очевидно в силно преработена 
и съкратена форма3. На тях и специално на въпроса за анатемата 
срещу Ориген е посветена обширна литература и дори отделна 
монография4 – при повечето изследвания обаче, независимо от 
конфесионалната принадлежност на авторите, основните проб-
леми във връзка с учението на Ориген се заобикалят. 
                                                           
1 Въз основа на цитати и извадки от съчиненията на Ориген, известни от антич-
ната литература изследователите определят техния брой на над 10000. 
2 Срв. студиите, посветени на въпроса за детерминацията и реинкарнацията, 
отразен в учението на Ориген: W. Schiebeler, Der Kirchenvater Origenes, das 
Konzil von Konstantinopel und die Frage der irdischen Wiedergeburt, в: „Weg-
begleiter“, І/1996, Nr. 6, с. 248 сл.; Eb. Schockenhoff, Einsicht und Verantwortung 
zur religiösen Erfahrung des Origenes, в:  Studientagung „Eingeladen zum Fest 
der Freiheit-Theologie des christlichen Handelns bei dem Kirchenvater Origenes“, 
Erbacher Hof-Akademie des Bistums Mainz 30/31.10.1998 и G. Adler, Origenes – 
Ketzer oder Kirchenvater?  в: „Grenzgebiete der Wissenschaft“, 45/1996, № 3 и 4. 
Пълен текст и на трите публикации в интернет на сайта на Работна група 
Ориген → http://www.origenes.de/ .
3 L. Surius, Tomus secundus conciliorum omnium, Coloniae: Agripp, 1567, c. 493–602 
–  тук цитиран по J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima col-
lectio. T. IX, Florentiae, 1763. 
4 Franz Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und 
das fünfte allgemeine Concil. Münster 1899. До миналата година пълният текст 
на монографията беше достъпен в интернет, но сега могат да се ползват само 
части от нея → http://www.origenes.de/sekundaerliteratur/diekamp/Diekamp.htm  
а нея вж. също: A. Jülicher, в: Theologische Literaturzeitung 25, 1900, 173–176.  З 
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Нека разгледаме в най-сбита форма как възниква конфликтът в 
ранното християнство, довел до съдбоносни последици за истори-
ята на всички народи в Югоизточна Европа, причините за който 
болшинството богослови днес виждат в учението на Ориген. 
По време на Първия вселенски събор в Никея през 324 г.  меж-

ду представителите на източните и западните провинции на им-
перията започва спор във връзка с естеството на Светата Троица. 
Според представителите на западните провинции Бог Отец, Бог 
Син и Свети Дух са от едно и също естество – единосъщни, а 
според представителите на източните провинции единствен Бог 
Отец е от божествено естество, докато Бог Син (Христос) и Свети 
Дух са от различно естество. Този спор не може да бъде разре-
шен нито на Никейския събор, нито на последвалите го събори 
от 40-те и 50-те години на ІV век, състояли се в Сердика и в сто-
лицата на префектурата Илирик Сирмиум/Срем. Тезата за различ-
ното естество се поддържа от александрийския богослов Арий, 
чиито последователи биват наречени ариани, а тезата за единно-
то естество – от александрийския архиепископ св. Атанасий, 
чиито последователи се самообявяват за „православни“, застъп-
ници на „единствената права вяра“. За разлика от двете взаимно 
отричащи се тези на западните и източните църкви, църквата в 
Илирик и останалите римски провинции в източната част на Бал-
канския полуостров застъпват тезата, че единствен Бог Отец е с 
божествено естество, а Бог Син и Свети Дух са с подобно (еди-
ноподобно) естество, като твърдят, че това знаят от Христовите 
апостоли, които са им предали Христовото учение още в първото 
столетие на новата ера – а от откритите и публикувани напос-
ледък гностически текстове се потвърди, че тезата за подобно 
естество е залегнала още в основите на Христовото учение като 
съставна част от Божествената Мъдрост – Света София – пре-
дадена от Христос на най-близките му ученици. На свиканите в 
359 г. от Констанций ІІ два събора – на източните и на западните 
църкви – църквата в Илирик представя свой Символ на вярата, 
известен като Сирмионски символ на вярата, съгласно който ес-
теството на Бог Отец, Бог Син и Свети Дух е подобно. Под натиска 
на императора двете страни приемат този Символ на вярата. 
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С това обаче споровете за Символа на вярата не спират и през 
381 г. свиканият от самообявилото се за единствен представител 
на „правата вяра“ малцинство от църковните общини в Римската 
империя Втори вселенски събор в Константинопол възстановява 
Никейския символ на вярата и отлъчва от църквата цялата цър-
ковна общност на префектурата Илирик в западната и югоза-
падната част на Балканския полуостров заедно с митрополиите и 
епископиите в източните балкански провинции. След много-
бройни въоръжени конфликти между привърженици на „права-
та“ вяра и обявените за врагове на църквата и еретици членове 
на балканските църковни общини, предизвикани от войнстващи-
те монаси, отначало протекли в църквите на еретиците и кулми-
нирали във въстанието Ника през 532 г., Юстиниан І обявява 
помиряването на двете враждуващи помежду си страни и прогла-
сява приключването на конфликта. 
Както за причините на ескалиралия в 532 г. конфликт, така и 

за временното му разрешаване историците са наложили целенасо-
чено дезинформация във всички източници на сведения до днес, 
която дори в новия век на информатиката продължава да заблуж-
дава цялата световна общественост.  
Представяйки двете враждуващи помежду си страни като ня-

какви спортни партии, „сините“ и „зелените“, чиито „фенове“ 
били пренесли своите борби от Хиподрума на Константинопол 
не само в града, но и по цялата Източна римска империя, тези 
историци скриват и изопачават истината. В действителност кон-
фликтите започват много преди да се разпрострат от Хиподрума 
по територията на цялата империя. И това са конфликти не меж-
ду „феновете“ на два спортни клуба, а конфликти между пред-
ставителите на двете спорещи страни по въпроса за естеството на 
Светата Троица и за Символа на вярата, възникнал още на Пър-
вия вселенски събор в Никея. Отначало те протичат в главната 
църква на „арианите“ в Константинопол – плануваната от Кон-
стантин Велики, но построена от Констанций ІІ „Света София“, 
осветена в 360 г. от арианския епископ Евдоксий Антиохийски. 
За строежа и историята на тази първа църква, посветена на 

Божествената Мъдрост, разполагаме с много сведения от исто- 
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Öàðèãðàäñêàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ 

Àêâàðåë îò Ãàñïàðå Ôîñàòè, 1847 ã. 
 
рическите извори1, които „православните“ историци обикно-
вено премълчават, а най-често просто не познават и се занима-
ват само с Юстиниановата църква, представяйки я за „символ 
на православието“, въплъщаващ неговата същност. 
Противно на твърденията на богословите, че патронатът 

на трите църкви, замислени като главни храмове в новата столи-
ца, е резултат от случайно хрумване на незапознатия с въпросите 
на богословието дилетант Константин Велики, този патронат 
почива на древната дохристиянска духовна традиция на Евразия, 
следвана във всички мистични учения на античността и възприета 

                                                           
1 Преглед на историческите извори за Цариградската „Света София“ и ней-
ните предшественици вж. у: R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire 
Byzance, I Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique, III Les églises et 
les monastères, Paris, 21969, c. 455 и сл., както и у W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur 
Topographie Istanbuls, Tübingen, 1977, c. 84–96. За резултатите от археологи-
ческите изследвания на предшестващите постройки вж.: A. M. Schneider, Die Vor-
justinianische Sophienkirche (Byzantinische Zeitschrift, XXXVI/1937, c. 77–85).  
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също от ранното християнство. И главното „божество“ в тази 
традиция е Божествената Мъдрост или “Agia Sof…a на гръцки – 
„познай себе си!“ гласи върховната повеля за последователите на 
Елевзинските мистерии. Това „божество“ Константин поставя на 
върха на „своята“ троица, на Божественото Триединство: Божест-
вената Мъдрост – Божествената Сила – Божествения Мир (“Agia 
Sof…a, “Agia DÚn©mhj и “Agia E„r»nh ). След като всички „ерети-
чески“ книги два века по-късно биват унищожени, неотдавна от-
критите и публикувани за първи път през последните две десети-
летия гностически ръкописи ни позволяват да получим известна 
представа до каква степен понятието „Света София“ е залегнало в 
ранното християнство, като една от съществените части на учени-
ето, което Христос предава на най-близките си ученици1. 
През десетилетията след Втория вселенски събор в 381 г. църк-

вата „Света София“ в Константинопол става прицелна точка за 
войнстващите „православни“ монаси, които още в 381 г. я опожа-
ряват и ѝ нанасят значителни разрушения. Следващото опожаря-
ване и разрушаване на църквата през 404 г. налага нейното пъл-
но престрояване, извършено от Теодосий ІІ (408–450), който 
подобно на своите предшественици на императорския престол 
бива обявен от „православните“ за еретик и привърженик на 
„арианите“. В началото на VІ век, по време на големите разми-
рици, довели до възцаряването на Юстин, църквата отново е 
опожарена от фанатичните православни монаси, като разруше-
нията налагат нейното трето основно престрояване – за това 
престрояване, извършено от Юстиниан още при управлението на 
Юстин и по негово нареждане, разполагаме и с изворни сведения, 
грижливо скривани от католическата и православната църква, но 
отчасти публикувани – на тях ще се спрем малко по-долу. 
                                                           
1 Вж. преди всичко текстовете: Безсмъртният човек и Великата Мъдрост 
(NHC 3-4 / BG 3) – превод на немски в: Nag Hammadi Deutsch. Eingeleitet und 
übersetzt von Mitglieder des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostischen 
Schriften, hrsg. von H.-M. Schenke, H.-G. Bethge und U. U. Kaiser, Berlin/New 
York: De Gruyter, 22010, c. 240–287. Руски превод: Евгност Блаженный и 
Премудрость Иисуса Христа – пълен интернетен текст на всички текстове от 
Наг Хамади в: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/  
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Патронатът на тази църква, посветена на Божествената Мъд-
рост, отговаря не на представите на „православните“, а на импе-
ратор Константин Велики, който посвещава църквата съгласно 
старохристиянското предание, впоследствие заклеймено от „пра-
вославната“ църква като „гностическо“ и съответно еретическо. 
На тази Божествена Мъдрост (“Agia Sof…a) биват посветени 
също и главните съборни епископски и митрополитски храмове 
по цялата територия на Илирик и източните балкански провин-
ции, чиято църква е отлъчена от „православната“ църква. Кон-
фликтите между двете течения на ранното християнство по 
нашите земи ескалират на няколко пъти през V и VІ век, когато 
на „еретическото“ население – също както през 378 г. – се при-
тичат на помощ неговите роднини отвъд Дунав. Така става и 
при една от следващите ескалации на конфликта през второто 
десетилетие на VІ век, когато седем от главните митрополити и 
епископи в Илирик биват отведени в Цариград, хвърлени в 
тъмница и малтретирани, като двама от тях там умират. Пос-
ледвалото всенародно въстание на балканското население с 
участието на големи въоръжени отряди на отвъддунавските му 
сродници създава най-критичната в историята на Източната 
римска империя ситуация, при която в 518 г. войската поставя 
за император произхождащия от местното население Юстин, 
вуйчото на Юстиниан. Със значителни отстъпки в полза на 
„еретиците“, включително ново преустройство на главния му 
храм, Цариградската „Света София“, и дори с разрешението в 
тази църква богослужението да се извършва на езика на това 
население, а не на гръцки, той успява временно да успокои 
разбунтуваното население.  
Когато в 532 г. започналите на Хиподрума безредици се пре-

насят в църквата „Света София“, отново изцяло опожарена заедно 
с патриаршеския дворец от монасите-зилоти, а борбите между 
„православните“ и „еретиците“ се разпростират по територията на 
целия град, за да обхванат и цялата Източна империя, Юстиниан 
става посредник между двете воюващи страни. В качеството си на 
върховна инстанция, за каквато се представя, той прогласява 
помирението, като обявява и двете страни за православни, изпо-
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вядващи „правата вяра“, а църквата на бившите „еретици-ариани“ 
бива отново построена от основи, запазвайки своя патронат, но вече 
като главна църква на Юстиниановото „православие“. 
Този акт на Юстиниан, също както строежите на Константин Ве-

лики не е съобразен с правилата на „православното“ богословие, 
според което патрони на църквите могат да бъдат само хора – свет-
ци и мъченици, или църковни празници, а не абстрактни принципи. 
Това поставя православните богослови пред сложната задача по ня-
какъв начин да оправдаят патроната и туй става вече в VІІІ век, два 
века след систематичното унищожаване на цялата „еретическа“ 
богослужебна литература едновременно с разрушаването на бол-
шинството църкви на „неправославните“, когато се предполага, че 
споменът за същността на понятието „Божествена Мъдрост“ е на-
пълно заличен от съзнанието поне на „верните“ последователи на 
утилизираната „православна“ църква. Съчинява се „Житието на ве-
ликомъченицата св. София и нейните дъщери Вяра, Надежда и 
Любов“1, а патронатът на неразрушените християнски храмове с 
патронат на Божествената Мъдрост вече се интерпретира съответно 
на новоизмислените протагонисти. 

 
Независимо от тази манипулация на понятието „Божествена 

Мъдрост“ за патроната на най-големите храмове на източно-
православната църква, нейните богослови претърсват цялата кано-
нична богословска и литургична литература, за да открият някакъв 
приличен заместител на „еретическо-гностическото“ понятие. И го 
намират в една от притчите Соломонови – в узаконеното от 
православната църква древно предание на юдаизма, макар и то 
да е със същия произход като гностичното раннохристиянско пре-
дание, но значително по-младо. Това е Деветата притча, чийто 
първи стих гласи: Премъдростта си съгради дом, издяла се-
демте му стълба... Богословите от зрялото средновековие 
преоткриват след много векове древното предание, което още 
гностиците от първите векове на християнството свързват с 
Христос – въплъщение на Божията Мъдрост. И съчиняват много 
                                                           
1 Жития на светиите, София: Синодално издателство, 1974, с.448–456. 
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Ñâ. Ñîôèÿ ñ äúùåðèòå ñè Âÿðà, Íàäåæäà è Ëþáîâ 
Õðàìîâà èêîíà íà Ñîôèéñêàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ 

Õóäîæíèê Ãîñïîäèí Æåëÿçêîâ, 1933 ã. 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1998 ã.
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Âèäåíèåòî íà ïðîðîê Åçåêèë, íà÷àëîòî íà VI âåê 

Ìîçàéêà â àïñèäàòà íà öúðêâàòà „Äàâèä Áëàæåíè“ 
Ìàíàñòèð Ëàòîìîñ â Ñîëóí 

Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1989 ã. 
 
сложна за разбиране иконографска схема, от която по една слу-
чайност в Хрелювата кула на Рилския манастир се запазва най-
хубавото изображение. А то повтаря иконографския тип на без-
брадия Христос такъв, какъвто го познаваме от няколко ран-
носредновековни изображения, между които централно място 
заема мозайката в солунската църква „Давид Блажени“ („Hosios 
David“)1, прекарала почти хилядолетие и половина покрита с 
мазилка, за да бъде освободена от нея едва в 1927 г. и да стане 
отново достъпна за погледа на нашите съвременници като една 
от главните атракции за туристите в Солун. 
                                                           
1 За църквата „Hosios David“ вж.: E. Tsigar…daj, Μονή Λατόμου (Όσιος Δαβίδ), 
Qessalon…kh, 1987, с преглед на старата библиография. 
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Õðèñòîñ – Áîæåñòâåíàòà Ìúäðîñò, 1347 ã. 
Ñòåíîïèñ â êóïîëà íà Õðåëþâàòà êóëà â Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð 

Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1985 ã. 
 
Сложната за разбиране от широките кръгове на богомолците 

композиция обаче не намира отклик у тях и остава много рядко 
представяна1 – за разлика от изображенията в многобройните 
църкви от V и VІ век, където тя по всяка вероятност е украся-
вала куполите на разрушените църкви. 

                                                           
1 За историята и разпространението на този иконографски тип вж. преди всичко: 
Jean Meyendorff, L’ìconographie de la Sagesse Divine dans la Tradition byzantine 
в: Cahiers Archéologiques, X/1959, c. 259–277. 
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Възобновяването и изграждането наново на главната църква 
на „неправославните“ не е най-голямата отстъпка на Юстиниан 
за умиротворяването и прекратяването на достигналата застра-
шаващи размери гражданска война. С императорска новела 
(едикт) от 535 г. той възстановява отнетите през 381 г. права 
на църквата в Илирик, като ѝ дава автономен статут под наз-
ванието Архиепископия Първа Юстиниана и практически я 
приравнява с Цариградската патриаршия и Римокатоличес-
ката църква. Със средства на Империята се изгражда не само 
седалището на архиепископа, но и голям брой епископски и 
митрополитски храмове по целия Балкански полуостров, вклю-
чително в най-южните, западните и източните му провинции. 
 Ако и за всички тези събития и подробностите около тях да 
сме добре осведомени от историческите извори, много от под-
робностите умишлено се интерпретират невярно от историците 
– а това са преди всичко подробностите, свързани с църковната 
организация по нашите земи. Много от тези подробности, 
включително отнасящите се за историята на Сердикийската 
митрополия, са своевременно заличени от документите. Също-
то се отнася и за новелите на Юстиниан във връзка с Архие-
пископията Първа Юстиниана – макар и от тях да са били из-
готвени преписи, разпратени по всички провинции на Импери-
ята, запазени са и се публикуват само преписи, изготвени след 
ХІІ век и то с различно съдържание, в което границите на Ар-
хиепископията и принадлежащите към нея епископии се преда-
ват по различен начин1. А вторият едикт на Юстиниан, отна-
сящ се до тази архиепископия, новела 111 от 545 г., обикновено 
се превежда и тълкува невярно, макар и да притежаваме ори-
гиналния му текст. 
                                                           
1 Срв. латинския текст на ІV новела с гръцкия текст от преписа в архива на 
Охридската архиепископия: Staur£kh Bšã 'Arist£rch, IOUSTINIANOU NEARA 
IA/, в: Извѣстiя Русскаго Археологическаго института въ Константинополѣ, 
VІ/1901, с. 239–252, с текста в Латински извори за българската история, т.  ІІ, 
с. 47–49, а също с текста на т. нар. Испанска нотиция: G. Prinzing, Entstehung und 
Rezeption der Justiniana Prima-Theorie im Mittelalter, в: Byzantinobulgarica, V/1978, 
с. 269-287; бълг. превод на В. Гюзелев, публикуван в Христоматия по история 
на България, София, 1978.  
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Èìïåðàòîð Þñòèíèàí I ñúñ ñâèòàòà ñè è àðõèåïèñêîï Ìàêñèìèàí 

Ìîçàéêà â öúðêâàòà Ñàí Âèòàëå â Ðàâåíà 
  

И в този текст не се казва, че Юстиниан отменя авто-
номията на архиепископията, за да я подчини на папата, 
както твърдят почти всички историци1. 

 

                                                           
1 Новела СХI гласи: „...À ïðåáëàæåíèÿò ïî òîâà âðåìå àðõèåïèñêîï íà íàøåòî ðîäíî 
ìÿñòî Ïúðâà Þñòèíèàíà äà èìà ïîä ñâîÿ þðèñäèêöèÿ åïèñêîïèòå íà ïðîâèíöèèòå Ñðåäè-
çåìíà Äàêèÿ, Êðàéáðåæíà Äàêèÿ, Ïðåâàëè[òàíà] è Äàðäàíèÿ, íà Ãîðíà Ìèçèÿ è íà Ïàíîíèÿ 
è òå äà áúäàò ðúêîïîëàãàíè îò íåãî. Ñàìèÿò òîé îáà÷å äà áúäå ðúêîïîëàãàí îò ñîáñò-
âåíèÿ ñè ñèíîä è â ïîä÷èíåíèòå ìó ïðîâèíöèè äà áúäå íàìåñòíèê íà àïîñòîëñêèÿ ðèìñêè 
ïðåñòîë ñïîðåä îïðåäåëåíèåòî íà ñâåòèÿ ïàïà Âèãèëèé. 
 Èçäàäåíî íà 18 ìàðò â Êîíñòàíòèíîïîë, 18-òà ãîäèíà îò öàðóâàíåòî íà íàøèÿ 
ãîñïîäàð Þñòèíèàí Àâãóñò, áàùà íà îòå÷åñòâîòî, 4-òà ãîäèíà ñëåä êîíñóëñòâóâàíåòî 
íà ïðåñëàâíèÿ Âàñèëèé, 8-ÿ èíäèêò [545 ã.].“ Преводът е според Латински извори за 
българската история, т. ІІ, с. 71.  
Забележка (АЧ): Функцията „наместник на апостолския римски престол“ не 
е свързана с каквато и да е зависимост от папата и в текста се казва изрично, 
че архиепископът бива ръкополаган от собствения си синод, като одобрение 
или потвърждение на избора от римския престол не се изисква. 
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Ïúðâè âñåëåíñêè ñúáîð â Íèêåÿ, 325 ã. 

Ñòåíîïèñ îò Çàõàðèé Çîãðàô âúâ Âåëèêàòà Ëàâðà íà Ñâåòà ãîðà 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1982 ã.   

За статута на Сердикийската митрополия и за нейната роля в 
църковната история до Сердикийския събор в 343 г. разпола-
гаме с много малко сведения – всички документи за нея са най-
грижливо унищожени, включително списъците на участниците 
в Първия вселенски събор в Никея през 325 г.1 Заличено е също 

                                                           
1 Тези списъци са били унищожени по всяка вероятност веднага след Втория 
вселенски събор в Константинопол през 381 г., така че в официалния препис от 
списъка на участниците в Никейския събор няма нито едно име на представител 
от Илирик и източните балкански провинции. А публикуваните частни преписи 
съдържат само имената на двама делегати от Сердика, Артемас и Пигасиос – вж. 
E. Honigmann, The Original Lists of the Membres of the Council of Nicaea, the Robber-
Synod and the Council of Chalcedon, в: Byzantion 16/1942-1944, с. 20–80. 
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Ïúðâè âñåëåíñêè ñúáîð â Íèêåÿ, 325 ãîäèíà, äåòàéë 

Ñâ. Àòàíàñèé Àëåêñàíäðèéñêè çàïèñâà Ñèìâîëà íà âÿðàòà îò Íèêåÿ 
Ñâ. Ñïèðèäîí ñïîðè ñ åäèí ôèëîñîô çà ïðèðîäàòà íà íåùàòà 

  
 

и името на сердикийския митрополит Протоген, макар и да е 
било запазено в един препис, който Дюканж е използвал при 
съставянето на своя твърде важен за нашата история „Списък 
на епископите“, публикуван в 1680 г.1 И в този несъкратен пре-
пис от дневниците на Първия Никейски събор не само се упо-
менава името на сердикийския архиепископ, но се съобщава и 
за спора между него и философа, който хулил Светия Дух. По-
късно името на Протоген се заличава от следващите преписи и 
във връзка с този спор вече се посочва името на св. Спиридон, а 
неговото изображение се представя задължително при стенопи- 
                                                           
1 Du Cange, Familiae augustae Byzantinae, I, c. 174–175 – вж. ГИБИ, VІІ, 104. 
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сите и иконите, посветени на тази сцена – така, както тя е изоб-
разена и от бележития български художник Захарий Зограф 
през 1853 г. в нартекса на манастира „Велика лавра на св. Ата-
насий“ в Света гора1.  
Повече сведения за Сердикийската митрополия се дават от 

редица съвременни историци на църквата, в чиито трудове съ-
общенията за организацията и протичането на Сердикийския 
събор не са били съкратени – сигурно именно поради застъпва-
ната от сердикийския митрополит Протоген политика за ут-
върждаване на Никейския символ на вярата против поддържа-
щото неговото отричане „арианско“ мнозинство, изразител 
на което са били повечето източни църковни общини. От тези 
сведения сме достатъчно добре информирани както за подго-
товката на този събор, така и за събитията, свързани с неговото 
драматично провеждане, когато представителите на източните 
епископии напускат Сердика и продължават заседанията си в 
Пловдив / Филипопол2. Но тъкмо тези подробности, също как-
то подробностите във връзка с протичането и решенията на 
петте църковни събора, проведени през следващото десети-
летие в Сирмиум и обявени от църковните историци и на Изто-
ка, и на Запада за недействителни, показват усилията на църк-
вите в Илирик и Тракия за запазване единството на християн-
ската църква, като те дори предлагат незначителни изменения в 

                                                           
1 За Дюканжовото издание и за неговия исторически извор, ръкописа в Парижка-
та Национална библиотека, gr. 880 с. 407б–408, вж. статията на Ив. Дуйчев в 
Кирило-Методиевска енциклопедия І, София: БАН, 1985, с. 627–629, с преглед 
на по-старата литература. Срв. също и по-новите публикации на В. Тъпкова- 
Заимова: Дюканжов списък, в: Palaeobulgarica, ХХІV/2000, № 3, с. 21–49, и 
Няколко бележки към ранните издания на Дюканжовия списък (Мишел Лениен и 
Йосиф Алемани), в: В памет на П. Динеков. Традиция, приемственост, нова-
торство, София: БАН, 2001, с. 100–111. Интенетен текст в бълг. превод → 
http://ald.bg.narod.ru/biblioteka/KodexOhridskaArchiepiskopia/aktove-index.htm  
2 Вж. съответните запазени откъси от текстовете на църковните историци Сократ 
Схоластик, Созомен и Теодорит Кирски, събрани в бълг. превод и с ориги-
налния им гръцки текст в Гръцки извори за българската история, т. І, София, 
1954, с. 38–40, 50–69 и 70–83. Материалите за Сердикийския събор са напъл-
но коректно представени и в изчерпателна монография на английския църко-
вен историк Leslie Barnard, The Council of Serdica 343 A. D., Sofia: Synodal 
Publishing House, 1983, с обширно и подробно резюме на български език. 
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текста на Никейския символ на вярата – приети в 359 г. и от 
представителите на западната църква. 
Оповестеното от Констанций ІІ помирение между двете гру-

пировки в организацията на раннохристиянската църква, пред-
ставяни от източните и западните провиции на империята, с 
което той иска да увенчае своя 25-годишен императорски юби-
лей, е много кратковременно. Последвалата малко след юбилея 
смърт на императора и новата политика спрямо християнската 
църква, възприета от заелия в 361 г. императорския престол 
Флавий Клавдий Юлиян, известен в историята под името Юлиян 
Отстъпник, се оказват фатални за единството на църквата. Само 
20 години след приемането на Сирмионския символ на вярата 
православната партия под водачеството на римския епископ/ 
папа Дамас І анулира споразумението, обявява всички църковни 
общини в Илирик и източните балкански провинции за полуа-
риански, а малко след това и за ариански, а на Втория вселенс-
ки събор в Константинопол в 381 г. ги отлъчва от църквата1. 
За съдбата на Сердикийската митрополия след Сердикийския 

събор до последните години на VІ век липсват сведения в архиви-
те на Цариградската патриаршия и на Римокатолическата църква, а 
от известия в произведенията на съвременни автори научаваме 
само имената на петима нейни предстоятели: Юлиан, Зосим, Дом-
нион, Василиск и Теопрепий. От църковните архиви са махнати 
всички документи и писма, които биха могли да хвърлят известна 
светлина върху главните въпроси: каква е ролята на сердикийския 
митрополит Домнион в събитията от 518 г., когато той е първият, 
освободен от задържаните в Константинопол, за да се успокои раз-
бунтуваното население? Защо името на сердикийския митрополит 
не се споменава при възобновяването на архиепископията в Или-
рик през 535 г., а се споменава само неизвестният преди, но и 
след това архиепископ на Първа Юстиниана Кателиан? И въп-

                                                           
1 За събитията, свързани със спора за Символа на вярата вж. моите студии 
„Единосъщен и подобносъщен“ и „Урфил, учителят на гетите“, публикувани 
на различни портали в интернет, а така също в моя сборник изследвания 
„Българската църква“ (под печат). Там се дава изчерпателна библиография 
на историческите извори и на вторичната литература. 
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росът на въпросите: кога и по чия заповед се разрушава до основи 
седалището на този архиепископ Първа Юстиниана? И какво 
става след това със Сердикийската митрополия?1

Въпреки съзнателното и целенасочено унищожаване на 
всички документи и сведения, отнасящи се за Сердикийската 
митрополия, в последно време продължават да се появяват но-
ви документи, засягащи някои от най-важните моменти и от 
нейната история, макар тези сведения също съзнателно да се 
премълчават от историците. Един такъв документ, който освен 
името на сердикийския архиепископ Леонтий ни дава и приб-
лизителната година на разрушаването на Първа Юстиниана, е 
каменният надпис, открит в 1951 г. при разкопаването центъра 
на София заради изграждането на новия център и датиран в 
управлението на император Тиберий Константин (578–582). Без 
откриването на този надпис въпросът за хронологията на съ-
битията, свързан и с разрушаването на Центъра на архиепис-
копията и по-нататъшната съдба на тази архиепископия, щя-
ха да останат и досега неизвестни за науката – а от него нау-
чаваме също, че подир разрушаването на Първа Юстиниана 
нейните функции преминават заедно с преместването на се-
далището на архиепископа към Сердика. И Леонтий изпълнява 
длъжността си като архиепископ, запазил заедно с титлата си 
и автономния статут на възобновената в 535 г. от Юстиниан 
                                                           
1 На това място не мога да се спра подробно върху друг исторически извор, 
известен под названието Justiniani Vita, чиято автентичност еднакво се напада 
и оспорва както от Римокатолическата църква и нейните представители, така 
и от сръбската и руската официална историография. Той съдържа много 
важни данни относно произхода на Юстин и Юстиниан, потвърдени от цър-
ковното предание, запазено в преписи от житието на канонизирания от бъл-
гарската църква император, открити в Света гора/Атон и отчасти публикува-
ни в Русия дълго преди да започне спорът за тяхната автентичност, предизви-
кан от публикуваните от чешкия историк и литератор П. Й. Шафарик матери-
али. Тези материали, които Шафарик заема от предговора към приписаната 
на Прокопий Тайна история (Anecdota), издадена от библиотекаря на Вати-
кана Николаус Алемани (1583–1626), поставят началото на спора, воден повече 
от век и половина, без оспорващите автентичността на Justiniani Vita да взе-
мат предвид редица факти, посочени в нея, за които има несъмнени доказателс-
тва – за разлика от твърде съмнителната автентичност на приписваното на 
Прокопий съчинение. Интернетен текст на английски и латински език → 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/EHR/2/Life_of_Justinian_by_Theophilus*.html     
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Justiniani Vita 

Ôàêñèìèëå íà ïúðâàòà ñ èíîåçè÷íîòî ðåçþìå, òðàíèöà îò ëàò
èçãîòâåíî îò Èâàí Òîìêî Ìúðíàâè÷ 

Ð  èì. Áèáëèîòåêàòà íà Palazzo Barberini

 



Асен Чилингиров  168 

архиепископия  І от 594 г. до 1. А едно писмо на папа Григорий
наследника на Леонтий, адресирано до „епископ Феликс“2, с 
искането последният да се подчини на папата, остава без отго-
вор – въпреки заплахата той да бъде отлъчен от църквата за 
неподчинение. Това е и последното сведение от архивите на 
Римокатолическата църква за църковната организация в Серди-
ка. Нейни представители не участват повече на нито един от 
вселенските събори до средата на ІХ век, когато тя се включва 
в Българската автономна архиепископия/патриаршия. 
Независимо от изключителната важност на този надпис за 

историята на църквата в нашите земи, той обикновено се пре-
небрегва от изследователите, включително и от неговия откри-
вател3. 

                                                           
1 Ив. Венедиков, Един нов старохристиянски надпис от Сердика, в: Изс-
ледвания в чест на акад. Димитър Дечев по случай 80-годишнината му, Со-
фия: Издателство на БАН, 1958, с. 323–330. Вж. също и моите бележки за 
тази публикация в студията ми Проблеми на църковната организация и на 
християнското изкуство в западната част на Балканския полуостров през ран-
ното средновековие, в: А. Чилингиров, България, Византия и Русия. Изследва-
ния на средновековната култура, Берлин, 2002, с. 1-20. Това мое изследване е 
докладвано пред Колоквиума на Комисията по византология при Академията 
на науките на ГДР на тема „Das VII. Ökumenische Konzil von Nikaia, 787, und 
seine Bedeutung für die Entwicklung der byzantinischen Kunst und Kultur“ в 
Държавните музеи на Изт. Берлин на 16 ІІІ 1987. 
2 P. Evald, Gregorii I papae registum epistolarum (Monumenta Germaniae histori-
ca, Epistolae, I, Berlin, 1887, c. 28917 –2904 ); ЛИБИ І/1958, с. 376).  
3 Във връзка с подготовката за печат на моя доклад пред този колоквиум 
поисках среща за разговор с високо ценения и от мен български учен, с кого-
то не се познавах официално. Срещата ни беше уговорена с посредничеството 
на арх. Ст. Бояджиев, с когото въпреки многобройните ни спорове по всички 
въпроси на българската история поддържах добри колегиални отношения. И в 
началото на август 1998 г. посетих проф. Иван Венедиков в дома му. Той вече 
беше явно белязан от тежката болест, която щеше скоро да го отведе от този 
свят. За да не го изморявам с нашия разговор, аз само го запитах, не е ли забе-
лязал какво значение за историята на столицата ни има откритият от него 
надпис. Той ми отвърна, че не е разгледал надписа от тази страна. Няколко дни 
по-късно, вече в Берлин, узнах, че е починал. 
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Èìïåðàòîð Òèáåðèé Êîíñòàíòèí Àâãóñò ìåæäó îñòàíàëèòå 
ïîñòðîéêè â ãðàäà Ñåðäèêà âúçñòàíîâè è òîçè âîäîïðîâîä, 
êàòî áÿõà äàäåíè ïàðè ÷ðåç âåëèêîëåïíèÿ ìúæ – êàíäèäàò 
Þëèàí ñ íàñòîÿâàíå îò ãîñïîäèíà – áëàæåíèÿ ìúæ àðõèåïèñ-
êîï Ëåîíòèé, êàòî áÿõà îïðåäåëåíè íà Ì. Þëèé 11 ëèáðè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îòêðèò â öåíòúðà íà Ñåðäèêà âúçïîìåíàòå-
ëåí íàäïèñ çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà íåéíèÿ 
âîäîïðîâîä îò ñåðäèêèéñêèÿ àðõèåïèñêîï 
Ëåîíòèé ñ äàðåíèå íà èìïåðàòîð Òèáåðèé 
Êîíñòàíòèí 

Ïî Èâ. Âåíåäèêîâ   
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Ако и откритият в центъра на София надпис, както и последва-
лото го няколко години по-късно писмо на папа Григорий І до 
наследника на архиепископския престол на Сердика Феликс да 
обясняват мълчанието на църковните извори за по-нататъшната 
съдба не само на архиепископското седалище, но и на цялата 
архиепископия през следващите десетилетия, подробностите за 
разрушаването на църквите по цялата територия на Балканския 
полуостров ще останат за нас завинаги неизвестни. За целия по-
следвал период от историята на Югоизточна Европа е възприе-
то названието „тъмни векове“ (Dark Ages). Макар и на мнозина 
от историците да е добре известно как, кога и защо изчезват 
сведенията за събитията през тези „тъмни векове“, за да бъдат 
подменени с измислици за някакво „славянско нашествие, за-
ляло като море целия полуостров чак до Пелопонес“1, тези из-
мислици продължават да „украсяват“ нашата история – въпре-
ки че няма да се потвърдят нито от археологическите, нито от 
генетическите изследвания през последните десетилетия. И 
само българските, гръцките и руските „историци“ ще продъл-
жат през новото хилядолетие да натрапват версията за пресел-
ването на някакви „прабългари от тюрко-ирански произход“ по 
територията на Балканския полуостров, „одобрено и узаконе-
но“ от византийската империя с договор от 681 г., с който се 
слага  край и на „тъмните векове“, и на мнимото „Велико пре-
селение на народите“. 
Сигурно няма никога да узнаем, дали разрушаването на сто-

тиците църкви е станало по инициатива на Юстиниан. Знаем, 
че подготовката и провеждането на Петия вселенски събор 
през 553 г. са станали по негова инициатива – а също и анатемата 
                                                           
За унищожаването на всички исторически извори, извършено по нареждане на 
изантийския император Константин VІІ Багренородни (*905, †959) и продъл-

ос през 1930-те години вж. 
ингиров, Цар Симеоновият 

008, 22009, с. 38–39 – пълен 
 началото на ХV век ориги-
дседателя на Комисията по 

орическите извори, известния австрийски учен проф. Херберт 
Reich der neuen Mitte. Verlag Styria: Graz/Wien/Köln, 1965, 
од: Х. Хунгер, Империя на ново средище, София: Лик, 2000.   

1 
в
жителната дискусия между историците по този въпр
моите подробни бележки с библиография в: А. Чил
СЪБОРНИКЪ от Х век. Изследвания ІІ, София, 2
текст и в интернет. За подмяната на запазените до
нали с новосъчинени преписи вж. бележките на пре
издаване на ист
Хунгер: H. Hunger, 
. 388–389; бълг. превс
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×åðâåíàòà öúðêâà ïðè Ïåðóùèöà 
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1985 ã. 
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против Ориген. Три десетилетия по-рано той закрива и Атин-
ската школа – именно това събитие се счита от болшинството 
историци за завършек на античната култура и за начало на сред-
новековието. А анатемата против Ориген и унищожаването на 
съчиненията му е логично следствие на неговата религиозна и 
културна политика. За двете десетилетия след възобновяването на 
архиепископията на Илирик църковната организация на балкан-
ските провинции укрепва и взима връх над Константинополската 
патриаршия. В новите християнски храмове възниква нов духовен 
елит, по-близък до духовния елит на античността, отколкото до 
монашеския идеал на „православната църква“. И той е възпита-
ван подобно на античния в школи, закрити за очите на об-
ществеността. Такъв духовен елит не е нужен нито на импера-
тора, нито на неговата църква. И е твърде вероятно отстранява-
нето му заедно с неговите корени в църковната организация на 
Илирик да се извършва със съвместните действия на върховна-
та политическа и духовна власт в Империята с техните ресурси 
и логистика. А и с прякото съдействие на войската. 
След Петия вселенски събор единственият позволен достъп до 

Бога ще бъде регламентираният от църквата и възможен само в 
рамките на църковната организация. Всички други пътища вън 
от тази организация ще бъдат обявени извън закона и както 
търсещите такива пътища, така и намерилите ги ще бъдат под-
ложени на гонения и най-строго наказвани. Това няма да поп-
речи за създаването на християнски общества извън рамките на 
официалната държавна църква, които ще съществуват в неле-
галност през цялата следваща епоха и чиито членове ще преда-
ват от поколение на поколение своето познание и методите за 
придобиване на това познание, но вече извън контрола на цър-
ковната и държавната власт. Наистина, в някои манастири под 
надзора както на източната, така и на западната църква, ще 
бъдат практикувани методи за познаването на Бога и на човека, 
стоящи не много далеч от методите за добиване на познание от 
учението на Ориген, но те ще останат далеч извън узаконените 
от църквата фор нредно тесен ми, като привилегия на един извъ
кръг посветени и озарени от Божията Милост. 
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*  *  * 
 
На 11 ноември 565 г. умира Юстиниан – канонизиран от бъл-

гарската църква под неговото рождено име: свети цар Управда. 
Една цезура от само пет години разделя слизането му от сце-

ната на световната история и годината, в която се приема, че 
се е родил Мохамед, а тази година отбелязва и началото на една 
нова ера за голяма част от тогавашния – но и сегашния! – кул-
турен свят. И ако до началото на религиозната и политическа 
експанзия на исляма ще измине още близо половин век, този по-
ловин век ще бъде решителен за протичането на събитията през 
следващата епоха. Колкото неприятно да е дори и днес на евро-
поцентристката християнска историография да се занимава със 
сложната проблематика на тези събития, тя ще бъде заставена в 
следващите десетилетия да отчете по-внимателно резултати-
те от археологическите изследвания в цяла Евразия и да прочете 
също по-внимателно историческите извори, засягащи този пери-
од. Защото по това време става консолидирането на силите 
както на лежащия на периферията на Римската империя араб-
ски свят, така и на привидно често менящата своя състав коа-
лиция на множество народи на север от Черно море. А в тази 
коалиция решителната роля през следващото столетие ще играе 
народът, който ще ѝ даде названието Велика България – и този 
народ не населява само Предкавказието, както искат да го виж-
дат някои историци, а включва всичкото исконно население на 
Балканите и Северното Причерноморие. И именно неговото 
консолидиране в българската държава с център вече отсам Ду-
нава ще постави края на епохата, наричана „Велико преселение 
на народите“ – а туй „преселение“ ще се окаже фикция, защото 
в действителност ще стане само разместване на пластовете и на 
отделните политически и култ рни центрове, на които пред-у
стои да играят главната  културни епохи.  роля през следващите
 

–  –  –  
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*  *  * 
През столетието, последвало изследванията на Филов, се из-

вършват многократно разкопки върху терена на античния нек-
ропол около църквата „Света София“, както и строителни и въз-
становителни работи върху църквата. Нито едните, нито другите 
се провеждат системно, въз основа на определена концепция. Това 
засяга на първо място разкопките, които се правят без изключение 
във връзка с някакви градоустройствени мероприятия и незави-
симо от резултатите трябва да се извършват и приключват бър-
зо, дори когато се налага удължаване на срока и разширяване на 
изследвания терен. Извършват се по нарeждане на столичната 
администрация и изпълнителите отначало са сътрудници на 
Народния музей, а по-късно на Музея на София, без да се коор-
динират с консерваторските работи, извършвани през последните 
десетилетия от Националния институт за паметниците на култу-
рата.  
Такива „спасителни“ разкопки се провеждат в течение на ця-

лото столетие след изследванията на Филов в малки участъци, 
без предварителен план за проучване на целия район. По такъв 
начин и досега много участъци остават непроучени – независи-
мо от големия шум, който се вдига при всяка новооткрита гроб-
ница. И то чак до последните години, когато на тротоара срещу 
Столичната община е открита гробница със значителни размери, 
останала четвърт век без съответното проучване и необходимата 
консервация. А целият район югоизточно и източно от църквата 
остава без елементарни сондажи и то при положение, че още 
Филов забелязва там зидове от някакви постройки, свързани с 
източната част на църквата. Такива сондажи не се правят по 
целия район около църквата – или се правят, но без обявяване на 
резултатите. Това се отнася и до гроба на Вазов източно от цър-
квата, където има много голяма вероятност да се намерят значи-
телни по размери останки от антични постройки. 
Тази липса на координация между администрацията на Со-

фийската община и Археологическия институт при БАН – рес-
пективно по-късно създадения Музей на София – е характерна 
не само за миналата епоха, но продължава и до последните го-
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дини независимо от проведените по това време изследвания и 
строителни работи по изграждането на големия музей в църква-
та и включването в него на гробници извън църквата. 
 

*  *  * 
 
Веднага след като Филов приключва с изследванията върху 

античния некропол и пренася проучванията си в църквата, на 
терена южно от църквата започва серия от разкопки, свързани с 
отстраняването на останките от турските казарми и с изравнява-
нето на площада преди павирането му. Както през десетилетие-
то преди започването на изследванията и възстановяването на 
църквата, а и през следващите десетилетия, чак до началото на 
новото хилядолетие, тези разкопки не са свързани помежду си и 
в повечето случаи – освен в първите години след изследванията 
на Филов – се извършват от различни археолози и твърде неб-
режно, като рядко в научната литература се появяват някакви 
съобщения за техните резултати. А тъкмо първите от тях заслу-
жават много сериозно внимание, макар и да остават незабеля-
зани (или по-точно некоментирани) от всички изследователи на 
църквата и некропола през следващите десетилетия, понеже пос-
тавят под въпрос много ог заключенията на Филов относно хро-
нологията на отделните етапи от строежа на самата църква – но 
също за датировката на гробниците в некропола, възприети без-
критично от всички по-късни изследователи. Тези изследвания 
са публикувани от Р. Попов, Г. Кацаров и Ю. Господинов, който 
обобщава резултатите, допълнени с описанието на материалите 
от последния етап на тази поредица разкопки през 1920 г., напра-
вено от уредника на Народния музей Ив. Велков. Издадени са в 
същата поредица „Материали за историята на София“ в отделна 
книга V като продължение на изследванията на Филов, публи-
кувани в книга ІV1. 

                                                           
1 Прѣдисторически и старохристиянски паметници отъ София и околността отъ 
Р. Поповъ, проф. Г. И. Кацаровъ и Ю. Господиновъ, София, 1921 (= Материали 
за историята на София, кн. V). 
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Разкопаните гробници продължават номерацията на Филов, 
който от своя страна е възприел номерацията от предишните 
разкопки, и я продължават до гробница № LXIV, разкрита и 
описана от Ив. Велков. Всички монетни находки при тази серия 
разкопки отговарят напълно на откритите от Филов монети и се 
поставят в същите хронологически граници на ІV век, с изклю-
чение на една монета на Марк Аврелий (121–180) и една на Сеп-
тимий Север (193–211), сечена в Маркианопол/Девня, Долна Ми-
зия. След цезура от век и половина, от който период в некропола 
не са открити монети, една монета на Юстиниян І (527–563) и 
две на Юстин ІІ (565–578) продължават поредицата, за да се 
прекъсне тя отново чак до ХІ век. По такъв начин и монетите от 
находките след изследванията на Филов не потвърждават тира-
жираната особено през последните три десетилетия теза за пос-
ледователността на църковния живот, свързан с античния не-
християнски некропол на Сердика. От друга страна, и разкритите 
гробници, макар без инвентар, позволяващ сигурната им дати-
ровка, се разграничават ясно със своята украса на два периода – 
от ІV и VІ век. А това променя радикално и установената в бъл-
гарската и чуждата историография абсолютна и относителна да-
тировка на паметниците на античната живопис в нашата родина1.  
Туй обстоятелство не е отчетено и от Кръстю Миятев, който 

само няколко години по-късно издава своето обширно изследва-
не върху декоративната живопис на некропола2, в което се при-
държа към датировките на Филов за всички стенописи в рамките 
на ІV век с удължение за гробница № 9 на ул. Гурко, която да-
тира „от втората половина на ІV до към края на V век“, по-
зовавайки се на по-късно наложените от православната църква 
                                                           
1 С този въпрос се занимавам подробно в моята предишна публикация, посве-
тена на мозайките от Софийската „Света София“, издадена в 2011 г. и свобод-
но достъпна в интернет. Там е приложен и съответният илюстративен матери-
ал, онагледяващ и потвърждаващ моите изводи. Приложена е също и библио-
графия  на немалкото изследвания, публикувани в България и чужбина, посвете-
ни на паметниците на старохристиянската и нехристиянската антична живопис 
у нас, от които през последните десетилетия значителен брой влязоха в съкро-
вищницата на световното изкуство. 
2 Декоративната живопись на Софийския некрополъ (= Издания на Народния 
музей въ София № 15), София, 1925. 
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ограничения за изобразяването на другите архангели извън ут-
върдените в иконографията Михаил и Гавриил. По този въпрос 
три години по-късно се появява вече и специално изследване1, 
чийто автор – също както Миятев – не отчита особените обстоя-
телства в балканските провинции, които бяха подробно пред-
ставени по-горе в настоящото изследване и поради които право-
славната църква налага значителни ограничения в иконография-
та. Като единствени изображения на архангелите Уриил и Рафа-
ил в раннохристиянската живопис, известни преди и след откри-
тите в тази гробница, Миятев разглежда изчерпателно писмени-
те сведения за имената и функциите на четиримата архангели 
Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил, които в древното предание 
представят четирите посоки на света и отнасят умрелите в от-
въдния свят2, и гадае по какъв начин това предание е могло да 
попадне в нашите земи, след като на Запад (и не само на Запад!) 
не са известни никакви изображения на архангелите Рафаил и 
Уриил. И стига до заключението, че те трябва да са попаднали в 
Сердика чрез някакви „източни култове“ – според него твърде 
сложни за религиозните представи на старото население в на-
шите земи. Отбелязва обаче, че тези представи „не са славянски, 
а са наследени от старите жители на Балканския полуостров, 
които са ги възприели от своя страна като готов култ на мъртви-
те и архангелите“, и добавя, че „българският фолклор е богат с 
легенди и поверия за ролята на архангел Михаил като душе -
вадит ел , което поверие не срещаме в Русия“. 
 Ако и стенописите от гробница № 9 на южната граница на ан-
тичния некропол да нямат никаква връзка с църквата „Света 
София“ – нито хронологическа, нито историческа, нито худо-
жествена, нито пък догматично-религиозна – всеки, който е про-
следил внимателно до тук настоящото изследване ще забележи в 
тези стенописи ясно връзката на старото християнство в нашата 
родина с хилядолетното духовно-религиозно предание на нашия 

                                                           
1 P. Perdrizet, L’Archange Ouriel, в: Seminarium Kondakoviuanum, 2/1928, c. 241–276. 
2 Текстовете са цитирани в Dictionnaire d’Archéologie chretienne et de Liturgie, 
edit. P. Cabrol et H. Leclercq, I–XV, 1924–1953, в статията на Leclercq (І, 2, кол. 
2086, 2091, 2092, 2141/42, 2132/33, 2136) – бълг. превод в книгата на Миятев. 
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народ и че това предание се възпроизвежда в стенописната украса 
на една гробница в античния некропол на Сердика. А единст-
вените запазени в старохристиянската живопис изображения 
на четиримата архангели са свързани непосредствено с Хрис-
товия символ и не се явяват като случайни следи от непознати 
„източни култове“. Същевременно обстоятелството, че тези 
изображения намираме в един от най-старите църковни и ду-
ховни центрове на Балканския полуостров, където е трябвало да 
се състои Вторият вселенски събор и където се продължава 
традицията на възстановената от Юстиниан архиепископия след 
разрушаването на нейното седалище, показва колко голямо 
значение за българското „неправославно“ християнство има 
тази традиция, развита от апостол Павел и след него доразвита 
от Ориген, за да надживее и тъмното средновековие. 
 

*  *  * 
 

 

Най-важното откритие при изследванията в античния некро-
пол на Сердика от 1911 до 1920 г. са основите на една църква са-
мо на 12 м южно от сегашната църква, разрушена до основи, при 
което са запазени само малки фрагменти от надземните зидове. 
Църквата е с размери 16 õ 5,60 м, като страничните стени са били 
дебели 1–1,15, а западният зид – 0,85 м, което показва, че тя е 
била покрита с масивен свод. Основите и долната част от зидо-
вете до 70 см над пода са били каменни, а самите зидове – от 
тухли с размери 32 õ 30 õ 5 см, свързани с по-дебел от тухлите 
слой хоросан, съставен от вар, пясък и трошени керемиди. Свети-
лището на църквата, а вероятно и цялата църква са били с под от 
хоросан, дебел около 10 см, а в насипа над пода са открити следи 
от мозайки. В църквата и около нея са намерени „начесто части от 
човешки кости“, както и четири бронзови монети от Константин 
Велики (330–337), Теодосий (378–395), Юстиниан І (527–566) 
и една „вероятно византийска“. Въз основа на артефактите 
– предметите намерени в църквата и около нея – Ю. Господинов 
заключава, че с „голяма вероятност може тя да се датира в 
VІ век“. За останалите зидове, открити около църквата, той отбе- 
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лязва, че „имат следи от същия строителен материал, а повечето 
са от по-късна епоха, вероятно от турско време“. 
Господинов не поставя неудобните въпроси във връзка с от-

критата разрушена църква – също както не ги поставя нито един 
изследовател и след него. А те са: ако се приеме датировката на 
Филов за голямата църква или нейната последна предшествени-
ца в самото начало на V век, как може да се обясни изграждане-
то на още една съвсем не малка църква тъй близо до голямата 
сграда, при положение, че наоколо, в некропола, е имало толкова 
много празно и незастроено място? И също: от кого, кога и защо 
е разрушена тази църква? А монетата на Юстиниан І и другите 
две монети на Юстин ІІ, намерени в същия район и описани от 
Герасимов (с.69), но неспоменати от Господинов, ни дават още 
едно важно указание във връзка с хронологията на античния 
некропол, което трябва да съпоставим с останалите указания за 
времето, когато се разрушават най-много църкви в Илирик и 
източните балкански провинции. След сведенията за разрушава-
нето на стотиците църкви през последната трета на VІ век едва 
ли днес може някой да се учуди от прибавянето на още една 
разрушена до основи църква, без никакви следи от нейния инвен-
тар и от нейния строителен материал. 
Находките от извършените през 1911–1920 г. разкопки в ан-

тичния некропол южно от църквата „Света София“, заедно с от-
критите едновременно с останките на църквата гробници № LV, 
LXII и LXIV, както и откритите през 1921 г. и след това гробници, 
украсени вече със стенописи, променят радикално представите 
за хронологията на некропола. Те показват, че са налице два 
периода от развитието на некропола: първи, дохристиянски, от ІІІ–
ІV век, и втори – от началото на VІ век. Първият приключва със 
запълването на некропола към началото на V век, а вторият за-
почва с известно активиране на християнското строителство в 
началото на VІ и продължава до около средата на същия век, 
след което за повече от три века липсват всякакви строежи чак 
до последните десетилетия на ІХ век. По-късни погребения има 
само в църквата и то след края на ІХ век, когато за първи път 
има погребения и в самата сграда, но не и извън нея.  
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Тъй като тези факти променят установената от Филов и възприета 
от науката хронология на църквата „Света София“ и на некро-
пола, вместо да се анализират внимателно, те се игнорират от 
всички изследователи без изключение, макар и тази установена в 
историографията хронология да съдържа явни противоречия с 
развитието на архитектурния тип на църквата, строителната 
техника и украсата на всички паметници на църковното строи-
телство и архитектура на Балканите през ранното средновековие 
от ІV до ІХ век. 

*  *  * 
 

Както разкопките на терена на античния некропол, така и въз-
становителните работи в църквата се провеждат без единна и ут-
върдена научна концепция – независимо дали те се извършват 
във връзка с превръщането на развалината в действаща църква 
през 20-те години на миналия век, или при оформянето на сто-
личния център през 1950-те години, или пък през последните 
десетилетия, когато проектите за последната фаза по възстано-
вяването на църквата, възложено на Националния институт за 
паметниците на културата, се менят на няколко пъти – и то без 
да бъдат свързани с проучване на района около църквата1.  
Всичко това има за резултат създаването на погрешен до го-

ляма степен външен образ на църквата, имащ много малко об-
щи черти с оригинала – нито големите прозорци на произволно 
възстановената църква, нито изцяло новопостроената ѝ източна 
част с многостенната апсида, нито също така новопостроената 
нейна западна фасада са съобразени с първоначалните форми на 
средновековния архитектурен паметник. А интериорът с него-
вите измазани с варова мазилка стени представяше на зрителите 
в продължение на много десетилетия, чак до края на миналия 
век, един образ, нямащ нищо общо със замисъла на строителите, 
закриващ напълно великолепната, изпълнена с голямо съвър-

                                                           
1 В. Китов, Проучвателски и проектански работи по базилика „Света София“ 
1990–1996 г., в: Сердика–Средец–София т. 3. Музей за историята на София, 
София, 1997, с. 301–308.  
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шенство и изключително умение декоративна зидария, която 
едва след нейното изчистване и консервиране показа своите 
високи не само за времето си художествени и естетически 
качества. А че именно тази декоративна зидария е една от спе-
цифичните особености на българската средновековна архитекту-
ра, не знаеха, а не знаят и досега маститите изследователи на ви-
зантийската архитектура в „далечните диви провинции на Импе-
рията“1. И мереха църквата със своите аршини, колкото и тези 
аршини да бяха къси за един такъв художествен паметник – 
единственият тъй добре запазен сред стотиците разрушени бъл-
гарски средновековни църкви. 
Независимо от пропуснатите възможности за изследването на 

някои и досега непознати страни от архитектурата на паметника, 
поне изчистването на интериора от мазилката – по някаква слу-
чайност останал „неукрасен“ от усърдните български съвремен-
ни „зографи“ – дава възможност на зрителя да оцени това забе-
лежително произведение на българската средновековна архитекту-
ра. И то да стане един от главните еталони за оценката на българ-
ската култура и на нейния принос в съкровищницата на светов-
ната култура. 
 

*  *  * 
 
Възстановителните работи по Софийската „Света София“ и 

превръщането на развалината в действаща църква, извършени 
под ръководството на арх. Ал. Рашенов, се протакат много годи-
ни поради Първата световна война и едва срутването на част от 
западната стена през 1926 г. обръща внимание на българската 
общественост върху необходимостта от срочни мерки по съхра-
няването на паметника. С „волни пожертвования“ на население-

                                                           
1 Позволявам си отново да посоча моите изследвания върху зидарията на бъл-
гарските архитектурни паметници от ІХ–ХІ век и нейната традиция, запазена 
чак до ХІХ век, изложени преди всичко в моята монография Църквата „Свети 
Герман“ до Преспанското езеро и в двата тома на Българската архитектурна 
школа. 
 

 



Асен Чилингиров  186

то и с помощта на църковната община се събират средства, дос-
татъчни само за временно заздравяване на стените и свода за-
едно с изграждането наново на източната част на църквата и 
нейния притвор, съответно на изискванията на църковното нас-
тоятелство за извършване на богослужение в църковната сграда 
– но не и на изискванията на науката, отговарящи на изключи-
телното значение на този единствен в историята на българската 
култура архитектурен паметник. Арх. Рашенов, който подробно 
документира извършените по възстановяването на църквата 
работи1, е принуден да отбележи по този повод: „Безспорно това 
не бѣ най-правилното решение на въпроса, защото съ пълното ѝ 
реставриране и пригодяването ѝ за съвременнитѣ нужди на бо-
гослужението ... наложително става скриването на конструк-
тивнитѣ ѝ детайли и прибавянето въ нея на нѣща, каквито по-
рано не е имала, и съ което характерътъ ѝ съвсемъ ще се про-
мѣни, впечатлението отъ нея съвсемъ нѣма да бъде това, каквото 
е било нѣкога.“2 Същевременно той оправдава научния подход 
към паметника, изискващ сигнирането на намесите с нов мате-
риал, за да остане незасегнато от реставрацията „всичко онова, 
което е документъ отъ историята на създаването ѝ; частитѣ, за 
съществуването на които няма доказателства, се правятъ въ 
съвременни форми и материали, изчезналитѣ части се въз-
становяватъ въ старитѣ имъ форми и въ съвременни конст-
руктивни материали.“ 

                                                           
1 Ал. Рашеновъ, Поддържане на старинната църква „Св. София“ въ София, в: 
Списание на Българското инженерно-архитектно дружество, ХХVІ/1926, № 22, 
с. 364–368; същ., Възстановяването на църквата „Св. София“, в: сп. Архи-
тектъ, ІІІ/1930, № 6, с. 1-9; същ., Заздравяване на стари архитектурни паметни-
ци, І. Възстановяване на софийската църква „Св. София“, в: Известия на Българ-
ския археологически институтъ ІV/1930-1931), с. 297-298; същ., Заздравяване и 
реставриране на църквата „Света Ñîôèÿ“ âú Ñîôèÿ+ â9 Ãîäèøíèêú íà 
Íàðîäíèÿ ìóçåé U.0815,0820+ ñ- 2/6,205-  
2 Заздравяване и реставрация... 
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Öúðêâàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ â Ñîôèÿ 

Èçãëåä îò þãîèçòîê 
Ôîòîñíèìêà  À. ×èëèíãèðîâ 1962 ã. 

 

 Своя външен вид, придобит по време на възстановителните 
работи през 1920-те години, Софийската „Света София“ ще за-
пази непроменен почти половин век, незасегната сериозно от 
бомбардировките през Втората световна война. При строежа на 
новия столичен център през 1950-те години се извършват само 
укрепителни работи върху свода с купола и в притвора, като в 
югоизточната част на наоса започва изграждането на нови съо-
ръжения за експониране на останките от първата сграда в райо-
на на църквата заедно с нейната подова мозайка. 
 За укрепването на купола и свода беше построена през 1956 г.  
скеля, позволяваща за първи път в съвременната епоха системно 
изследване на тяхната конструкция и съхранност – но също така 
за решаването на някои важни проблеми, свързани с последова-
телноста на строежа и предполагаемите негови отделни фази. 
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 Тази възможност обаче не беше използвана от повечето исто-
рици на българската архитектура и поне на мене не ми е извест-
но някой от тях да се е качвал на скелята – разбира се освен арх. 
Стефан Бояджиев, който единствен направи своите изследвания 
върху купола и свода на църквата, като публикацията на изводи-
те му не бе коментирана от никого. Освен от мене – и това беше 
началото на нашите спорове, продължили 40 години, през които 
аз имах рядката възможност да отговоря в научната литература с 
неопровержими аргументи на цялата поредица от абсурдни да-
тировки и атрибуции, с които той беше затрупал през тези 40 
години българската наука1.  
В Софийската „Света София“ споровете ни се водеха отнача-

ло във връзка с тезата му, че куполът на църквата не бил първо-
началният, а е изграден на два пъти след срутването на първия. 
И тук, както при неговата теза за два разновременни етапа на из-
граждане при Старата митрополия в Несебър, единният строеж е 
очевиден и това показах на Бояджиев на самото място. Той оба-
че без каквито и да било основания и без фотодокументация на 
наличното състояние на купола постави своята теза, че куполът 
отначало бил по-висок и с междинен барабан, като за доказател-
ство представи свой чертеж, озаглавен като „опит за възстановка 

                                                           
1 Тук ще отбележа само най-важните от тях, тиражирани от него в многоброй-
ни статии в научни и популярни периодични издания, вестници, списания и 
отделни книги, без той да има дори елементарни познания по въпросите на 
църковната история и архитектура, макар и в последните години да четеше 
лекции по история на архитектурата в Богословския факултет на Софийската 
духовна академия. Ако и някои от застъпваните от него и поддържани с пара-
ноидна упоритост тези да са трудно разбираеми за неспециалистите – като те-
зата за парабемите в българските църкви, отличаващи ги от гръцките построй-
ки, понеже били пренесени у нас от „арменските“ им строители, несъстоятел-
ността на всички други застъпвани от Бояджиев тези може да бъде установена 
и от всеки грамотен „неспециалист“. А това са: неговата датировка в ХVІІ век 
на Земенската църква, при все че в нея има два слоя стенописи от ІХ/Х и ХІІІ/ 
ХІV век; датировката също в ХVІІ век на църквата „Свети Архангели“ в Бач-
ковския манастир, за която има неопровержими исторически свидетелства, че 
е основана от византийския император Алексей І Комнин (1056/57 – 1118), 
както и тезата му, че Старата митрополия в Несебър била построена по подо-
бие на базиликата „Св. Йоан Студит“ в Константинопол първоначално с коло-
ни, впоследствие заменени с масивни стени – и тук всеки може да забележи 
единния градеж при външните стени и стените, разделящи корабите. 
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Îïèò çà âúçñòàíîâêà íà ïúðâîîáðàçà íà êóïîëà 

×åðòåæ àðõ. Ñò. Áîÿäæèåâ, 1958 ã. 
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на първообраза на купола“, публикуван след това многократно 
във всички негови статии и книги за тази църква – но също и в 
много други чужди изследвания, без тезата му да бъде поставена 
под въпрос. Едва при следващите изследвания на купола четвърт 
век по-късно тази негова теза вече беше опровергана и отхвър-
лена като несъстоятелна1. 
Главната тема на нашите спорове обаче не беше устройството 

на купола на църквата, а предназначението на откритата от Фи-
лов постройка под пода в югоизточната част на църквата и ней-
ните мозайки, както и тяхното датиране. Тези спорове водехме в 
продължение на четири десетилетия и въпреки доказателствата, 
поставени от мен против тезата му. Бояджиев поддържаше отна-
чало твърдението на Филов, че тази постройка била гробищна 
църква и то от първите десетилетия на ІV век. И поддържаше 
това твърдение независимо от резултатите от изследванията на 
Филов, според които в този античен некропол за всичкото време 
на съществуването му от началото до края на ІV и евентуално 
първите години на V век не е имало нито едно християнско по-
гребение, а първите християнски гробове, открити в самата цър-
ква, се датират съвсем точно от техния инвентар и монетите в 
тях от края на ІХ век нататък.  
Филов отбелязва в своята монография напълно коректно тези 

резултати от своите изследвания, независимо от изводите си за 

                                                           
1 Хр. Ганчев, Проучвания и проект за фасадна реставрация на църквата „Све-
та София“ (1980-1981), в: Опазване на паметниците на културата в България. 
Годишник на Националния институт за паметниците на културата, т. ІІІ/1984, 
с. 132-140. Книгата беше издадена в малък тираж и не беше пусната на сво-
бодна продажба, а заедно със следващия т. ІV от същата поредица по причини 
твърде малко понятни за съвременния читател целият тираж беше унищожен, 
освен няколко сигнални бройки за авторите. Във връзка с унищожаването на 
т. ІV/1987 и препечатването на статията на арх. Н. Мушанов в моя сборник 
Българската архитектурна школа ІІ, Берлин 2008, аз съм посочил там някои 
от причините за унищожаването на тези издания. Също така по-късно стана 
известно и документирано с протокол от Научно-изследователския институт 
по криминалистика при МВР подправянето и унищожаването на важни доку-
менти във връзка с разследванията за гроба на Васил Левски, извършено от арх. 
Ст. Бояджиев, но и изчезването на докладите и цялата документация от конфе-
ренцията по случай годишнината на Бачковския манастир, на която бяха изоб-
личени неговите „научни“ методи. Оттук напълно допустимо е неговото учас-
тие и при унищожаването на двата тома, издадени от НИПК. 
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характера и предназначението на първата постройка под сегаш-
ната църква. За разлика от повечето изследователи след Филов, 
които до края на комунистическата епоха нямаха възможност да 
ползват неговата инкриминирана публикация, Бояджиев прите-
жаваше екземпляр от нея, закупен от софийския антиквариат, и 
дори ми го даде, за да си направя ксерокопие още в края на 
1970-те години, когато притежаването и копирането на книги, 
включени в индекса на забранената литература, беше не само 
преследвано от законите, но и технически трудно осъществимо. 
Дали Бояджиев беше прочел съответните части от изследване-
то на Филов, не ми е известно – или подобно на много колеги 
беше прочел само това, което  потвърждаваше неговите тези. 
Още в самото начало на нашите спорове за вида и предназна-

чението на постройката под югоизточната част на „Света Со-
фия“ аз обясних на Бояджиев че в светилището на една църква 
или параклис, колкото малки и да са те, централно място заема 
жертвеникът-олтар, а на мозайката, изпълваща цялото пространст-
во на апсидата в нейната източна част, жертвеник не може да се 
помести; значително по-късно, след изграждането на пристрой-
ка към първоначалнато сграда, в центъра на правоъгълното по-
мещение зад апсидата с размери около 4 õ 4 м, мозайката е била 
разбита, за да се постави жертвеник/олтар, като по такъв начин 
там е могло вече да се извършва богослужение или поне да се 
четат молитви, докато след това и туй помещение, заедно с оста-
налата част от тази сграда, е било разрушено до основи и затру-
пано с големи плочи, за да се прикрие тяхното съществувание – 
на фотоснимките в книгата на Филов (репродуцирани и тук на с. 
18 и 19) се вижда ясно как тези плочи са закривали подовата мо-
зайка на разрушената до основи постройка.  
Когато Бояджиев модифицира тезата си, като от гробищна 

църква премина в мартириум, аз също му обясних, че и в марти-
риума трябва да има жертвеник/олтар и че мартириумите са били 
предназначени за почитане паметта на мъчениците, погребани в 
тях; те съставят най-святото място в църквите на Запад и под-
държат спомена за древната църковна традиция – докато при 
постройката под Софийската „Света София“ са били взети всич-
ки възможни и невъзможни мерки, за да се загуби споменът от 
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предишните постройки – независимо от това какво е било 
тяхното предназначение. И туй се отнася също за предпоследната 
църковна постройка, чиято подова мозайка Филов открива. 
Изследванията си върху Софийската „Света София“ в 1956 г. 

Бояджиев публикува в голяма статия1, в която твърди, че е ус-
пял да установи „множество неизвестни досега данни, хвър-
лящи нова светлина върху въпроса за първообраза на храма и 
датата на неговото изграждане“. За много от тези особености на 
църквата той казва, че са „били известни на досегашните изслед-
вачи ... които ги тълкуват неправилно, като считат, че първич-
ният образ на Св. София не се различава съществено от вида, в 
който последната е стигнала до нас“. На досегашните схваща-
ния за църквата като трикорабна базилика с по-ниски странични 
кораби и за купола, запазил първоначалния си вид до днес, 
Бояджиев противопоставя резултатите на своите изследвания, 
според които страничните кораби и куполът били впоследствие 
престроени. Проведените в голям мащаб по време на преуст-
ройството на църквата в началото на 1980-те години изследва-
ния, извършени под ръководството на арх. Христо Ганчев2, оп-
ровергаха изцяло неговите твърдения както за вторичността на 
страничните кораби, така и на купола – а погрешността на тази 
негова теза му аз му доказах още в 1956 г., преди написването на 
статията. В тази статия Бояджиев оставя открит въпроса за про-
изхода на плана, по който е изградена църквата и нейната „надс-
тройка“, за които той признава, че „се различават коренно от 
всички познати византийски църкви“. Но обещава, че ще разг-
леда в „една следваща работа ... как се е създал този план и как-
во влияние е оказал на по-сетнешното строителство“. Въпреки 
немалък брой публикации3, в които през следващите десетиле-
тия той засяга отчасти и този въпрос, нито една от тезите му за 
произхода на църквата и влиянията ѝ върху средновековната 
архитектура не се приема от научната критика. 
                                                           
1 Софийската църква Св. София, в: Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев 
по случай 80-годишнината му, София: Издателство на БАН, 1958, с. 611-629. 
2 Вж. малко по-горе, бел. 1 на с. 186. 
3 Главните от тези публикации са посочени в приложената на края на това из-
ледване библиография. с
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Всички спорове, които водих през следващите пет десетиле-
тия с арх. Бояджиев останаха без решаване по една и съща при-
чина: невъзможността му да разбере основната предпоставка на 
църковната архитектура – нейния абсолютен функционализъм. 
И този функционализъм е по-важен от всякакви закони на стати-
ката или на техническите принципи, които определят градежа на 
църковните постройки, независимо дали те са църкви или по-
мощни помещения, части от сложния комплекс на едно епис-
копско или митрополитско седалище, включващ голям брой 
постройки със строго определени функции, каквито виждаме в 
Първа Юстиниана, Стоби, Хераклея или Неа Анхиалос. Прин-
ципите, въз основа на които са били изградени тези архитек-
турни комплекси, са били задължителни и за митрополитското 
седалище Сердика. Без познаването на тези постройки и на тех-
ните части, без познаването на техните функции и предназначе-
ние, всички изследователи са изправени пред неразрешими за-
дачи в опитите им да определят времето на възникването им, 
защото при църковното монументално изкуство – архитектура, 
живопис и пластика – няма установени веднъж за винаги норми, 
поставени в първите векове на християнството, а постоянно 
развитие, преминаващо през цялото средновековие чак до съв-
ременността. А в основите на това развитие при постройките, 
свързани с богослужението у различните християнски конфесии, 
са залегнали различни и често дори противоположни принципи, 
като различията не се изчерпват само с две разновидности, оп-
ределени от диференцирането на Източноправославна и Римо-
католическа църква. Да се игнорира това многообразие, отра-
зено ясно и определено в паметниците на християнското изкуст-
во и по територията на нашата родина, не е възможно без да се 
калкулират съществени грешки в определянето на техния про-
изход и времето на възникване им. Също както е невъзможно да 
се датира една църква само въз основа на нейния градеж, без да 
се вземат предвид особеностите на нейния архитектурен план, 
определен от нормите за изпълнение на нейните функции, свър-
зани с богослужението. И тук не се касае за особеностите на 
една или друга „школа“ – провинциална и цариградска, или пък 
арменска и грузинска – според схващанията на редица видни 
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чужди учени, механично пренесени и на българска почва от тех-
ните български ученици, а до конкретните изисквания на бого-
служението по територията на нашата родина съобразно с него-
вите традиции от най-ранната епоха на християнството. Те се 
отличават значително от нормите за богослужението, установе-
ни при Цариградската патриаршия – а резултатите от конфлик-
тите между привържениците на двете разновидности в изповядва-
нето на едно и също християнство виждаме не само през ранно-
то средновековие, а и през Х–ХІ век, когато повторно се раз-
рушава систематически голям брой църкви по територията на 
Първото българско царство1. 
В този смисъл трябва още веднъж да подчертая, че без позна-

ването на особеностите, определящи характера на църковните 
постройки в нашата родина и включващи както изискванията на 
богослужението, така и техническите и естетически принципи, 
залегнали в тяхното устройство и външната им изява, не е въз-
можно нито поставянето им на определеното за тях място в сък-
ровищницата на европейската култура, нито разбирането на зна-
чението им за историята на нашия народ. Защото искуството е 
висша човешка духовна дейност, а не някаква си „надстройка“ 
върху базата на икономическите отношения, както в продълже-
ние на половин век „научният марксизъм“ втълпяваше в съзна-
нието на две поколения и наши сънародници, а техните ученици 
и съмишленици продължават и сега да втълпяват в съзнанието 
на следващите поколения. 
Независимо от моите доводи, които през следващите години 

подкрепих с многобройни примери за късното датиране на пър-
вата и последната постройка сред античния некропол на Сер-
дика, Бояджиев допълни и украси тезата си за мартириума, като 
включи в нея фабулата от широко известния и на българските 
благочестиви читатели роман на Хенрих Сенкевич, които оче-
видно бяха горди с подвизите на своите мъченици – жертви на 
                                                           
1 На диференцията в особеностите при паметниците на източноправославното 
монументално изкуство е посветена значителна част от моите изследвания и 
преди всичко по-горе цитираните сборници изследвания върху българската 
архитектурна школа, както и монографията за църквата „Свети Герман“ при 
Преспанското езеро – вж. бележките на с. 130 и 136. 
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безбожните римляни–господари на Сердика, удовлетворяващи 
ниските си инстинкти с кървавите зрелища в арената на бъдеща-
та българска столица. 
Въпреки своята абсурдност, тезата на Бояджиев за мартириума, 

ако и чужда на марксическата идеология, беше възприета и дори 
доразвита от някои видни марксически и посткомунистически 
автори, за да даде „научните рамки“ при осъществяването на 
проекта за създаване на музей във и под църквата, открит с най-
голяма тържественост на 24 май 2013 г. Още в 1996 г. Бояджиев 
издадe голяма студия (с английски превод)1, в която съответно 
на „новата епоха“ в българската историография той прекроява 
своите предишни публикации, като поставя главното ударение 
вече върху църковната история и предисторията на Софийската 
„Света София“, за които няма и елементарна представа, като за-
пълва празнотите от своите познания с цитати взети от тук и от 
там, но главно с необосновани предположения и странни анало-
гии, включително за изтезанията на християни от „кръвожадния 
Нерон“, като ги пренася на българска почва. 
От тук до следващата степен в еволюцията на историографията 

за Софийската „Света София“ има само една малка крачка, която 
ще направят колегите на Бояджиев от предишната и настоящата 
епоха, обявявайки „старата църква“ с нейната площ от 15,5 м2 не 
само за мястото, където е протекъл Сердикийският събор с неговите 
250 (според Теодорит Кирски ) или 300 (според Сократ Схоластик) 
делегати, но и „може би най-старият християнски храм в Европа“, 
според твърдението на един друг „бележит български учен“, негов 
добре известен на българската общественост колега2. 

  

                                                           
1 Раннохристиянската църква „Св. София“ в София, в: Раннохристиянски храм 
„Св. София“ – Премъдрост Божия, София. Комитет за възстановяване на храм 
„Св. София“: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1996, с. 7-41. 
Студията му е допълнена и преиздадена в 2009 г., с. 9-45. За разкъсаните от лъвове 
християнски мъченици вж. с. 14 (14-16). Предположението на Бояджиев, че циркът 
на Сердика се е намирал на територията, където през 1950-те години е построен 
партийният дом (с. 14-15), не се потвърди и циркът-амфитеатър беше открит на 
мястото, където през последните години беше построен хотел Арена.  
2 http://news.ibox.bg/news/id_1799299777   
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 Не само арх. Стефан Бояджиев, но и никой от изследователите, 
които поддържат чак до новото хилядолетие датировката на Филов 
за църквата „Света София“, не е в състояние да даде разумен отго-
вор на въпроса за произхода на нейния архитектурен план и за 
непосредствените влияния, които този план е оказал върху плана 
на други църкви. Опитът на някои автори през последните десе-
тилетия да свържат строежа на църквата с византийски църкви и от 
там да търсят долната му граница със зоната на влияние на Кон-
стантинопол и неговите архитектурни паметници противоречи със 
специфичните особености на светилището и неговия план при со-
фийската църква, но и с особеностите на тухления градеж с много 
дебел слой хоросанна спойка, за който по-горе беше отбелязано, 
че е специфичен именно за българските църкви от ІХ/ХІ век. А за 
връзката на софийската църква с едноименната катедрала на Охрид 
съм изложил моите съображения в обширното си изследване върху 
нейната датировка, свързана не само с архитектурния ѝ план, но и с 
историята на постройката, както и с нейната монументална живо-
пис1. И това мое изследване не почива на предположения или сво-
еобразни тълкувания на важни исторически извори, а на данни от 
„изгубените“, но впоследствие намерени резултати от сондажи в 
долните слоеве на зидарията, както и от зидарията на южната стена 
на църквата, изградена след разрушаването на първоначалната с 
предназначение да носи свод, а не купол2. 
 Още един въпрос, свързан с историята и предисторията на со-
фийската църква „Света София“ и на древното митрополитско 
седалище Сердика, засяга липсата на сведения в историческите 
извори и в паметни надписи от цялата епоха, предшестваща строе-
жа на църквата. И той важи за цялата централна част на Балкан-
ския полуостров – територията на архиепископията Първа Юсти-
ниана, но и на нейната наследница, Българската архиепископия, 
която ще носи това название чак до късното средновековие, четири 
века след края на българската средновековна държава. И тук не 
                                                           
1 За датирането на църквата „Света София“ в Охрид  и нейните стенописи, 
в: Българската архитектурна школа. Изследвания І, Берлин 2007, с. 67–198.  
На свободно ползване и в интернет → http://de.scribd.com/doc/119618781/  
2 Пак там, с. 91–97 и 118–135. 
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става дума за някаква малка област, а за цялата централна, източна 
и западна част на Балканския полуостров. При все че на тази тери-
тория, известна като „третата част на римската империя“, са въз-
никнали още в средата на І век първите християнски църковни 
общини, от списъците на участниците в първите църковни вселен-
ски събори са заличени имената на всички техни представители. В 
архивите на Цариградската патриаршия и на Римокатолическата 
църква не са се запазили сведения не само за църковната организа-
ция на Филипопол, Сирмиум и Констанция/Томи, основани от 
първите Христови апостоли, запазени в църковното предание, а се 
преразказва дори Светото писание, за да се замени посетеният от 
апостол Павел Филипопол, главния град на Тракия, с незначи-
телното през първите три века на Новата ера селище Филипи, 
заселено само с римски колонисти. През юни 1978 г. имах въз-
можност като пръв български гражданин след войната да посетя 
Беломорието, а в същата и следващите години и Гръцка Македо-
ния. Посетих безброй църкви и гробища – навсякъде бяха уни-
щожени българските надписи в църквите и дори в гробищата. За-
едно с надгробните плочи! Родопското помашко население не 
смееше да говори на български език, като му се внушаваше, че 
говори на някакъв старогръцки език, неразбираем обаче за самите 
гърци. А това население продължаваше да играе своите български 
хора и ръченици, както ги е играло хиляди години. 

 
Археолозите се интересуват само от положителни, но не и от от-

рицателни данни, макар последните да имат не по-малко значение 
от положителните. И липсата на един надпис е не по-малко важна 
от наличието на надпис. А тук се поставя и въпросът, който още 
никой археолог не е задал на глас нито в Първа Юстиниана, 
нито в Сердика. Къде са гробовете на погребаните християни? И 
не само в тези два града, но също в Стоби, Хераклея, Неа Анхиалос 
и още стотици селища, от чиито църкви в най-добрия случай са 
останали основите под земята? И къде е великолепната скулптурна 
украса на тези сгради, от която случайно намираме по 1–2 капитела 
от много стотици? По-горе в текста обърнах внимание на чети-
ри, случайно запазени надписа, от които цитирах два. Останалите 
два се намират не другаде, а в Софийската „Света София“ – още 
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едно свидетелство за нейната изпълнена със странни съвпадения и 
събития история. 
На тези два надписа – а това са надписите в църквата „POLLA 

TA ETH TOU PATRIARCOU“ и „DAMIANOS“ – обърнах внимание 
на Бояджиев още при първите ни спорове от края на 50-те и 
началото на 60-те години. Тях свързвах още тогава с една от глав-
ните теми в моите исторически и изкуствоведски изследвания:  
последните четири десетилетия от историята на Първото българско 
царство. И на тези четири десетилетия българска история и култура 
посветих повече от половин век, за да посетя и изследвам на място 
едва ли не всички исторически и художествени паметници, възник-
нали върху територията на българската държава и съседните на нея 
земи. След като изложих на Бояджиев моите доводи за това разчи-
тане на надписите – на тях ще се спра подробно малко по-долу – бях 
изненадан от това, че той ги прие без никакви възражения (което и 
остана без прецедент при нашите спорове). Дори още в следващата 
си публикация той представи моята теза като своя и продължи да я 
поддържа до последните си публикации, въпреки че по-късно се 
изказаха и други схващания за смисъла и датирането на двата над-
писа. Тъй като изясняването на този въпрос считам за особено съ-
ществено във връзка не само с историята и архитектурата на църква-
та, но и с политическата и църковната история на митрополитското 
седалище и административния център Сердика/Средец, тук трябва 
да отделя повече място за него. 
Надписът – акламация на неизвестен патриарх – привлича внима-

нието на един от първите европейци, посетили и описали софийска-
та църква по време на османското владичество, Йохан Кемпелен, 
член на австрийска дипломатическа мисия, по пътя му за Истан-
бул. Той записва надписа в дневника си като „гръцки букви, 
очертани чрез плочки, смисълът на които се разбира, тъй като е със-
тавен само от думи за поздрав между мюсюлмани и гърци“1. Иречек 

                                                           
1 От дневника на Кемпелен са издадени през 1894 г. в една студия на Вилхелм 
Кубичек само преписаните от него надписи, а пълният текст на дневника с 
български превод от М. П. Йонов излиза за първи път в „Известия на държав-
ните архиви“, 41/1981 и съкратен в Немски и австрийски пътеписи за Балка-
ните. ХVІІ – средата на ХVІІІ век, София, 1986, с. 297-335. 
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Íàäïèñ (ãðàôèòè) âúðõó õîðîñàíà íàä ñåâåðíèÿ âõîä íà íàïðå÷íèÿ êîðàá 
×åðòåæ-êîïèå àðõ. Ñò. Áîÿäæèåâ 

 

заема надписа от публикацията на Кубичек1 и го споменава в своите 
пътни бележки2, без да го коментира и да прави догатки за адресанта 
на акламацията. За пръв път надписът се коментира от Протич и 
Филов в излезлите една след друга през 1912 и 1913 г. техни 
монографии. Протич смята, че надписът е могъл да се появи чак 
след VІІІ век, но не го свързва с определени събития от българската 
история3. От своя страна Филов4 предполага, че надписът е свързан 
с извършените през време на византийското владичество поправки 
                                                           
1 W. Kubitschek, Kempelens Reise von Wien nach Constantinopel (1740), в: Archäolo-
gisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich–Ungarn, Wien XVII/1894, c. 94. 
2 K. Иречекъ, Пътувания по България, І, Пловдивъ, 1899, с. 14 (София 21974, с. 68).  
3 А. Протичъ, Архитектоническата форма на софийската църква „Св. София“. 
Художествено-историческо изследване, София, 1912, с. 14.  
4 Пос. съч., с. 27. 
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на църквата, макар и да не може да си обясни каква е причината 
за акламация на патриарха в далечния Цариград. Без коментари 
и опит за датировка се споменава надписът също от Шкорпил1 
и Бешевлиев2. 
 Удивлението на Филов е напълно оправдано. Той получава 
своето блестящо класическо образование в най-известните гер-
мански университети и познава добре римската и византийската 
история, на която не е известен друг случай на акламация на висш 
духовник, а само голям брой акламации в чест на императори и 
полководци, но винаги при определени конкретни поводи и в 
присъствието на обекта за акламация. Със същия въпрос се 
занимава преди него и един от най-добре подготвените и компе-
тентни руски богослови, Василий Василиевич Болотов, който в 
своите лекции по история на Старата църква не може да отмине 
дворцовите и църковните ритуали, включващи и акламациите – 
може да посочи обаче само акламации на императори и пъл-
ководци, а нито един случай от акламация на духовник, както 
по-късно тя ще се включи в заключителната част на тържестве-
ната празнична литургия с химна „ÌÍÎÃÀß  ËÝÒÀ“3. 
 За разлика от обширните му познания по история на Римската 
империя, Филов – както и почти всички български историци – 
не знае нищо за историята на нашата родина не само в ранното 
средновековие, но и от началото на Х век до края на Първото 
българско царство. А тази епоха съдържа войните на Светослав, 
смъртта на цар Петър І и присъединяването на източните райони 
на България към Византия, последвано от управлението на Са-
муил. Но и преместването на седалището на патриарха от Дръс-
тър / Силистра в Средец / София в 970/971 г., а след това в за-

                                                           
1 Научен архив на БАН, 165 к, опис 1, а. е. 536, л. 10. 
2 V. Beševliev. Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Ber-
lin, 1964, c. 19 (=Berliner bizantinische Arbeiten XXX). Бешевлиев обнародва 
текста на надписа според преписа на Шкорпил, като отбелязва, че по-късно 
той е замазан с мазилка, в каквото състояние се намираше до почистването на 
мазилката в края на миналия ХХ век. 
3 В. В. Болотов, Лекции по истории Древней церкви. І Церковь послеопостоль-
ская и Римская империя (С.-Петербург 1911) – интернетен текст → 
http://royallib.ru/book/bolotov_vasily/letsii_po_istorii_drevney_tserkvi.html  
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падните райони на страната – Мъглен, Воден / Едеса, Преспа и 
накрая в Охрид. Липсата – а по-скоро съзнателното унищожава-
не и подправяне на историческите свидетелства и документи за 
тази епоха – създава предпоставката за нескончаеми спекулации 
с тази важна част от нашата история в услуга на чужди интере-
си, на които няколко поколения наши съотечественици, чак до 
днес, са свидетели.  
 Тъй като историческите свидетелства за тази епоха, отразена 
и в цяла поредица художествени и архитектурни паметници, съм 
разгледал достатъчно подробно в цитираните малко по-горе мои 
публикации за църквата „Св. Герман“ при Преспанското езеро и 
за Охридската „Света София“1, тук само ще подчертая още вед-
нъж, че както архитектурата, така и монументалното изкуство 
ни предоставят важни опорни точки за проследяване развоя на 
събитията, в допълнение на ограничените информации от исто-
рическите извори. Там съм представил и доказателствата за дей-
ността на българските придворни строители и художници, съпът-
стваща преместването на политическия и на църковния център 
на българската държава от Преслав и Дръстър, през Средец и 
Преспа до Охрид със съответните разклонения на тяхната дей-
нос във Водоча / Струмица, Киев и Велики Новгород, където 
намираме необорими доказателства за тяхното участие не само в 
строежа и украсата на паметниците на монументалното изкуство, 
но и в произведенията на приложното изкуство, книжната мини-
атюра, та дори в сфрагистиката и монетосечението2. 
 Между тези доказателства важно място заема преустройство-
то и новото изписване на ротондата „Свети Георги“, свързано с 
преместването на седалището на българския патриарх в Средец 
и извършено от същото придворно художествено ателие, изпи-
сало малко след това епископската църква във Водоча/Струмица 
и Охридската „Света София“, както и „Десятинната църква“, но 
                                                           
1 Вж. бел. 1 на с. 130, бел. 2 на с. 136 и бел. 1 на с. 196. 
2 Вж. също и двете други мои публикации: Монетите на киевските князе и 
монетите на българския цар Петър І, София: Алфаграф, 2011 и България и 
покръстването на русите. Изследвания, София: Алфаграф, 2011, както и Цар 
Симеоновият Съборникъ от Х век – вж. бел. 1 на с. 170. Всички тези публика-
ции са на свободен достъп в интернет на портала SCRIBD.de. 
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също „Света София“ в Киев и едноименната църква в Новгород 
през следващите десетилетия. С дейността на това строително и 
художествено придворно ателие може да бъде свързано и преуст-
ройството на Софийската „Света София“ около 971 г. с поемане-
то на функцията на патриаршеска катедрала – отразена също в 
устройството на нейното светилище, без задължителните за ви-
зантийското богослужение пастофории1. И единствено преуст-
ройство на софийската църква за патриаршеска катедрала мо-
же да обясни акламацията на патриарха, написана на централ-
но място в нейния интериор – но и това безпримерно в средно-
вековната църковна архитектура явление. За всеки, проследил 
внимателно дотук туй изследване, е ясно, че за населението и за 
клира в митрополитското седалище Сердика не само до VІ век, но 
и след това не е имало – и не може да е имало – каквито и да е 
основания за изричане или изписване на хвалебствия за цари-
градския патриарх. За конфликтите между центъра на правосла-
вието Цариград и митрополията на Сердика като част от архиепис-
копията на Илирик, а от края на VІ век седалище на архиепископ, 
беше отделено много място в текста на това изследване. Че тези 
конфликти не приключват с отделянето на Сердикийската архие-
пископия от Цариградската патриаршия и от Римокатолическата 
църква, говори едно сведение на византийския хронист Теофан 
Изповедник2, който загатва за тайно споразумение между бъл-
гарския владетел Крум и населението на обсадения град в 807 г. 
И при това споразумение очевидно не става дума за предателство 
спрямо интересите на Империята, несъвпадащи със сепаратистки-
те тенденции на населението и неговата църква, което вижда в 
българската власт свой застъпник – по същия начин през след-
ващите десетилетия при Пресиян и Борис І ще бъдат присъе-

                                                           
1 Такива пастофории, разделящи светилището (олтара) не е имала и Охридската 
„Света София“ преди нейното преустройство за архиепископска катедрала в 
1037 г., когато е разрушен и нейният купол, а новопостроените двуетажни пас-
тофории отговарят вече на засводеното пространство, при което горният им етаж е 
достъпен само посредством страничните галерии, каквито куполната базилика 
в Охрид – подобна на софийската църква – не е притежавала. 
2 Theophanis Chronographia, вж. бълг. превод в ГИБИ, ІІІ, с. 226-289. Срв. също и 
Anastasios Bibliothecarius, Chronographia tripertita, 57, в: ЛИБИ, ІІ, с. 266-267. 
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динени към България по мирен начин значителни части от Бал-
канския полуостров, където византийската власт е само номи-
нална, а етническият състав на населението е същият, както в 
северните области. На княз Борис ще се удаде да обедини това 
население и с официалното признаване на неговата църква по 
време на VІІІ вселенски събор през 870 г., когато отново, както 
през 335 г., тя получава статут на самостоятелност. Тази самос-
тоятелност ще бъде призната и от Василий ІІ през 1018/1019 г. в 
неговите сигилии за границите и състава на Българската ар-
хиепископия и – както отбелязах по-горе – това название тя ще 
продължи да носи чак до нейното закриване в 1767 г., четири 
века след края на Второто българско царство. 
 След този малък екскурс – кратко повторение на някои сведе-
ния от историята на Сердикийската митрополия, за която бяха 
отделени по-горе немалко страници – идваме до едно специално 
изследване върху надписа в наоса на софийската „Света София“, 
на което историците Станислав Станев и Зарко Ждраков от Нов 
български университет посвещават цяла статия с обширна до-
кументация и библиография1. Статията е написана вече след 
последните разкопки и изследвания в църквата от края на мина-
лия ХХ век, като възприема техните резултати и датировка – на 
тези резултати и свързаната с тях датировка ще се спрем под-
робно малко по-нататък в това изследване. И тази датировка, не-
зависимо от големите противоречия, свързани с нея – а преди 
всичко пълната липса на християнски погребения в района на 
църквата и непосредствено до нея преди края на ІХ век, както и 
съзнателното прикриване и унищожаване на всички следи, свър-
зани не само със сградата с първата мозайка, но и с предпос-
ледната църква под сегашната постройка  – служи като основа за 
това изследване. В него изходна точка е датировката на пос-
ледната църква, „малко след 363 г.“, установена посредством 
откритите при новите разкопки три монети. Тази датировка се 
подкрепя от авторите без никакво разграничаване между техни-
те предположения и действителното положение на нещата.  

                                                           
1 Ст. Станев/З. Ждраков, POLLA TA ETH TOU PATRIARCOU (за една акламация 
от сердикийската църква „Св. София“), в: Археология, XLII/2001, № 1-2, с. 20-29. 
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В това изследване беше отделено много място на въпроса до-
колко е възможно да се датира паметник на монументалното из-
куство с монети, открити по територията на един некропол – и 
то независимо от особеностите на неговата архитектура и укра-
са. Беше отделено немалко място и на въпроса за последова-
телността на отделните етапи от историята на Софийската църк-
ва и как те могат да се синхронизират с намерените по нейния 
терен монети – дори ако ги приемем като доказателство за хро-
нологията на тези отделни етапи, те определят само датата или 
годината, след която е могъл да се осъществи съответният етап 
от строежа на паметника, неговия terminus post quem. И тази 
дата не фиксира самия етап, който може по такъв начин да се 
датира и непосредствено след определената от сигнификаторите 
година, но също много години и векове по-късно, какъвто е слу-
чаят  с нашата църква, за чиито мозайки и архитектурни особе-
ности разполагаме с други, по-надеждни и дори абсолютни кри-
терии. С помощта на голям брой примери и паралели показахме 
по-горе в това изследване кога може да са изпълнени двете по-
дови мозайки, но и кога се датират най-близките паралели за 
архитектурния план и за зидарията на църквата, построена след 
предшестващите я постройки. На този въпрос ще се върнем още 
веднаж в края на това изследване, а тук ще продължим с из-
следването на надписа-акламация и повода за него. 
 В основата на новото изследване на двамата историци е залегна-
ла презумпцията за зависимост на митрополията от папата1, както 
и за някакъв антипапски контекст на надписа2. Тук няма да оспор-
вам интерпретациите на Поснов и Венедиков относно СХІ новела 
на Юстиниан, а препоръчвам на авторите и читателя да прочетат 
внимателно нейния текст и моята бележка към него3. Защото по-
лучаването на палий от папата не прави архиепископа зависим 
от него, а разширява още повече неговите функции – като върхо-
вен предстоятел на архиепископията той изпълнява и функциите 
на папата във всички нейни епископии. В същата новела се съоб-
щава, че архиепископът се избира от неговите суфрагантни митро-
                                                           
1 Пак там, с. 21. 
2 Пак там. 
3 Вж. по-горе, с. 161. 
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полити и епископи и изборът му не се санкционира или одобрява 
от папата. А че архиепископът на Първа Юстиниана държи не-
отменно на правата си, които е получил от Юстиниан, показва и 
по-нататъшното развитие на събитията, когато наследникът на 
Леонтий, Феликс, отказва да се подчини на папата въпреки зап-
лашванията на последния и архиепископията се откъсва напъл-
но от Римокатолическата църква, като очевидно запазва своята 
самостоятелност и независимост. А я запазва дори след като 
папа Адриан ІІ в 869 г. утвърждава св. Методий за предстоятел 
на „овдовялата“ архиепископия със седалище в Сирмиум, упъл-
номощен да представлява папата в своята архиепископия. И това 
исконно седалище на архиепископията, основана още в І век, е в 
Долна Панония, лежаща в Източен Илирик, а не в Горна Панония, 
която е в Западен Илирик и е подвластна на папата1, както това 
сведение обикновено се интерпретира. Тук не са нужни особени 
познания по география, за да се разбере в коя Моравия и сред кой 
народ св. Методий е изпълнявал своята дейност. Но също за кои 
„славяни“ и за кой „славянски“ език е създадена кирилицата. 
 След като в това изследване беше вече казано ясно какво прави 
неприемлива тезата на Бояджиев за различните (пет?!) етапи от 
строежа на църквата, следвана дословно от авторите на тази статия 
и придружена с цитати от неговите съчинения, считам за излишно 
да се връщам отново на тази тема. Ще обърна внимание само на с 
нищо необоснованото твърдение, че преди извършените от Юсти-
ниан преустройства в църквата тя била „поклонническа ... и гро-
бищна църква, каквато е замислена и в нея не е извършвана св. Ли-
тургия“ и че за нуждите на поменалните служби в нея не се е нала-
гало усложняването на олтарното пространство“2. Вече беше посо-
чено, че в църквите на Илирик, респ. на Българската архиеписко-

                                                           
1 Утвърждаването на Методий за архиепископ в Сирмиум от папа Адриан ІІ е 
фиксирано в достатъчно документи, които правят излишен всеки спор и всяка 
нова „научна“ интерпретация за употребата на географските названия и за осо-
беностите на различните „славянски“ езици. А епископията на „Велика Мора-
вия“ със седалище катедралата „Св. Вит“ в Прага е учредена от папа Йоан ХІІІ 
повече от един век по-късно, в 972 г., като дотогава нейните църкви са подчи-
нени на епископиите в Регенсбург и Залцбург. 
2 Пос. съч., с. 22. 
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пия, липсва характерното за църквите под Цариградската патриар-
шия разграничение на диаконикона и протезиса в светилищата им. 
И че това е една от най-важните особености, които отличават ед-
ните от другите – тази особеност наблюдаваме при всички църкви 
по територията на Балканския полуостров, също както и неколко-
кратните техни преустройства при преминаването им под зависи-
мост от едната или другата църковна система. 
 Считам за излишно да се спирам тук отново на многократно из-
казваното не само от двамата автори на споменатата статия, а и от 
други автори твърдение за лично участие на Юстиниан при строе-
жа на църквата, стигнала до нас, която е предмет на това изследва-
не. За такова участие споменават и някои исторически извори, един 
от които беше посочен по-горе1. По вече изложените причини то 
не може да се свърже нито със сегашната сграда, нито с предшест-
ващата, от която са използвани само части от основите и стените, а 
архитектурният план и зидарията на построената не по-рано от по-
следната трета на ІХ век църква са напълно различни от тези на 
църквите от предишните исторически епохи. На много места съм 
споменавал и тук ще повторя още веднъж, че има голяма вероят-
ност източно от сегашната църква да е построена през втората тре-
та на VІ век и разрушена малко по-късно друга, голяма църква от 
типа на юстиниановите съборни църкви, останки от които намира-
ме по цялата територия на архиепископията Първа Юстиниана. 
Тази църква е имала баптистерий, но и катехумений, чиито подови 
мозайки са запазени под настилката на наоса в източната част на 
сегашната църква. Моите предположения съм споделял много-
кратно в течение на изтеклите шест десетилетия не само пред коле-
ги, но и пред някои от решаващите фактори за извършването на 
разкопки и изследвания. Такива изследвания и сондажи, не бяха 
направени дори по време на проведените вече в голям мащаб раз-
копки през последните години – с техните резултати ще се занима-
ем на следващите страници. И именно тези резултати показват 
колко наложително е да бъде проучена много внимателно и тази 
част от територията на античния сердикийски некропол. 

                                                           
1 Вж. бел. 1 на с. 166. На този въпрос съм посветил отделно изследване, което 
смятам да публикувам непосредствено след настоящото изследване. 
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Ñîôèéñêàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“, èçãëåä îò þãîèçòîê 

Ôîòîñíèìêà Êð. Òîäîðîâ, 2008 ã. 
 

*  *  * 
 Последната засега поредица от проучвания и възстановителни 
работи по Софийската „Света София“ започва в началото на пос-
ледното десетилетие от миналия век и продължава през следващи-
те две десетилетия, без да завърши и с откриването на музея под 
църквата на 24 май 2013 г. Тя е подготвена още от проучвателните 
и възстановителни работи през първата половина на 1980-те годи-
ни, когато екипът и неговото ръководство на два пъти се сменя, за 
да бъде установен накрая с определянето на арх. Стефан Бояджиев 
за главен консултант, а архитектурното проучване и заснимане се 
възлага на арх. Васил Китов1. За разлика от проточилите се две 
десетилетия разкопки и проучвания под късните настилки в инте-
риора на църквата, чиито резултати поставят много въпроси 
относно професионалния характер на разкопките и проучванията, 
арх. Китов е в състояние да представи много скоро след започване-
то на своята работа ново архитектурно заснимане, основаващо се 

                                                           
1 Вж. цитираната по-горе в бел. 1 на с. 184 негова статия.  
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вече на фотограметричните заснимания на църквата, извършени на 
нивото на съвременната техника. И това заснимане опровергава 
теориите на арх. Бояджиев за „периодизацията“ на постройката и 
за мнимото „първоначално устройство“ на купола, който той свър-
зваше – а и в последните си публикации след новите проучвания 
все още продължава да свързва – със строеж  от средата на V век1. 
 Тук, в това изследване, не могат да бъдат приложени чертежите 
на арх. В. Китов, а се дават само за информация два от тях, с на-
деждата, че българската общественост ще може в не много далеч-
ното бъдеще да разполага с печатно издание-албум, съдържащо 
всички чертежи от засниманията на църквата, за да има след-
ващото поколение изследователи възможност за сравнение на ар-
хитектурните особености на по-голям кръг от паметници, каквато 
възможност предишното поколение изследователи нямаше. 
 Макар че разкопките в църквата започват чак в 1992 г., след зат-
варянето на наоса за посетители, те също са предшествани от час-
тични изследвания под настилката на наоса. И едните, и другите са 
последвани от кратки и лаконични съобщения за резултатите от 
проучванията, пръснати в различни сборници от статии и научни 
съобщения, излезли в течение на близо четвърт век, без да се нап-
рави необходимото за такива изследвания обобщение2. 
                                                           
1 „След оттеглянето на хуните на запад и унищожаването им от Еций в битката 
при Каталонските поля в Галия, сердикийци навярно по времето на император 
Маркиян (450–457) преизграждат върху същите основи новата църква“ – Ст. Боя-
джиев, Раннохристиянски храм..., София 22009, с. 30 и сл.  
2 Това са публикациите за разкопките и изследванията, без гаранция, че списъ-
кът е пълен: М. Станчева / К. Шалганов, Спасителни разкопки на некропола 
около базиликата „Света София“ в София, в: АОР (Археологически открития 
и разкопки) през 1980 г., София, 1980, с. 81-82; К. Шалганов, Стратиграфски 
наблюдения върху участък от Сердикийския некропол, в: Сердика. Археологи-
чески материали и проучвания, ІІ, София, 1989, с. 59–65; същ., Многокамерна 
гробница от източния некропол на Сердика, пак там, с. 7–77; същ., Разкопки в 
базиликата „Света София“ в София, АОР през 199–1993 г., Велико Търново, 
1994, с. 50; същ., Нови данни за архитектурната предистория на базиликата 
„Света София“, в: pitÚn. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, София: 
Анубис, 2002, с. 58–592; същ., Археологически проучвания под базиликата 
„Света София“ в София през 1991–2002 г., в: Heros Hephaistos. Studia in Honorem 
Liubae Ognenova-Marinova, Велико Търново, 2005, с. 469–479; същ. / Кр. Иванов / 
К. Рогева, Археологически проучвания под средния кораб на базиликата „Света 
София“ – София, в: АОР през 1991, София, 1992, с. 83–84. 
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Тези публикации съдържат в повечето случаи кратки информа-
ции по на няколко страници за резултатите от разкопките в някои 
отделни участъци от терена, а две от тях дават също и подробности 
по находките, като последната съдържа и цифрите за броя на раз-
копаните погребения съответно с техните разновидности. Обобще-
ния от изследвания на строителната субстанция на църквата не се 
правят, като с малко „уточняване“ въз основа на новоткритите мо-
нети се възприема датировката на Филов за строежа на църквата. 
След като в началото на това изследване разгледахме внимателно 
резултатите от разкопките на Филов и неговата интерпретация за 
тях, тук ще се опитаме да направим същото според публикуваните 
резултати от извършените на значително по-голям терен разкопки 
и сравним едните с другите. За разлика от Филов, изследователите 
този път са разпределили и диференцирали обектите на изследва-
нията, като не ги свързват помежду им и при проучванията на пог-
ребенията почти не се прави връзка нито с архитектурата на па-
метника, нито с неговата украса – в случая останките от подовите 
мозайки на предишните строежи, за които след публикуването на 
резултатите от разкопките излиза отделно изследване от „специа-
лист“, с което тук ще се занимаем също отделно. 

 
Още първите кратки публикации на резултатите от разкопките в 

отделни участъци от интериора на църквата представят значително 
разширение на долната хронологична граница на некропола, раз-
личаващо се от датировката на Филов с повече от един век, до сре-
дата на ІІ век сл. Хр., като това не е подкрепено от датирани арте-
факти и се основава главно на данните от стратиграфията. Въпре-
ки това, ние тук няма да се занимаваме с него, а ще се спрем по-
подробно само на обобщените статистически данни за датировката 
и вида на разкопаните в самата църква погребения. Тези данни се 
съдържат в последната по време публикация на ръководителя на 
разкопките К. Шалганов от 2005 г., отразяваща състоянието при 
приключването на разкопките в църквата през 2002 г. Тъй като тя е 
поместена в един сборник, трудно достъпен не само за читателите 
в чужбина, но и в България, тук ще цитираме изцяло представените 
в нея цифрови данни: 

 



СОФИЙСКАТА „СВЕТА СОФИЯ“ 
 

211

 
 

Ñîôèéñêàòà „Ñâåòà Ñîôèÿ“ 
Ðàçêðèòè è ïðîó÷åíè ïîãðåáåíèÿ ïðåç 1993–2002 ã. 

Ïî Ê. Øàëãàíîâ (2005) 
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Îò 1991 äî 2002 ã., ìàêàð è ñ ïðåêúñâàíèÿ, ñå ïðîâåäå íîâî ìàùàáíî àðõåîëîãè-
÷åñêî äîïðîó÷âàíå. Â ðàìêèòå íà áàçèëèêàòà áÿõà ïðîó÷åíè îêîëî 400 êâ. ì. îò 
ïîäïîäîâîòî é ïðîñòðàíñòâî äî ñðåäíà äúëáî÷èíà -2,50 ì ïîä êîòà 0 - ñúâðåìåí-
íîòî ïîäîâî íèâî â „Ñâ. Ñîôèÿ”. Áÿõà ðàçêðèòè è ïðîó÷åíè 52 áð. ãðîáíè ñúîðúæå-
íèÿ, êîèòî ñå ðàçïðåäåëÿò ïî òèïîâå êàêòî ñëåäâà: 
 
1. 9 áð. ãðîáíè ÿìè ñ ðàçëè÷íî ïîêðèòèå - ¹ 3, 6, 7, 10/1991 ã.; 32à, 35, 38/1993 ã.; 

1/1997 ã.; 5/2002 ã.;  
2. 20 áð. ãðîáîâå ñ ïîêðèòèå îò ñòðåõîâèäíî ïîñòàâåíè òåãóëè - ¹ 2,4, 9/1991 ã.; 

13, 14, 17, 20, 22, 27-30/1992 ã.; 34, 39, 41-43/1993 ã.; 1,3,4/2002 ã.; 
3. 1 áð. ñàðêîôàã-Õà 23/1992 ã.;  
4. 2 áð. ãðîáíèöè îò âåðòèêàëíî ïîñòàâåíè êàìåííè ïëî÷è, ñ ïëîñêî, ïëî÷åñòî 

ïîêðèòèå - Õ° 5/1991 ã.; 25/1992 ã.;  
5. 15 áð. ãðîáíè êàìåðè, çèäàíè îò òóõëè, ñ ïëîñêî ïîêðèòèå îò êàìåííè ïëî÷è, 

îáèêíîâåíè èëè áèïåäàëíè òóõëè - Õà 11/1991 ã.; 21, 26/1992 ã.; 31, 32, 37, 
40/1993 ã.; 2/1997 ã.; 4-8/ 1998 ã.; 2, 6/2002 ã. Òóê ìàëêî ïî-îñîáåí å ñëó÷àÿ ñ 
ãðîáíèöà ÕÅ 7/98 ã., ïðè êîÿòî ïîêðèòèåòî å äâóñêàòåí êàïàê îò ñàðêîôàã ñ 4 
àêðîòåðèÿ â úãëèòå (îáð. 3);  

6. 4 áð. çàñâîäåíè ãðîáíèöè, çèäàíè îò òóõëè - Õâ 1/1991 ã.; 12, 16,19/ 1992 ã.; 7. 1 áð. 
îñîáåíè ñëó÷àè - Õà 15/1992 ã. - äâóêàìåðíà ãðîáíèöà ñ âúòðåøíî çàñâîäåíè 
êàìåðè è âúíøíî ïëîñêî çèäàíî òóõëåíî-õîðîñàíîâî ïîêðèòèå. 

Êúì èçáðîåíèòå òèïîâå íå ïðè÷èñëÿâàìå óñëîâíî îçíà÷åíîòî îò íàñ êàòî „äâóêà-
ìåðíî ãðîá÷å” - Õà 3/1997 ã., èçãðàäåíî ñòðàíè÷íî îò äâå, èçïðàâåíè íà ðåáðî òóõëè 
è îò ìðàìîðíè ïëî÷êè, ñúäúðæàùî âúâ âñÿêà îò êàìåðèòå ñè ïî åäíà ñðåáúðíà 
ìîùåõðàíèòåëíèöà. Ïî ñâîåòî ìåñòîïîëîæåíèå, îêîëåí êîíòåêñò è ñúäúðæàíèå 
òî ïîïàäà èçâúí ãðóïàòà íà ãîðåîïèñàíèòå îò íàñ „íîðìàëíè”, â àðõåîëîãè÷åñêèÿ 
ñìèñúë, ãðîáíè ñúîðúæåíèÿ è èìà ïî-ñêîðî âðúçêà ñ öúðêâèòå, ïðåäõîæäàùè ñå-
ãàøíàòà áàçèëèêà, ðåñïåêòèâíî è ñ ïîñëåäíàòà, à íå ñ îñòàíàëèòå ãðîáíè ñúîðú-
æåíèÿ îò ïðåäõîæäàùèÿ ÿ íåêðîïîë.  

Îò îáùîòî êîëè÷åñòâî ãðîáíè ñúîðúæåíèÿ 2 áð. ñà ñ òðóïîèçãàðÿíå, 34 áð. ñ òðó-
ïîïîëàãàíå, à îñòàíàëèòå ñà áèëè çàñåãíàòè â ðàçëè÷íà ñòåïåí îùå ïðåäè íàøàòà 
íàìåñà è íå ìîæà äà  ñå óñòàíîâè íà÷èíà íà ïîãðåáâàíå. Îò òåçè 36 ãðîáà ñúñ 
çàïàçåíî ñúäúðæàíèå, 17 áð. ñúäúðæàò ñàìî êîñòíè îñòàíêè - ¹ 2-1, 6/91 ã.; 20-22, 
28, 29/92 ã.; 30-32, 34, 39, 41/93 ã.; 4/98 ã.; 1/2002 ã.; 4 áð. èìàò ñàìî ò.í. „õàðîíîâ 
îáîë” - ¹ 10/91 ã.; 5/98 ã.; 2, 4/2002 ã.; 8 áð. ñúäúðæàò ëè÷íè âåùè è ïðåäìåòè íà 
òîàëåòà - ¹ 7, 9/91 ã.; 25,27/92 ã.; 6,7/98 ã.; 5, 6/2002 ã. è 7 áð. ñúäúðæàò è ãðîáíè 
äàðîâå - ¹ 12,15, 17/92 ã.; 32à, 35/93 ã.; 1/97 ã.; 3/2002 ã.1. 

                                                           
1 К. Шалганов, Археологически проучвания под базиликата „Света София“ в 
София през 1991–2002 г. (вж. бел. 2 на с. 206), с. 469–470. 
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Ñèòóàöèÿ íà ðàçêîïêèòå â þãîèçòî÷íàòà ÷àñò íà öúðêâàòà 
Ïî Ê. Øàëãàíîâ 

 

В описанието на гробниците Шалганов възприема нова номе-
рация, без да следва номерацията на Филов, продължена от Гос-
подинов до № LXIV – при описаните от последния разкопки не се 
представят данни за отделните гробове, които в списъка на Филов 
са 58, така че техният общ брой не е известен, но явно надхвърля 
значително сто. И всички тези гробове, към които се прибавят и 
разкопаните и описани от Шалганов 52 гробни съоръжения, за-
едно с регистрираните при предишните разкопки погребения в 
гробниците, имат една обща особеност: в тях няма никакви данни 
за християнска принадлежност на погребаните. Освен един–един-
ствен случай, който Шалганов разглежда отделно от останалите и 
дори посвещава на него специална публикация, по-голяма от 
публикациите му на всички останали преди това, взети заедно – 
колкото и да му е трудно да опише и дори да назове определено 
находката в югоизточнатачаст на църквата, обозначавайки я като 
„гробче“ – при това „двукамерно“ – макар и въпросното „съоръ-
жение“ да не притежава никакви особености, позволяващи то да 
бъде определено като гроб или кенотаф (символичен гроб).  
Ето и описанието на Шалганов (цит. съч., с. 470): 
... Êúì èçáðîåíèòå òèïîâå íå ïðè÷èñëÿâàìå óñëîâíî îçíà÷åíîòî îò íàñ êàòî 
„äâóêàìåðíî ãðîá÷å” – Õà 3/1997 ã., èçãðàäåíî ñòðàíè÷íî îò äâå, èçïðàâåíè íà 
ðåáðî òóõëè è îò ìðàìîðíè ïëî÷êè, ñúäúðæàùî âúâ âñÿêà îò êàìåðèòå ñè ïî 
åäíà ñðåáúðíà ìîùåõðàíèòåëíèöà. Ïî ñâîåòî ìåñòîïîëîæåíèå, îêîëåí êîí-
òåêñò è ñúäúðæàíèå òî ïîïàäà èçâúí ãðóïàòà íà ãîðåîïèñàíèòå îò íàñ „íîð-
ìàëíè”, â àðõåîëîãè÷åñêèÿ ñìèñúë, ãðîáíè ñúîðúæåíèÿ è èìà ïî-ñêîðî âðúçêà ñ 
öúðêâèòå, ïðåäõîæäàùè ñåãàøíàòà áàçèëèêà, ðåñïåêòèâíî è ñ ïîñëåäíàòà, à íå 
ñ îñòàíàëèòå ãðîáíè ñúîðúæåíèÿ îò ïðåäõîæäàùèÿ ÿ íåêðîïîë. 
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Допълнителните подробности, които Шалганов дава за откри-
тото от него „съоръжение“ или „гробче“, вместо да пояснят него-
вите функции и мястото му сред античния дохристиянски некро-
пол на Сердика, още повече ги замъгляват, за което спомагат ин-
терпретациите на изследователя, с които той не само обяснява и 
извежда предисторията и историята на Софийската „Света Со-
фия“, но определя също датата на строежа на „първата църква“ с 
нейната подова мозайка – която вече без уговорки нарича „мар-
тирий“ – а и на непосредствено последвалата я голяма църква с 
нейната предшественица. И за тази тъй точна датировка му слу-
жат намерените от него под мозайката на „мартириума“ три „ñïå-
öèàëíî ïîñòàâåíè è íàðî÷íî çàïå÷àòàíè ñ ôèí õîðîñàí áðîíçîâè ìîíåòè – 
1 áð. íà Êîíñòàíöèé II êàòî Àâãóñò (337–361) è 2 áð. íà Þëèàí II Ôèëîñîô 
(Àïîñòàò) êàòî Öåçàð (355–360)...“1

Основавайки се на тази своя „находка“, Шалганов определя не 
само нея, но и целия  античен дохристиянски некропол за свеще-
но в християнски смисъл място, свързва го с празните гробници 
под източната част на църквата – за които няма никакви основа-
ния дори да се предполага, че са били християнски – като твърди, 
че именно това, скрито дълбоко под настилката на църквата „съо-
ръжение“ е „ïðåäîïðåäåëèëî äâà âåêà ïî-êúñíî ìåñòîïîëîæåíèåòî êàêòî 
íà îëòàðà, òàêà è íà öÿëàòà áàçèëèêà „Ñâ. Ñîôèÿ“2“ Нещо повече, „на-
мерената“ във въпросното съоръжение монета на Юлиан Философ 
счита за достатъчно основание да обяви неговото разрушаване за 
резултат от „íàòèñêà ñðåùó õðèñòèÿíèòå è íÿêîè ìåñòíè ïîãðîìè ïðè 
íåãîâîòî óïðàâëåíèå“3. 
Нямам никакво желание и време да се занимавам тук с въпроса 

за автентичността на тази находка и с нейната интерпретация от 
автора на публикацията, включително с въпроса за някакви пог-
роми срещу християнското население по времето на Юлиан, ре-
ални колкото съчинените от Бояджиев циркови игри с разкъсвани 
от лъвове християни в Сердика. Нямам намерение да се занима-

                                                           
1 Шалганов, 2002, с. 562 – подчертаването е на автора. 
2 Пак там, с. 586. 
3 Пак там, с. 588. 
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вам и с произхода на тази находка, който може да бъде обяснен 
само с фантазията на посочения малко по-горе виден изследова-
тел на българската антична и средновековна архитектура, главен 
консултант при разкопките и изследванията в Софийската „Света 
София“. За някои други негови подвизи съм писал много в пре-
дишните си публикации, включително за унищожената от него 
документация на изследванията в Бачковския манастир, заедно с 
протоколите, стенограмите и докладите от научната конференция 
по случай 900-годишнината от основаването на манастира. Аз при-
тежавах мой дубликат от фотодокументацията на изследванията и 
фотоснимки от унищожените архитектурни чертежи, опроверга-
ващи неговите теории, и ги публикувах в 2008 г. А доказателствата 
за неговата дейност във връзка с унищожаването на материалите 
от гроба на Васил Левски са представени и публикувани от пред-
седателя на научната конференция във връзка с дискусията на тази 
тема, акад. Н. Тодоров, в издадения от БАН протоколен том, заедно 
с експертизата на Научния институт по криминалистика и крими-
налогия при МВР, доказващ манипулациите му1. 
За такива практики на някои български археолози има много 

сведения – при това от първа ръка, чиито автори са учствали лич-
но или само са наблюдавали манипулациите на артефактите от 
българските исторически паметници и то не само по време на 
                                                           
1 Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата „Св. Петка 
Самарджийска“. Документи и становища , София: БАН, 1988. При извършената 
в архива на АИ при БАН ревизия се установява, че арх. Ст. Бояджиев е взел от там 
и вероятно унищожил негативите от документалните снимки, показващи положе-
нието на открития в олтара на църквата скелет на Васил Левски, като при монти-
рането на някои снимки в собствената си фотолаборатория „доказва“, че скелетът 
се е намирал на друго място (вж. с. 411-417). Въз основа на копирането при особе-
ни условия на някои считани за дефектни негативи (размърдани и не на фокус) в 
лабораторията на НИ по криминалистика криминалогия при МВР се установява 
точното положение на скелета и че той не е от антично погребение, както твърдяха 
Стамен Михайлов, Димитър Овчаров и Ст. Бояджиев, а с голяма вероятност на 
обесения Васил Левски (вж. протокола на комисията и репродукции от изготвените 
при особен режим увеличения от запазените негативи на с. 385-410). Протоколният 
том със стенограмите от дискусията, заедно с протокола на комисията и дневника 
на разкопките от арх. Сава Бобчев (484 с. А4) беше съставен от акад. Н. Тодоров и 
издаден по нареждане на председателя на БАН акад. Балевски в тираж 5000 екз. 
Продаваше се свободно до 1990 г., но след това непродадените екземпляри по мои 
информации са били унищожени. 
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т.нар. „буржоазна епоха“, но и в „епохата на народната власт“, а 
очевидно и в „посткомунистическата епоха“1. Че тази дейност на 
известни български археолози не е техен монопол, а „това се случ-
ва и в най-добрите семейства“, показа горещият спор във връзка с 
изложбата за Троя в началото на новото хилядолетие в Германия, 
когато ръководителят на разкопките беше принуден да признае, 
че няма доказателства за наличието на външен град в Троя преди 
„Троянската война“, а макетът на града е изготвен въз основа на 
предположения и спорът беше прекъснат поради смъртта на вид-
ния германски археолог, настъпила малко след началото на спора2. 

 
Въз основа на находките от гробничния инвентар, включител-

но 4 монети от ІІ–ІІІ век, Шалганов определя хронологията на 
некропола „в широките рамки на ІІ–IV век“, като различните на-
ходки му дават възможност да разгледа детайлно отделните фор-
ми на погребалните обреди и състава на инвентара3. Разширява-
нето на долната хронологична граница се определя от монети и 
предмети от находките при погребения под източната част на 

                                                           
1 Вж. напр. статията на Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековна-
та чернолъскава керамика в България, в: Археология, ІІІ/1961, кн. 4, с. 5–11, 
достъпна и в интернет → http://www.otizvora.com/files/stm1961.pdf . За разлика 
от безбройните апологетични статии, посветени на „огромните постижения на 
българската археология през годините на народната власт“, тук се изтъкват някои 
повсеместно прилагани практики при интерпретацията на археологическите арте-
факти и се показва по какъв начин се датират и идентифицират находките от 
разкритите некрополи в течение на десетилетия у нас, като резултатите се 
подправят с цел да бъдат утвърдени официалните тези в българската историогра-
фия. Вж. и статиите за Мадарския конник на същия автор и на проф. Д. Крън-
джалов, публикувани в български, чехословашки и полски научни списания: 
Ст. Михайлов, Доказателства за тракийския произход на Мадарския конник, в: 
Археология, 40/1999, бр. 1-2, с. 113-115; същ., K otazce parallel madarskeho 
jezdce, в: Československa etnografije, VI/1958, № 2, с. 180-196; Д. Крънджалов, 
Фалшивите четения на Мадарските надписи, в: Народна просвета, V, 1948-
1949, № 6, с.18-32; същ., Мадарский всадник. К вопросу об этногенезе болгар, 
в: Čеskoslovenska ethnografije, I/1953, № 2–3, с. 203-259, табл. І–ХІІІ; същ., 
Revize otázky puvodu tak zvaného Madarského jezdce, в: Pocta Zd. Nejedlému, Sbornik 
Palackého university v Olomouci, Olomouc, 1959, c. 153–208, табл. І-ХХVІІІ; същ., 
Madarsky jezdec, в: Swiatowit, Rocznik Katedry archeologii pierwotnej i wchesnos-
redniowiecznej Uniwesitetu Warszawskiego, Tom XXIV/1962, c. 373–394. 
2 За този спор вж. моите бележки в сборника Готи и гети, София, 22008, с. 155. 
3 Шалганов, 2005, с. 470. 
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църквата, като тяхната стратиграфия изследователят приема за 
еталон при датирането на следващите по време гробове без ин-
вентар1. За горна граница той възприема предложената още от 
Филов датировка в края на ІV век, като я свързва с изграждането 
на сегашната църква, без да разграничи отделните етапи от стро-
ежа на двете различни по време и особености на строежа пост-
ройки – така, както голяма част от изследователите продължава 
да ги счита за изградени непосредствено една след друга и то още 
през втората половина на V век. При определянето на горната 
хронологическа граница на некропола не се взимат предвид голе-
мите разлики в изграждането и особено в украсата на гробниците, 
отбелязани още по време на разкопките на Ю. Господинов, на 
които беше обърнато внимание по-горе в текста2. При определя-
нето на тази горна граница Шалганов не се смущава и от обстоя-
телството, че за период от над пет века по целия проучван от него 
терен под настилката на църквата „Света София“ – независимо от 
това дали този терен е бил застроен или не – няма следи от нито 
едно погребение, което е невъзможно не само за района на църк-
вата и непосредствено до нейните стени, но и за „запълнения“ 
според Филов още в началото на този период античен некропол. 
А когато при разкопките на Господинов е открита една съвсем не 
малка разрушена до основи църква на само 15 м от стените на 
стигналата до нас сграда, като са разкопани и изследвани още 
няколко гробници с напълно различно устройство и стенописна 
украса, тяхното съществувание не се забелязва и коментира от 
никой изследовател. 
Шалганов само споменава тези постройки с няколко думи в 

края на своята последна статия, като ги обявява за „малки 
църкви от ІV век“3. А че те са могли да бъдат построени и раз-
                                                           
1 Пак там. 
2 С. 177 и сл. 
3 „Íåñëó÷àéíî ïðåç IV âåê òóê èìàìå ïîñëåäîâàòåëíî èçãðàæäàíå íà ìàëêè öúðêâè, ñúõðàíåíè 
âïîñëåäñòâèå, çàåäíî ñ ÷àñò îò íåêðîïîëà îò äíåøíàòà áàçèëèêà "Ñâ. Ñîôèÿ".“ – пак там, 
с. 472. В дейсвителност това е една не съвсем малка църква и част от олтара на 
друга църква, а двете се датират твърде точно в VІ век и нямат нищо общо с 
античния некропол, а показват настъпилото през VІ век активиране на строи-
телната дейност върху терена на бъдещата голяма църква. 
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рушени едва през VІ век, за което свидетелстват откритите от 
Господинов артефакти и монети, включително две от Юстин ІІ, 
той не може и да допусне, защото това противоречи на изграде-
ната от него с тъй много труд хронология. 

 
За да не се връщам повече на темата за „мартирия“, ще повто-

ря за последен път: Нито разрушената до основи постройка под 
настилката в югоизточната част на Софийската „Света София“ с 
нейната подова мозайка, нито откритите под нея съоръжения, и 
то независимо от това дали техните съставни части са автентич-
ни, т.е. намерени in situ, както твърди в публикациите си Шал-
ганов, имат нещо общо с мартирий, както това понятие се разби-
ра от науката. На сградата, от която до нас е стигнала единстве-
но подовата ѝ мозайка, липсват всички специфични особености, 
които биха обосновали такова нейно предназначение. Нито в 
нея, нито под нея има или е имало гроб – реален или символи-
чен (кенотаф) – свързан с почитането паметта на някакъв светец 
или мъченик. Защото именно почитането паметта на определен, 
а не анонимен светец или мъченик, определя функциите на та-
кава сграда, каквато срещаме често в средновековните църковни 
постройки в Централна и Западна Европа. И тези мартирии имат 
там предназначението да демонстрират връзката между средно-
вековната постройка и църковната традиция, поддържана от 
богомолците в продължение на много векове. Нищо подобно не 
виждаме в обявената от Бояджиев и неговите последователи за 
мартирий сграда. Не много дълго след нейното изграждане – ако 
се съди по добре запазената ѝ подова мазилка – тя е била разру-
шени до основи и затрупана с големи каменни блокове и дебел 
пласт земя по такъв начин, че да се скрият всички нейни следи. 
Така ли се почита паметта на мъченик или светец? Но както 
показах на Бояджиев още веднага след префасонирането на въз-
приетата от него теза на Филов за „гробнична църква“ в „марти-
риум“, тази постройка не е имала дори минималните условия и 
съоръжения за извършване на богослужение или дори за четене 
на молитва в памет на някакъв мъченик или светец. От грубото 
и брутално разрушаване на част от подовата мозайка на квад-
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ратното помещение се вижда, че в определен момент сградата е 
трябвало да бъде преобразувана за богослужение, като в нея е 
поставена каменна трапеза/олтар, а още малко по-късно цялата 
сграда е била разрушена до основи и затрупана „за вечни вре-
мена“. 

 

Както отбелязва арх. Китов в своята статия от 1997 г., цити-
рана по-горе, проточилите се повече от десетилетие разкопки и 
изследвания в църквата продължават съществуващата дългого-
дишна практика различните институции, участващи по един или 
друг начин в проучванията и възстановяването на този забележи-
телен архитектурен паметник, да действат в условията на липса 
на каквато и да било идейна организация и координация. Това се 
отнася и до публикуването на резултатите от проучванията – ако 
първите информации за тях излизат от името на колектив при 
Музея на София, малко след това всеки от изследователите по-
отделно извършва и публикува своите изследвания. Това засяга 
както посочените публикации на Шалганов, така и изследвания-
та върху архитектурата и мозайките, макар и тези изследвания 
да почиват върху резултатите на разкопките. По такъв начин 
тези публикации отразяват ясно противоречията в българската 
общественост, довели до оставянето на научните институти без 
компетентно ръководство, но и сред раздвоената църква, при това 
не само в началото на 1990-те години, а и през новото хилядоле-
тие. Тези институтции, както и църквата запазват без промени 
своята структура и методите си на работа, което пък се отразява 
и на научната работа на съответните научни институти, на която 
са посветени и останалите страници на настоящето изследване. 
Това обяснява пълния застой на изследванията върху българ-

ската история и култура, в която и през последните две десети-
летия, както и през предшестващите, липсват сериозни публика-
ции, а се повтарят и преповтарят едни и същи наложени отвън 
теории по най-съществените въпроси, отнасящи се до произхода 
и съдбата на нашия народ, а съответно и до неговата култура и 
изкуство през миналите хилядолетия чак до наши дни. И ако 
днес всеки може да види по какъв начин събитията, на които той 
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е свидетел и очевидец, се преиначават в масовите медии дори на 
собствената му страна, представянето на събитията от близкото 
и далечното минало става с помощта на съответни филтри, кои-
то правят невъзможно дори за специалистите в различните об-
ласти на културата добиването на вярна преценка както за тях-
ната същност, така и за връзката им със съвременността – тяхна-
та запазила се в продължение на много хилядолетия традиция в 
бита, езика и фолклора на нашия народ. Отвън и в услуга на 
чужди интереси на нашия народ се налагат неверни и с нищо 
необосновани теории за неговото минало и неговата история, 
според които неговите предци не са от коренното население на 
територията, която той населява понастоящем, а са пришълци от 
някакви далечни земи, отстоящи на много хиляди километри от 
родината му. И като доказателство за тези теории се съчиняват и 
други теории, според които пък създателите на паметниците на 
неговата култура и изкуство са също пришълци от най-различни 
краища на планетата, пренесли в родината му чужди ху-
дожествени, строителни, писмени и музикални традиции. И тези 
теории се подкрепят с „научни“ доказателства, измъкнати също 
от „научната“ литература едва ли не на всички други страни, но 
само не от паметниците на неговата история и култура. Посоч-
ват се мними влияния както от съседите, така и от най-далечни 
страни, като конкретно се цитират „явни“ връзки с Грузия и 
Армения на изток до Картаген на запад и от Централна и Север-
на Европа на север, до Кападокия и митичната Троя на юг. Само 
не с културните традиции на нашия народ. 
По какъв начин тези „научни“ теории се налагат на чуждия и 

българския читател във връзка с изследванията върху Софийс-
ката „Света София“ беше показано с много примери от нейните 
архитектурни форми, строителна субстанция и подови мозайки. 
И именно посочените примери разкриват общите черти на тази 
църква не с паметниците от византийския художествен кръг и с 
Цариградската патриаршия, а с паметниците на архитектурата и 
изобразителното изкуство в римската префектура Илирик, чиято 
традиция Българската архиепископия наследява и поддържа до 
края на средновековието. 
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Пълната неосведоменост – да не кажа неграмотност – на исто-
риците и археолозите по всички въпроси на литургиката и изоб-
що богословието води до най-парадоксални твърдения във връз-
ка с устройството и предназначението, но и патроната на со-
фийската църква. И това не се отнася само до двамата историци 
от Нов български университет, но и за останалите нейни изсле-
дователи от Филов и Протич до Бояджиев и Шалганов. Защото 
съществуват строго определени правила за устройството на ол-
тара и за входовете на църквите под Цариградската патриаршия, 
които на Бояджиев са донякъде познати. И ако за различията в 
устройството на много от църквите под архиепископията Първа 
Юстиниана, респ. Българската архиепископия, той е писал на 
много места и дори има отделна публикация1, тези различия не 
се дължат на някакви си арменски или Бог знае какви строител-
ни школи, а произлизат от спецификата на богослужението в 
църквите в централните и някои от южните балкански провин-
ции, регистрирани още при най-старите техни паметници. При 
преминаването им под Цариградската патриаршия техните ол-
тари/светилища се престрояват, а южният им вход се зазижда.  
Това виждаме в редица църкви от Първото българско царство, 
които след 971 и 1035 г. не са били напълно разрушени, а само 
отчасти престроени, като напр. „Св. Пантелеймон“ в Нерези, 
„Св. Наум“ до Охридското езеро и „Св. Йоан Богослов“ в Земен-
ския манастир – виждаме го дори и в най-отдалечените от бъл-
гарската столица църкви в днешна Албания, като епископските 
църкви в Божаник/Пешкопи и Горно Лабово2.  
Нормите за патроната и за предназначението на църковните 

постройки се съдържат в основните правила не само на право-
славната, но и на Римокатолическата църква – независимо от 
това дали се прилагат в Испания, Централна Европа или на Бал-

                                                           
1 Ст. Бояджиев, По въпроса за произхода на парабемите в преславските църк-
ви, в: АТИ (Архитектура – теория, история), № 6, 1989, с. 3–14. 

2 На тези особености, включително използването на модул, различен от ви-
зантийския, съм посветил голяма част от изследването си за църквата „Свети 
Герман“ при Преспанското езиро, цитирано на много места и в настоящото 
изследване. 
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каните (напр. Далмация) и дори в Киев и Новгород. Както и не-
зависимо от това, дали нашите историци ги познават. Така и в 
поклонническите църкви се извършва на общо основание бого-
служение, за което църковните постройки притежават необхо-
димите предпоставки и съоръжения, а патронатът им е свързан 
задължително със светеца, чиито реликви се пазят в тях – цел за 
поклонение на стотици хиляди богомолци в продължение на мно-
го векове. А кому е била посветена „поклонническата“ църква в 
българската столица? На някой останал неизвестен светец, чии-
то реликви и гроб „вероятно“ са се намирали в нея?1 Или пък на 
„светата великомъченица София и нейните три дъщери“? Също 
както и останалите едноименни църкви: от цариградската, пост-
роена от Констанций ІІ по проект на Константин Велики и прес-
троена от Юстиниан, до охридската, киевската и новгородската, 
построени от български строители? Но също и разрушените 
едноименни църкви в Солун и в Далматинска Истрия, които 
бяха посочени по-горе в текста на настоящото изследване? При 
църковните постройки в нашите земи ние нямаме работа с неиз-
вестни религиозни култове в Египет, Месопотамия или Средна 
Америка, за които археолозите трябва да фантазират и гадаят по 
липса на сведения от историческите извори. Те са длъжни да 
познават правилата на нашата църква до най-големите им под-
робности, а не да заблуждават обществеността с нелепите си 
твърдения. И да парадират с атеистичните си убеждения, като 
Бояджиев, професор по църковна архитектура в Богословския 
факултет на Софийския университет. 
Книгата на арх. Ст. Бояджиев за Софийската „Света София“2, 

излязла в две издания на български и английски език и цитирана 
на много места в настоящото изследване, принадлежи към една 
категория публикации, предназначени за туристи и благочести-
ви поклонници – посетители на църкви и манастири, без да от-
говарят на изискванията каквито се поставят пред едно научно 
изследване с привеждането на доказателства за твърденията на 
                                                           
1 Ст. Станев/З. Ждраков, POLLA TA ETH TOU PATRIARCOU – вж. бел. 1 на с. 103.  
2 Вж. бел. 1 на с. 195. 
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автора. Повечето от твърденията на Бояджиев за историята на 
тази църква и за нейните особености, изложени в книгата му, са 
плод на неговото въображение. Плод на неговото въображение 
са също и приложените към текста негови рисунки и чертежи, 
включително реконструкциите на софийската църква и на някои 
други архитектурни паметници, като Несебърската „Света София“ 
(Старата митрополия). Такива свободни съчинения не е прието 
да се обсъждат и рецензират в научни издания и ако въпреки 
това някои твърдения на автора в тази книга бяха цитирани по-
горе в текста, причината беше, че те са преминали вече и в бъл-
гарската научна (или псевдонаучна) литература, включително в 
Уикипедия1 – особено българската, която с многото грешки и 
неточности едва ли може да се разглежда като образец за науч-
ност. В нея посочените сведения за Софийската Света София“ се 
дават противно на установените за този международен проект 
нормативи, изискващи задължително цитирането на източници-
те за поместените от авторите сведения. И тези твърдения зася-
гат не само трогателните разкази за „разкъсани от диви зверо-
ве християни-мъченици в намиращия се наблизо сердикийски 
цирк“, но и описанието на „мартирия“ и петте църкви, предшест-
веници на сегашната църква, заедно с нейните отбранителни 
съоръжения – за които също липсват каквито и да било основа-
ния. С тях няма да се занимавам тук – както и със сведението на 
Бояджиев, че повод за строежа на последната църква „ñëåä ðàçðó-
øàâàíåòî íà ÷åòâúðòàòà öúðêâà ïî âðåìå íà õóíñêèòå íàøåñòâèÿ ïðåç 
441–447 ã. ... å îòòåãëÿíåòî íà õóíèòå íà çàïàä è óíèùîæàâàíåòî èì îò 
Åöèé â áèòêàòà ïðè Êàòàëîíñêèòå ïîëÿ â Ãàëèÿ ... è ñåðäèêèéöè íàâÿðíî ïî 
âðåìåòî íà èìïåðàòîð Ìàðêèàí (450–457) ïðåèçãðàæäàò âúðõó ñúùèòå 
îñíîâè ïåòàòà öúðêâà“2. 
Като пример за „научните“ методи на Ст. Бояджиев прилагам 

малко по-долу един чертеж, който той публикува многократно, 
включително в двете издания на книгата за Софийската „Света 
София“3. За първи път той го използва в своята статия за Стара-
                                                           
1 Вж. с. 10 и сл. 
2 Ст. Бояджиев, Раннохристиянската църква... София, 22009, с. 30.   
3
  Пак там, с. 94/114. 
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та митрополия („Света София“) в Несебър от 1962 г1. и предста-
вя като своя реконструкция на тази църква. В действителност 
той само пречертава чертежа на Милинджен от публикацията 
му за константинополските църкви2, показващ разрез на църк-
вата „Св. Йоан Студит“, като го допълва със синтрон и два 
южни входа, каквито константинополската църква не притежа-
ва. А за чертежа в книгата си за софийската църква Бояджиев 
прибавя и една стрелка с обозначението, че там се намира „врата 
за поклонници“. Какви поклонници има предвид, той не споме-
нава, както не споменава, че повечето църкви под Българската 
патриаршия са притежавали южни входове във връзка с литур-
гията на Св. Василий Велики, изпълнявана само в българските 
църкви, но не и в църквите под върховенството на Цариградска-
та патриаршия, според чиито правила в наоса на църквата може 
да се влиза само от нартекса в западната част на църковната 
постройка. 
Главната разлика между константинополската и несебърската 

църква е в стълбовете на последната, разделящи корабите. При 
базиликата „Св. Йоан Студит“ корабите се разделят от колони и 
за твърдението на мнозина изследователи, включително Бояд-
жиев, че първоначално несебърската църква е имала също коло-
ни, липсват каквито и да било доказателства. Двете църкви имат 
съвършено различни решения за разпределение на вътрешното 
пространство, основаващи се на различни архитектурни концеп-
ции, при което сходният на несебърската църква архитектурен 
тип се представлява от голяма група църкви, построени по тери-
торията на Първото българско царство, за които беше споменато 
по-горе в това изследване. А както може да види всеки читател в 
сравнително добре запазената строителна субстанция на църква-
та, строежът на всички стени е единен и няма никакви следи от 
различни строителни периоди3. 
                                                           
1 St. Bojadžiev, L’Ancienne église métropole de Nesebár, в: Byzantinobulgarica, 
I/1962, c. 344, fig. 17. 
2 Byzantine Churches in Constantinople, their history and architrcture by A. van 
Millingen… assist. by Ramsey Traquair … W. S. George and A. E. Henderson … 
London: Macmillan & Co., 1912. Pl. 17. 
3 Срв. също фотоснимките на с. 142–143. 
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Ñòàðàòà ìèòðîïîëèÿ â Íåñåáúð, ðåêîíñòðóêöèÿ Ñò. Áîÿäæèåâ 

„Реконструкцията“ на арх. Ст. Бояджиев не беше спомената 
тук само за да покаже абурдността на неговите методи, при кои-
то се прави всичко възможно – включително копирането на чуж-
да реконструкция на съвършено различна по концепция и по 
време на строежа църква – за да се скрие истината по произхода 
на българските архитектурни паметници и тяхната фундамен-
тална разлика с църквите под върховенството на Цариградската 
патриаршия. А тук отново се поставя и въпроса за патроната на 
Божествената Мъдрост, отнасящ се и до несебърската църква, за 
който в това изследване беше отделено много място. Както и за 
неговата традиция в българската църковна архитектура, в която 
традиция тя е свързана и с идейната същност на ранното хрис-
тиянство в нашата родина, като я продължава и след края на 
първото хилядолетие, пренасяйки я в Киев и Новгород. Това 
поставя отново и въпроса за произхода на архитектурните па-
метници на Първото българско царство, към който ще се върна 
пак към края на това изследване. 
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Че и последната още не спомената тук „научна“ публикация 
във връзка с изследванията на Софийската „Света София“ през 
последните две десетилетия не се различава по стойността на 
своите информации от представените малко по-горе, читателят 
може сам да прецени още в първите нейни изречения. За разлика 
от публикацията на Бояджиев, разгледана на предишните стра-
ници, предназначена за туристи-поклонници и финансирана от 
църковното настоятелство, тази публикация излиза в официал-
ното издание на Музея на София и е подготвена от сътрудничка 
на Института за изкуствознание при БАН, легитимирана от съ-
ответните научни титли, включително „Associate Professor, Ph.D. 
in Art Studies“1. Като доказателство за дългогодишните ѝ зани-
мания с подовите мозайки на Софийската църква служат загла-
вията на нейните предишни публикации, засягащи тази тема и 
издадени в течение на 40 години. Тези дългогодишни проучва-
ния ѝ дават увереността и сигурността да обяви още веднага 
след предговора на своето изследване композицията върху мо-
зайката в апидата на „мартириума“ за „уникална“: „Îñîáåíîòî íà 
àïñèäíàòà êîìïîçèöèÿ å, ÷å â íåÿ çà ïúðâè ïúò ñà ñú÷åòàíè ëîçîâèòå 
ëàñòàðè, êèïàðèñèòå è ëóòåðèÿò ñ ïàëìîâàòà êëîíêà. Ñ èçêëþ÷åíèå íà 
åäíà ëþíåòíà êîìïîçèöèÿ íà ãðîáíèöà îò Êîíñòàíöà, êúäåòî ñà äóá-
ëèðàíè äúðâî (íî íå è êèïàðèñ!) è ëàñòàðè, èçáðîåíèòå ìîòèâè ñå ñðåùàò 
ñàìî ïîîòäåëíî â êúñíîàíòè÷íèòå ïàìåòíèöè. Òîâà ïðàâè àïñèäíàòà 
ìîçàéêà íà ïàðàêëèñà ïîä „Ñâ. Ñîôèÿ” óíèêàëíà. Òÿ å óíèêàëíà è êàòî âðå-
ìå – íÿìà ïî-ðàííà ìîçàéêà ñ ïîäîáíà èêîíîãðàôèÿ“2. А в самото нача-
ло на обширния предговор на статията си тя се солидаризира с 
установената от Шалганов „ïðåöèçíà ñòðàòèãðàôèÿ, áåçöåííà êàêòî ïî 
îòíîøåíèå íà ìîçàéêèòå, òàêà è çà èñòîðèÿòà íà ðàííîõðèñòèÿíñêàòà êóëòîâà 
àðõèòåêòóðà è ëèòóðãèÿ ïî íàøèòå çåìè. Ñåãà âå÷å íàé-ðàííèòå ìîçàéêè ïîä 
áàçèëèêàòà „Ñâ. Ñîôèÿ” ñå äàòèðàò òâúðäî âúâ âòîðàòà ïîëîâèíà íà IV â., à 
ñëåäâàùèòå ïî õðîíîëîãèÿ - â êðàÿ íà IV - ïúðâàòà ïîëîâèíà íà V â.“3.  
                                                           
1 В. Попова, Хронология и стил на мозайките под софийската „Св. София“, в: 
Културно историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Сердика–
Средец–София, 5/2009, с. 311–324. 
2 Цит. съч., с. 165. 
3 Пак там, с. 161. 
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Ðèì, Ñàíòà Êîíñòàíöà  

Ñâîäîâà ìîçàéêà  
Òîìè/Êîíñòàíöà, ãðîáíèöà 

Ñòåíîïèñ 
Ïî Â. Ïîïîâà 

 

В търсенето на аналогии и паралели с изображенията в композици-
ите на „долната“ мозайка авторката намира такива, „êîèòî ñå îòíàñÿò 
êúì îïðåäåëåí ïåðèîä îò ñðåäàòà íà IV â. äî êðàÿ íà Âàëåíòèíèàíèòå â 
378 ã.: íÿêîè ìîçàéêè îò Àêâèëåÿ, ïîðôèðåí ñàðêîôàã è ìîçàéêè íà ìàâçî-
ëåÿ íà ,Ñâ. Êîíñòàíöà‘ (îñîáåíî ñâîäúò ñ ðàçõâúðëÿíèòå êëîíêè è ïòèöè), 
ñòåíîíîïèñèòå íà Ñèëèñòðåíñêàòà ãðîáíèöà, íà òàçè îò Èçíèê (Íèêåÿ) è 
íà íÿêîè êàòàêîìáè â Ðèì“1. А за да убеди напълно читателите си и с 
визуални примери, тя прилага репродукции от посочените изображе-
ния – две от които и аз ще си позволя тук да покажа. 
 Няма да споря с изследователката, че от тъй ранната епоха, 
в която „твърдо“ се датират уникалните мозайки от „параклиса-
мартириум“ в Софийската „Света София“, липсват по-близки 
аналогии. Затова пък има не две или три, а много стотици близки 
аналогии, включително мозайки, изпълнени от същите майстори, 
изработили сердикийските подови мозайки. И то не на хиляди 
километри от нашата столица, а и само на няколко десетки ки-
лометри от нея, както и по цялата територия на архиепископията 
Първа Юстиниана. При това повечето от тях са точно датирани 
– но не „непосредствено след разрушаването на мартириума от 
прочутия с враждебното си отношение към християнството им-
ператор Юлиан Отстъпник около 365 г.“, а в VІ век. В настоя-
щото изследване бяха репродуцирани само няколко десетки от 
многото стотици стигнали до нас аналогични подови мозайки. А 
за тях има стотици научни публикации на хиляди страници с 
                                                           
1 Пак там, с. 166. 
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безброй илюстрации, включително своден каталог, представящ 
откритите преди неговото издаване в 1978 г. над 800 паметни-
ка. По-голямата част от тези публикации са издадени в съседните 
страни на нашата, но са станали междувременно достояние и на 
изследователите във всички центрове на средновековното из-
куствознание в Европа и Америка. Но не и на авторката, на която 
40 години изследвания не са били достатъчни, за да се сблъска 
поне с една от аналогиите на сердикийската мозайка или с публи-
кация за нея. При това някои от тези публикации са издадени също 
в България и на български език, публикувани са и в интернет. 
 Аналогии има обаче не само в отделните изображения и тех-
ните детайли, а и в техния образен език и тяхната семантика, 
които също не оправдават изобретеното от Бояджиев и възприето 
от всички негови последователи и епигони название и предназ-
начение на сградата като „мартириум“. Изследванията върху то-
зи образен език заемат значителна част от научната литература 
за късноантичните подови мозайки, като включват и една голя-
моформатна монография, издадена също както каталога за подо-
вите мозайки още в 1978 г., но в Югославия, допълнена със сто-
тици други изследвания, публикувани през следващите три и по-
ловина десетилетия. За този образен език и за фунциите на укра-
сените с подови мозайки помещения беше отделено много място 
в настоящото изследване – както и в останалите мои публикации 
на същата тема от 1989 до 2011 г.1

 И това прави напълно излишно да се спирам тук подробно на 
посочената „научна“ публикация и да занимавам читателя пове-
че с нея – освен да отбележа, че също като останалите изследва-
ния на български „учени“ от последните няколко десетилетия, 
тя показва най-красноречиво състоянието на българската наука 
и в „посткомунистическия“ период, като не дава основания за 
особен оптимизъм по отношение на нейното развитие в близки-
те десетилетия на новото хилядолетие. 
                                                           
1 В края на настоящата монография, отделно от библиографския регистър, се 
дава избрана библиография за проучванията на подовите мозайки по паметни-
ци за изданията до 2011 г. Ако ползването на тези изследвания преди години и 
да създаваше почти непреодолими затруднения, повечето от тях сега се при-
тежават от всички големи специализирани библиотеки в Еввропа и Америка. 
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*  *  * 
 Макар че със Софийската „Света София“ се замават едва ли 
не и всички чужди историци на средновековната архитектура в 
своите обобщаващи трудове или в изследвания, посветени на от-
делни въпроси от нея, излезли през последните десетилетия, в 
тях няма да намерим нищо ново нито по отношение на нейните 
особености, нито относно датировката ѝ, което да е различно от 
възприетото от науката още преди сто години – след публикува-
нето на изследванията на Филов. Повечето от тези публикации 
са отбелязани в библиографския регистър в края на книгата, а 
разглеждането им тук поотделно би увеличило излишно обема 
на настоящото изследване, без да допринесе с нищо за изясня-
ването на проблемите, свързани с църквата. 
 Една нова публикация, излязла преди две години в Германия, 
налага тя да бъде по-подробно разгледана тук най-малкото по-
ради своя значителен обем и обширен справочен апарат, вклю-
чително голям брой чертежи и фотоснимки – макар също да не 
допринася с нищо за решаването на проблемите, свързани с да-
тировката и атрибуцията на църквата, предавайки изцяло и без-
критично резултатите от изследванията на българските автори. 
Това е монографията на живеещата в Австрия българка Галина 
Фингарова, защитена в 2008 г. като докторска дисертация пред 
Института за изкуствознание във Виенския университет1. 
 Тъй като поради високата не само за българския читател цена 
на книгата тя е недостъпна за повечето читатели, ще се опитам в 
най-сбита форма да предам тук поне отчасти главните мисли и 
заключения на авторката, резултат от заниманията ѝ с темата на 
нейната дисертация. За разлика от възприетата в България прак-
тика дисертациите да се придружават от автореферат, предаващ 
основните проблеми и решенията им в научния труд, тук такъв 
текст липсва. Завършващото изследването резюме (Zusammenfas-
sung) също не отговаря на представата, която българският – и не 
само българският – читател има за това понятие, а е един вид 

                                                           
1 G. Fingarova, Die Baugeschichte der Sophienkirche in Sofia, Reichert Verlag: 
Wiesbaden, 2011, 209 c. текст, табл. 1-191 (=Spätantike – Frühes Christentum – 
Byzanz. Kunst im Ersten Jahrtausend, hrsg. v. F. A. Bauer, B. Brenk, J. G. Deckers, 
A. Effenberger. Reihe B: Studien und Perspektiven, Bd. 33). 
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самооценка за извършената проучвателна и публицистична дей-
ност от страна на авторката, която обявява резултатите от из-
следванията си върху този паметник за различаващи се същест-
вено от тези на досегашните изследователи1. Авторката подчер-
тава трудностите при своите изследвания, дължащи се на „не-
достатъчните и неточни“ (mangelhaft und ungenau) публикации 
на предишните изследоватали, които обаче при критическа об-
работка на материала правят работата с него продуктивна. И 
предава с няколко изречения историята на църквата, която се е 
разкрила в резултат от нейните изследвания. Поради важността 
на тези изречения, ще ги цитираме в български превод и в ориги-
нал: 

... ñëåä 355 ã., à íå îùå â íà÷àëîòî íà IV âåê, íà íàé-âèñîêîòî ìÿñòî íà ëåæàùèÿ 
èçâúí êðåïîñòíèòå ñòåíè ðèìñêè êúñíîàíòè÷åí íåêðîïîë å èçãðàäåíà êóëòîâà 
ïîñòðîéêà, ñòîÿùà â òÿñíà âðúçêà ñúñ ñúñåäíàòà ãðîáíèöà ¹ III. Ïîãðåáàíèòå â 
íåÿ, êîèòî ñà áèëè âèäíè ëè÷íîñòè, ñà âåðîÿòíî îòãîâîðíè è çà èçãðàæäàíåòî íà 
êóëòîâàòà ïîñòðîéêà. Îëòàðúò íà êóëòîâàòà ïîñòðîéêà è ãðîáíèöà ¹ III ñå ïðåâ-
ðúùàò â ñâåùåíî ìÿñòî. Ñëåä ðàçðóøàâàíåòî íà ïúðâàòà êóëòîâà ïîñòðîéêà, â 
ñðåäàòà èëè ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà V âåê ñå èçãðàæäà âúðõó íåÿ ïî-ãîëÿìà öúð-
êâà. Çà ñúæàëåíèå íåéíèÿò âèä íå íè å èçâåñòåí, ñèãóðíî å îáà÷å, ÷å òÿ ïðîäúëæà-
âà òðàäèöèÿòà íà ñâåùåíîòî ìÿñòî. Òÿ òðÿáâà äà å ñòîÿëà è ïðåç VI â., âðåìåòî 
íà íåéíîòî ðàçðóøàâàíå íå ñå çíàå, íî ìîæå äà ñå ïðèåìå, ÷å â VII â. íå å áèëà èç-
ïîëçâàíà – ïî òîâà âðåìå îáùåñòâåíèÿò æèâîò, ïîðàäè ðàñòÿùàòà íåñèãóðíîñò 
ïðè íàïàäåíèÿòà íà ñëàâÿíè è àâàðè, ñå ïðåíàñÿ çàä ãðàäñêèòå ñòåíè2. 

                                                           
1 „Die eingehende Untersuchung der Baugeschichte der Sophienkirche in Sofia hat 
zu Ergebnissen geführt, die von denjenigen der bisherigen Forschung beträchtlich 
abweichen“, цит. съч., с. 169. 
2 „...nach 355 und nicht bereits am Anfang des 4. Jahrhunderts auf dem höchsten 
Platz der außerhalb der Festungsmauern gelegenen römisch-spätantiken Nekropole 
ein Kultbau errichtet wurde, der in engem Zusammenhang mit der danebenliegen-
den Grabkammer Nr. III stand. Die Grabinhaber, bei den es sich um hoch angesehe-
ne Persönlichkeiten handelte, waren vermutlich gleichsam für die Errichtung des 
Baus verantwortlich. Der Altarraum des Kultbaus und die Grabkammer Nr. III 
entwickelten sich zu einem heiligen Ort. Nach der Zerstörung des ersten Kultbaus 
wurde darüber in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine 
größere Kirche errichtet. Leider bleibt ihr Aussehen unbekannt. Als sicher kann 
allerdings gelten, dass sie die Tradition des heiligen Ortes fortgesetzt hat. Dieser 
Bau dürfte während des 6. Jahrhunderts bestanden haben; die Zeit seiner Zerstörung 
bleibt unklar, aber man darf annehmen, dass er im 7. Jahrhundert keine Verwendung 
mehr fand. Während dieser Zeit zieht sich das gesellschaftliche Leben aus Gründen 
der wachsenden Unsicherheit des unbefestigten Territoriums infolge der Slawen- 
und Awarenangriffe hinter die Festungsmauern zurück...“ 
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На българския читател, независимо от това дали той е запознат с 
резултатите от изследванията върху софийската църква през пос-
ледните три десетилетия от публикациите им в българската научна 
литература или от текста на настоящото изследване, където тези 
резултати са резюмирани подробно, цитираните сведения от дисер-
тацията ще се видят познати във всички техни подробности. Но 
това са заключенията от изследванията на българските археолози 
и архитекти. Те са публикувани преди защитата на дисертацията и 
заглавията им дори са включени в библиографския регистър в края 
на издадената в 2011 г. като монография дисертация. Дали те отра-
зяват действителността и се покриват с резултатите от археологи-
ческите проучвания на българските изследователи или не – това е 
съвсем друг въпрос и той съставя темата на настоящото изследва-
не. На това място нямам намерение да споря с авторката на дисер-
тацията и монографията за представената от нея строителна исто-
рия на църквата – която съставя темата на нейната работа. А че там 
представената строителна история съвпада дословно във всички 
подробности с историята на църквата, изложена от българските 
автори, трудно може да се характеризира като случайност. Моите 
резерви към тези изследвания са формулирани в текста на тази 
книга и се отнасят към техните резултати – а това прави излишно 
да ги повтарям тук във връзка с предаването им в монографията. 
За да не създам у читателя неверното убеждение, че авторката си 

присвоява резултатите на българските изследователи, ще отбележа, 
че в своята монография тя напълно коректно отбелязва тези резул-
тати и публикациите за тях, като също така благодари на авторите 
на чертежите и фотограметричните заснимания за предоставената 
ѝ възможност да ги публикува. Това обаче ограничава значително 
нейните заслуги и поставя под въпрос твърдението ѝ в самото на-
чало на рекапитулацията–резюме на резултатите от нейната рабо-
та, че „те се различават значително“ от резултатите на досегашните 
изследвания, чиито публикации били „недостатъчни и неточни“. 
Но въз основа на тези „недостатъчни и неточни“ публикации 
– верността на това нейно определение не оспорвам – тя из-
гражда и своята строителна история на църквата, която следва 
буквално публикациите на българските автори. 
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Един от основните въпроси, свързани с датирането и атрибуцията 
на Софийската „Света София“, е въпросът за дарителите на пост-
ройката, които авторката – също както някои от българските изсле-
дователи – търси сред най-висшите обществени кръгове в Констан-
тинопол, включително сред членове на императорското семейство. 
Тук тя обаче отбелязва още една особеност на софийската църква – 
неимоверно високата стойност на чисто тухления строеж. Но и та-
зи особеност е забелязана и отбелязана в научната литература, ма-
кар и по изключение не от българските изследователи1. А високата 
стойност на строежа води до следствието, че в далечната Сердика е 
много трудно – ако не и невъзможно – да се намери такъв състоя-
телен дарител, имащ възможност да заплати разноските по тъй 
скъпия тухлен строеж – макар и в българската научна литература 
да е установен местният произход на глината за тухлите. Само не и 
местният произход на строителите, които очевидно са познавали 
много добре строителния материал и са владеели в съвършенство 
техниката на тухления строеж. Този въпрос съм разглеждал мно-
гократно в моите предишни публикации и на него ще се върна 
още веднъж в заключителните думи на тази книга. Тук би тряб-
вало да продължа с резултатите от изследванията на авторката, 
по-подробно изложени в отделните части на текста, посветени на 
историята, архитектурата и строителната субстанция на църквата – 
и естествено на нейната датировка и атрибуция. Доколкото те оба-
че също отразяват публикациите на българските автори, без автор-
ката да прибави нищо, което още не е казано от тях за тези стра-
ни на софийската църква, не виждам никакъв смисъл излишно 
да увеличавам повече обема на тази книга, надхвърлил вече зна-
чително първоначалните ми намерения за него.  
С тези мои бележки не бих желал по никакъв начин да отрека 

някои от несъмнените заслуги на тази публикация – на първо място 
графичните и фотографските илюстрации, заемащи половината от 

                                                           
1 M. Savage, A Private Mausoleum in Byzantine Constantinople: A Study of the Archi-
tecture of the Hirami Ahmet Paša Camii in Istanbul. Dissertation, Universität Wien, 
2008. На това място изказвам благодарност към дирекцията на библиотеката на 
Германския археологически институт в Берлин, която ми предостави микро-
филм от дисертацията. 
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нейния обем, но също библиографския регистър и прегледа на на-
учната литература, представящи този паметник в достъпна за чуж-
дия читател форма. Особено ценни и важни за по-нататъшните из-
следвания са публикуваните тук за първи път чертежи на арх. Ки-
тов и фотограметричните заснимания на колектива при НИПК. За 
съжаление те са недостъпни за българските изследователи, а дали 
можем да очакваме в близкото бъдеще и българска публикация за 
тях е задача с много неизвестни – както всички задачи пред бъл-
гарската култура. 
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*  *  * 
 В заключение на това изследване нека се опитаме да рекапиту-
лираме неговите резултати, като ги съпоставим със заключенията 
на другите изследователи и с обективните данни от техните раз-
копки и проучвания. 
 В района на своите проучвания на античния некропол във и око-
ло църквата Филов изследва голям брой гробници и отделни погре-
бения, като използва публикуваните резултати от предишните раз-
копки в същия район. Нито в гробниците, нито при отделните пог-
ребения, датирани в рамките на ІV век, той не намира каквито и да 
е следи от християнски погребения, а в самата църква открива ня-
колко гроба с доказателства от инвентара им, че са християнски, но 
те се датират от края на ІХ до ХІV век. 
 По време на разкопките във и около църквата през последното 
десетилетие на миналия век Шалганов разкопава и изследва също 
значителен брой отделни погребения и гробници, някои от които 
вече описани от Филов, но без никакъв инвентар и без следи от 
погребаните в тях. Всички погребения, изследвани от Филов и 
Шалганов, показват същите особености и се датират без изключе-
ние до края на ІV век. Сред тези над 200 погребения няма нито ед-
но християнско. Отделно от тези нехристиянски гробове Шалганов 
твърди, че е открил и едно съоръжение, за чието характеризиране и 
точно описание той е затруднен, като го назовава „гробче“, без в 
него да има следи нито от действително, нито от символично пог-
ребение. Там намира две празни мощехранителници и три монети, 
две от които се датират около 365 г., без да изясняват предназна-
чението на находката. Шалганов свързва това съоръжение с една 
празна гробница недалече от него и с подовата мозайка над него, 
разкрита от Добруски и Филов, за която последният предполага, че 
е принадлежала към „гробищна църква от началото на ІV век“ – 
без нито един християнски гроб в целия некропол, оправдаващ 
нейното съществувание. Тази сграда с нейната подова мозайка е 
обявена по-късно от Бояджиев за „мартириум“, без тя да отговаря с 
нищо на това понятие, отнасящо се за постройка с точно определе-
ни функции и предназначение. А когато при неизвестни обстоятел-
ства тя за кратко време е трябвало до изпълнява и функциите на 
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малък параклис, в който се извършва богослужение, нейната подо-
ва мозайка е била брутално разрушена, за да се помести върху нея 
каменен олтар/жертвеник. За тази постройка Шалганов също въз-
приема названието „мартириум“, като изграждането ѝ датира с 
„намерените в съоръжението под мозайката монети непосредстве-
но след 365 г.“ Нещо повече: той обявява този район от античния 
некропол на Сердика за „свещено място“, върху което е построена 
и самата църква, „следваща и продължаваща същата раннохристи-
янска традиция“. 
 Нито Шалганов, нито другите изследователи преди него и след 
Филов взимат под внимание резултатите от разкопките южно от 
църквата, извършени през второто десетилетие на миналия век и 
публикувани от Юрдан Господинов1. А при тези разкопки са от-
крити основите на една съвсем не малка църква, отстояща само на 
12 м от „Света София“ и недалече от нея апсидата на още една – и 
двете построени и разрушени през VІ век. Зидовете и изобщо сле-
дите от тези две църкви, както и от „мартириума“ под източната 
част на сегашната църква са били най-грижливо отстранени, за да 
бъде заличен напълно споменът за тях – една практика, която ще 
видим приложена стотици пъти за църковните постройки по цялата 
територия на архиепископията Първа Юстиниана, като разруше-
нията на монументалните каменни постройки, включително в ар-
хиепископското седалище с неговите високи крепостни стени, се 
приписват от археолозите на „хуни, готи и славяни по време на 
Великото преселение на народите“. 
По време на същите разкопки през второто десетилетие на ми-

налия век южно от църквата са открити и няколко гробници – без 
инвентар, но вече с украса, включваща образния език и символите 
на християнството. А стиловите им особености ги датират – също 
както двете църкви и обявената за „мартириум“ постройка – в сре-
дата на VІ, а не в ІV век, както твърди Шалганов2, без да даде 
някакви доказателства, подкрепящи силното му желание да свърже 
църквата с „раннохристиянската традиция на свещеното място“.  
                                                           
1 Вж. моите бележки за тях на. с. 176 и сл. 
2 Вж. по-горе, с. 217 и сл., а също и моите бележки по този въпрос. 
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Дали освен тези църковни постройки от средата или по-точно 
втората трета на VІ век, изградени след основаването на архи-
епископията Първа Юстиниана в 335 г., е имало източно от се-
гашната църква и други постройки, като голяма митрополитска 
църква и отделен баптистерий, могат да покажат само сондажи 
и разкопки – на празното пространство около гроба на народния 
поет Иван Вазов има достатъчно място дори за голяма базилика. 
Че такава митрополитска съборна църква е имала и Сердика, е 
вън от всяко съмнение. Сердика е един от главните митрополит-
ски центрове в Илирик. Това потвърждава още и обстоятелство-
то, че в този град е трябвало да се състои следващият вселенски 
събор след Никейския – вселенски, а не поместен, каквито са 
били последвалите през следващото десетилетие събори. И на 
този събор е трябвало да се решат противоречията, възникнали в 
Никея. А избирането на Сердика като място за решаването на 
спора говори за големия авторитет на нейния митрополит Про-
тоген сред останалите представители на църквите в Римската 
империя – и то не като страна при спора, а като безпристрастен 
арбитър. Същата позиция на църквата в целия Илирик като па-
зител на апостолската традиция подчертава и римският епископ-
папа Дамас в писмото си до синода на църквата в Илирик, пуб-
ликувано от Теодорит Кирски1. Век и половина по-късно сер-
дикийския митрополит Домнион и охридският митрополит 
Лаврентий са първите от задържаните в Цариград църковни 
първенци от Илирик, които византийският император Анаста-
сий освобождава в 518 г., за да прекрати бушуващото в цялата 
Източна империя всенародно въстание, довело до възкачването 
на императорския престол на произхождащия от местното насе-
ление Юстин, вуйчо и предшественик на Юстиниан. А това обс-
тоятелство налага и въпроса: кога са разрушени митрополитските 
църкви в Сердика и Лихнид/Охрид? И има ли разрушаването им 
отношение към всенародното въстание, довело до най-голямата 
криза в цялата история на Византия? Защото и Охрид през 
следващите три века и половина ще бъде без митрополитско се- 
                                                           
1 Църковна история, ІІ, 22 – пълен текст на писмото в руски превод в Библио-
еката на Яков Кротов → т http://krotov.info/acts/04/feodorit/feod215.htm   

 

http://krotov.info/acts/04/feodorit/feod215.htm
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далище до построяването през последната трета на ІХ век на 
църквата „Света София“ върху основите и стените на разруше-
ната през VІ век митрополитска катедрала1. 
Още Филов забелязва на мястото източно от Софийската 

„Света София“ следи от стени, чието предназначение не му е из-
вестно, но повече разкопки там не прави. Дали там се е намира-
ла митрополитската църква на Сердика или следите ѝ са скрити 
добре на друго място е въпрос, който може би ще се реши през 
следващите години и десетилетия. А дотогава духовната тради-
ция на Сердикийската църква ще се поддържа от гроба на на-
родния поет, олицетворяващ като никой друг българин скърбите 
и радостите на своя народ. 

                                                           
1 Вж. моите бележки за възстановяването на Охридската „Света София“ в студията 
ми за нея (вж. с. 130). Те се основават на извършените през 1950 г. сондажи, укрити 
от сръбските изследователи, но отново намерени и публикувани от арх. Борис Чипан, 
частник в реставрационните работи по църквата. у 
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В местното предание се е пазел в продължение на хилядоле-
тие и половина споменът за построена от Юстиниан църква, 
посветена на Божествената Мъдрост – такова предание спо-
менават и редица чужденци, посетили града през миналите ве-
кове, чиито бележки цитира Филов в своята монография. За тази 
църква се говори и в силно оспорваната Vita Iustiniani, която 
беше спомената по-горе1. Но от тази оспорвана от много учени 
биография на Юстиниан е запазен и отчасти публикуван в Русия 
съкратен препис в български месецослов от ХVІ век, намерен 
също в Света гора, както и унищоженият по всяка вероятност 
около средата на ХVІ век ръкопис, съхраняван дотогава в биб-
лиотеката на Ватикана, от който до нас е стигнало само изготве-
ното от Марнавич резюме на латински език2. 

 
Въпреки усилията на много изследователи да свържат строе-

жа на Софийската „Света София“ с епохата на Юстиниан и дори 
с предишната епоха, особеностите на нейния архитектурен план 
и нейната зидария не позволяват датирането ѝ преди последните 
десетилетия на ІХ век. Но те не позволяват и свързването ѝ с 
произведенията на византйската столична архитектура. За ней-
ната предшественица знаем твърде малко, за да можем да опре-
делим точно плана ѝ и времето, когато е била построена. Също 
не знаем с положителност дали изобщо е била използвана като 
църква. Но от нейната подова мозайка можем да съдим, че тя е 
била завършена, преди да бъде разрушена – подовата мозайка е 
едно от последните съоръжения на една църква, които се из-
граждат във вече построената сграда. Макар от строителната 
субстанция на нейните стени и да е останало твърде малко, ние 
знаем, че те не са били достатъчно дебели, за да могат да носят 
масивни сводове и тя е имала плоско покритие, без купол. Това 
е налагало при строежа на последната църква – сегашната „Света 
София“ – стените да бъдат значително подсилени от вътрешната 
страна на сградата. Налагало се е и изграждането на пиластри, 
                                                           
1 Стр. 166. 
2 Това е предмет на друго мое изследване, чиято публикация е предстояща. 
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които да носят купола. Такива пиластри предишната църква 
очевидно не е притежавала. Както за дебелината на първоначал-
ните стени, използвани отчасти в последната постройка, така и 
за липсващите пиластри в сградата, предшестваща сегашната 
църква, ние сме информирани от нейните подови мозайки, чии-
то акварелни копия ни позволяват да реконструираме с голяма 
точност тяхната композиция – това не са направили нито архи-
тектите, нито археолозите по време на продължителните изс-
ледвания през миналите две десетилетия, а пишат и говорят за 
вида на тази църква, без да разполагат със сигурни основания за 
него. Тези данни обаче показват, че църквата е била с просто 
дървено покритие и вероятно не тъй висока, както последната 
църква. Сравнението на нейната подова мозайка с мозайките на 
други църкви ни дава основание да датираме изграждането ѝ не 
по-късно от средата на VІ век, а отсъствието на повече следи от 
тази църква, както и на погребения в нея или непосредствено до 
нея за цели три века ни дават достатъчно основания да допуснем 
и че малко след построяването ѝ тя също е била разрушена, как-
то останалите църковни постройки на юг от нея.  
 
 Датирането строежа на последната църква е предмет на много 
научни теории и дискусии от началото на миналия век, когато се 
оформят две различни тези, поддържани от най-видните изсле-
дователи на средновековната архитектура. Първата теза, датира-
ща постройката в V–VІ век, се поддържа главно от Йозеф Стржи-
говски1 и Фьодор Шмит2, а втората, чийто главен представител 
е Оскар Вулф3, датира църквата в ХІ–ХІІ век. След публикува-
нето на монографията на Филов споровете престават и истори-
ците на архитектурата почти без изключение приемат неговата 

                                                           
1 Jos. Strzygowski, Die christliche Kunst in einigen Balkanmuseen (Österreichische 
Rundschau III, Heft 30, Wien, 1905, c. 164; същ., Die Baukunst der Armenier und 
Europa, Wien, 1918, c. 835-837. 
2 Q. И. Шмитъ, Новыя вѣянiя въ археологической наукѣ на Балканском полу-
островѣ, в: Журналъ Министерства народнаго просвѣщенiя, Н.С. ХХХІV/1911, 
с.20–26. 
3 O. Wulff, Die byzantinische Kunst von der ersten Blüte bis zu ihrem Ausgang, 
Wildpark-Potsdam, 1914 (21924), c. 396. 
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датировка, като много рядко през последните десетилетия някои 
автори я поставят под въпрос, макар и те да не излизат от рам-
ките на V до VІ век и само отбелязват противоречията, свързани 
с тъй ранната датировка на църквата и с нейното причисляване 
към останалите паметници на византийската църковна архитек-
тура. Сред противоречията, възникващи въз основа на ранната 
датировка, не се взимат предвид особеностите на българските 
църковни паметници, с чийто архитектурен план единствен се 
занимава Сас- Залозйецки1, но и той не може да привлече към 
своите доказателства за техните специфични особености и 
нейната зидария, основавайки се само на снимките на Филов и 
на състоянието на тази църква до разчистването на вътрешните 
ѝ стени след заздравителните и укрепителните работи в пос-
ледните години на миналия век, когато за първи път след цяло 
хилядолетие ще се разкрие истинският облик на интериора. 
Едновременно със системното проучване на архитектурните 
паметници на Първото българско царство, колкото и фрагмен-
тарно те да са запазени на територията на нашата държава – но и 
на териториите, които са принадлежали към средновековната 
българска държава – вече се получава по-ясна представа за тех-
ните специфични особености, която позволява разглеждането 
им в отделна група, отличаваща ги от паметниците на визан-
тийската столична църковна и гражданска архитектура. Към 
тези специфични особености се отнася на първо място тяхната 
зидария и изобщо строителната им техника, която – както пока-
за преди повече от един век бележитият германски историк на 
архитектурата Корнелиус Гурлит2 – надживява Византия и бъл-
гарската средновековна държава, поддържана от османската 
архитектура в Югоизточна Европа чак до ХVІІІ век, когато от-
ново традицията се поема от българските строители в епохата на 
Българското възраждане3. 
                                                           
1 Вж. моите бележки по-горе, с. 136. 
2 Вж. моите бележки за него в началото на това изследване, а също и в двете 
части на изследванията ми върху Българската архитектурна школа. 
3 На този въпрос е посветена втората част на посоченото в предишната бе-
лежка изследване, основаващо се не на предположения, а на документи за 
живота и дейността на български строители от ХVІІІ и ХІХ век. 
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Макар и за строителната дейност на княз Борис І да разпола-
гаме с исторически свидетелства, при това на гръцки автори, в 
нашата историография научната стойност на тези свидетелства 
обикновено се подценява, като съобщенията в тях се считат или 
за фантастични, или за основаващи се на църковната символика, 
но най-вече за дадени с пропагандни цели. Това се отнася както 
за сведението на Димитър Хоматиян за „Седемте храма, с които 
българският владетел опасал своята държава“1, така и за характе-
ристиката, която Теофилакт Охридски дава в своето писмо до 
Йоан Комнин за съборната църква в Девол, „най-прекрасната от 
българските църкви“ (tÍ perikallest£tÑ tîn Boulgarikîn ™kklhsi-
în), построена от цар (sic) Борис и предадена на разрушение2. За 
характеризирането на второто от тези сведения, при което един 
гръцки автор за първи път особено подчертава естетическата 
стойност, като отделно измерение за едно произведение на цър-
ковната архитектура, аз отделих повече място в моето изследва-
не за охридската църква3. Тук ще се спра на първото съобщение 
във връзка с една статия на Ст. Михайлов, излязла след завърш-
ването на изследванията ми по охридската църква и следовател-
но непозната за мене дотогава4. В тази статия проф. Михайлов 
се занимава с една друга страна от сведението на Димитър Хо-
матиян, дало повод на мнозина български изследователи – в това 
число и на мене – да търсят тези съборни храмове и да правят опи-
ти за идентифицирането им. И независимо от достоверността на 
това сведение, която за него – както и за мене – е несъмнена и то 
явно се отнася за действителни, а не „фантомни“ и „измислени“ 
църкви, както все още смятат и твърдят редица български и 
чужди автори, той дава още един паралел към това съобщение, 
почиващ на собствените му разкопки и изследвания в течение на 
много години в Плиска. А това са „седемте типови базилики“ в  
                                                                                                                           
 
1 Ал. Милев, Гръцките жития на Климент Охридски. Увод, текст, превод и 
обяснителни бележки. София, 1966, XXIII, 67, 133–135 и 132–134. 
2 ГИБИ ІХ,ІІ/1994, с. 102. В писмото си Теофилакт нарича Борис „цар“ (basileÚj). 
3 Българската архитектурна школа І, с. 169 и сл. 
4 Ст. Михайлов, По въпроса за седемте съборни храма на княз Борис, в: Ар-
хеология, 38/1992, № 1, с. 38–41. 
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Ïëèñêà, òèïîâà áàçèëèêà 
Ïî Ñò. Ìèõàéëîâ 

старата българска столица, построени по напълно тъждествен 
план, изградени по един и същ начин1 и опасващи като пояс 
столицата – безпрецедентен случай в историята на църковната 
архитектура и абсурден парадокс, ако не се изхожда от симво-
личното значение на числото седем. А този символ се крие още 
в Соломоновата притча за Седемте стълба на Мъдростта – на 
Божествената Мъдрост – върху която се основава учението и 
на гностиците, и на херметиците, и на Ориген – но и на Българ-
ската църква, чиито многократно разрушавани и възстановя-
вани съборни църкви, в това число охридската, несебърската и 
софийската, са посветени на нея.  

                                                           
1 Тези малки базилики са посочени по-горе, с. 136, в числото на примерите за 
български църкви с пиластри, разделящи корабите на наоса. Но тук е важно и 
устройството на техните светилища, сходно на плана на Софийската „Света 
София“, но различно от плана на византийските църкви. 
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Българите ще продължат да строят и възстановяват своите посве-
тени на Божествената Мъдрост съборни църкви още много векове, 
след като гръцката православна църква модифицира патроната на 
своите църкви, свързвайки ги със специално съчиненото за тази 
цел житие на измислената „великомъченица София и нейните три 
дъщери, Вяра, Надежда и Любов, също великомъченици“. И в тези 
свои храмове на Божествената Мъдрост ще отправят молитвите 
си към Единия Бог на всички хора от всички народи – към същия 
този Бог и в същите молитвени домове ще отправят молитвите си 
дори чуждите завоеватели и владетели на нашите земи, като под-
държат също хилядолетната духовна традиция в нашата родина. 
А актуалните политически събития през последните дни, ко-

гато дописвах моите бележки за изследванията на Софийската 
„Света София“ и нейната история, ни връщат пак към центъра 
на святото място, на което духовната традиция на нашия на-
род сега се представя от гроба на народния поет, откъдето и 
следващите поколения ще могат да черпят енергия за борбата си 
за независимост и за истината. 
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В приложение към настоящото изследване се дава обща библио-
графия, съдържаща заглавията на публикации, имащи известно от-
ношение към текста на изследването. Някои публикации с епизо-
дично значение към изследването и вече цитирани в текста, не се 
повтарят в общата библиография. Отделно е дадена избрана биб-
лиография за подовите мозайки и техните публикации 
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