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Постерната изложба „София и Белград. Археологически бисери“ е организирана от междуакадемичния проект „Проучване и интерпретация на археологическите култури на териториите
на България и Сърбия“. Тя е една от проявите, посветени на 150-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките, 15 години от началото на активното сътрудничество
в областта на археологията между БАН И САНИ, 140-ата годишнина от обявяването на София
за столица на Княжество България и 140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Сърбия.
Организатори са Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ–БАН) , Сръбската академия за науки и изкуства (САНИ) и Археологическия институт (АИ) (Белград). Техни партньори са Регионален исторически музей София,
Музеят на град Белград, Института за защита на паметниците на културата на град Белград
и Държавно предприятие „Белградска крепост“. Изложбата е реализирана с подкрепата на
софийската Столична община.
Изложбата бе представена в София в градината „Кристал“ (ул. „Г.С. Раковски“ и бул.
„Руски“) от 10 юни до 2 юли 2019 г. (обр. 1) и в Белград на ул. „Вук Караджич“, до сградата на
САНИ от 14 до 30 юни 2019 г. (обр. 2). Тя гостува и в Цариброд/Димитровград от 22 септември
до 5 октомври 2019 г.
Изучаването на археологическите останки и в двата града има над стогодишна история.
Ограниченията на изложбеното пространство и новите постижения и открития на съвременната археологическа наука определят решението да се покажат най-големите и перспективни
обекти, проучвани в последните 20 години. От Белград са подбрани 15 обекта, а от София – 17.
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
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Обр. 1. Откриване на постерната изложба в София
Fig. 1. Opening of the poster exhibition in Sofia

Паната, представени в София и Белград, имат различен дизайн, съобразен със спецификата на всяко от местата за представяне и техническите изисквания. Включените находки и
теренни снимки са идентични, но са композирани по различен начин от графичните дизайнери Г. Герасимова и Д. Стеванич, съответно в 28 и 30 постера. Обектите са илюстрирани чрез
кратко анотирани снимки и чертежи, а неразделна и важна част от експозиционния проект е
отпечатаният каталог.
Софиjа и Београд. Археолошки бисери / София и Белград. Археологически бисери /
Sofia and Belgrade. Archaeological pearls. С. Горянова, В. Бикич, Т. Стефанова, С. Поп-Лазич
(ред.). София – Белград, 2019. ISBN 978-954-9472-76-9
Белград и София. Археологически бисери / Београд и Софиjа. Археолошки бисери /
Belgrade and Sofia. Archaeological pearls. С. Горянова, В. Бикич, Т. Стефанова, С. Поп-Лазич
(ред.). Белград – София, 2019. ISBN 978-86-7025-820-4 (САНУ); ISBN 978-86-6439-050-7
(АИ); COBISS.SR-ID 276887820] CIP 902.2(497.11), 902.2(497.2).
Той е самостоятелно каталожно издание на три езика – български, сръбски и английски.
Отпечатването на тиража е поделено между София (Алианс Принт ЕООД) и Белград (Digital
Art), с аксесоарите, специфични за двете структури и държавни издателски системи. Графичното оформление на каталога е на Г. Герасимова.
Особеност е, че самостоятелните каталожни части са обединени в единно книжно тяло
с ротация по хоризонталната ос, т.е. книгата е с две лица.
Кориците са разгъващи се, от мек картон и представят художествени изображения от
исторически епохи, важни за градовете, показващи възприятията на външни наблюдатели за
градската среда. Същевременно и двете картини са части от музеен и архивен фонд. Йозеф
Обербауер е автор на акварела „Реконструкция на Улпия Сердика“ (от фонда на РИМ София)
(обр. 3). Панорамата на Белградската крепост от османския период (втората половина на XVI
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Обр. 2. Откриване на постерната изложба в Белград
Fig. 2. Opening of the poster exhibition in Belgrade

в.) се съхранява в Австрийския държавен архив (обр. 4).
Издателското тяло съдържа 12 кóли, общо 192 страници (за Белград – 95; за София – 97).
За София: снимки и чертежи от обекти – 87, табла с находки – 9, отделни снимки на находки
– 39, карти – 2. За Белград: снимки и чертежи от обекти – 97; табла с находки – 6; единични
снимки на находки – 31; карти – 2.
Съвместната статия на С. Горянова и В. Бикич „Междуакадемичен проект „Проучване и
интерпретация на археологическите култури на териториите на България и Сърбия“ отразява
същността на проекта. През 15-те години развитие на научните контакти проектът е ръководен
от чл. кор. проф. д.и.н. В. Николов от българска страна и от акад. Н. Тасич – от сръбска. Отбелязани са най-важните изяви – разрастване на обмена на литература, участие в научни форуми
на партньорската страна, консултации, гостуване на други постерни изложби. Аргумент за
реализирането на съвместна изложба за София и Белград е не само научното сътрудничество,
а запознаването на по-широка публика с най-новите постижения на археологическото им проучване, привличане на туристически интерес сред все по-активно пътуващите граждани. По
тази причина и изложбата е представена в градска, а не в музейна среда.
Кратките научни съобщения за представените обекти са подготвени самостоятелно от
българския и сръбския екипи, отразявайки спецификите на археологическите проучвания във
всеки от градовете. Текстовете са написани от ръководителите на разкопките или от археолози, добре познаващи и работещи с изготвената на терена документация.
В общата характеристика на подбраните обекти и структурирането на постерите и каталога трябва да се отбележи, че е избран различен подход от авторите и редакторите. За София
водещ принцип при подреждането е хронологическият, допълнен естествено от териториалния. Най-старото разкрито праисторическо селище на територията на днешна София, както
и такива от бронзовата и желязната епохи, се намират далеч от централната част на града.
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Обр. 3. Разгъната корица на каталога – част София. „Реконструкция на Улпия Сердика“ от Йозеф
Обербауер, акварел (фонд на РИМ София)
Fig. 3. Cover of the catalog – Sofia part. “Reconstruction of Ulpia Serdica” by Joseph Oberbauer, aquarelle
(RHM Sofia Archives)

Днешното градско ядро е наследило мястото на многократно преустрояваната антична Сердика. През Средновековието определянето на местоположението на града е затруднено поради
недостига на сигурни археологически данни. В това време активно се формират ядките на
т.нар. Софийска света гора в множество манастири и малки селища. През периода на османското владичество (XV–XIX в.) отново активно се застрояват стари градски терени.
За Белград е избран принципът на териториалното разпределение на обектите. Най-активно през годините е проучването на историческото ядро – територията, на която е разположена Белградската крепост, претърпяла многобройни и значими преустройства от праисторията до края на XIX в. Следват селищни, фортификационни и градски стуктури от различни
епохи в непосредствена близост и в периферията на съвременния град. Хронологическият
принцип е определящ за второто ниво в структурирането на текстовете.
Кратък обзор на темите ще бъде направен поотделно за всяка от столиците.

София
В „Археологическото богатство на София“ (С. Горянова) е направен кратък обзор на
историята и основните научни цели на теренните археологически проучвания в българската
столица от края на XIX в. Отбелязан е приносът на първопроходците В. Стоянов, Ф. Каниц, К.
Иречек, Г. Кацаров, Ст. Добревски и др., както и зависимостта на първите археологически разкопки от градоустройствените и строителни дейности в младата, бурно развиваща се столица.
Важно за организирането на научната дейност се оказва създаването през 1910 г. на комитет
и специален фонд за проучване старините на София. Започва издаването на серията „Материали за историята на София“. С помощта от фонда Б. Филов прави разкопки в базиликата „Св.
София“ и ротондата „Св. Георги“ и публикува резултатите от тях. През 1943 г. в поредицата е
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публикуван сборник с обобщаващи резултати от разкопки в различни точки, главно на останки от античната епоха. Особено важно е издаването на сборниците „Сердика“, том 1 (1964 г.)
и том 2 (1989 г.), както и на поредицата „Сердика–Средец–София“. Още от средата на 50-те
години на XX в. започва експонирането на архитектурни останки на място и вграждането им в
активното градско пространство – източната порта на Сердика и късносредновековната църква със стенописи от XVII в. „Св. Петка Самарджийска“ в двата подлеза на Ларгото; ротондата
„Св. Георги“ със слоеве стенописи от XI–XIV в. и комплекси от сгради източно от нея в двора
на днешния хотел Балкан и сградата на президентството, и др. Значим акт в опазването на
културното наследство на София е издаването на постановление на Министерския съвет за
обявяване на част от площта на античния и средновековния град за историко-археологически
резерват и поставянето под специален режим на четири зони извън него (1976 г.). Направен е
кратък обзор на последните проучвания, които са обект на следващите публикации в каталога. Отбелязано е значението на специално финансиране чрез Столична програма „Култура“ и
различни инфраструктурни и инвестиционни проекти.
Две карти (Г. Иванов, Н. Кечева) ориентират читателя за разположението на обектите на
територията на Столична община.
В. Николов и Д. Такорова представят най-старото селище, разкрито в кв. Слатина. То е
просъществувало от 6100 до 5600 г. пр. Хр. и е сред знаковите селища на първата европейска
цивилизация. Проучени са ровове за магическа охрана на селото от зли сили, къщи с коловоплетена конструкция и глинени обмазки, домашно оборудване, мебелировка, обредни съоръжения, храни, множество предмети от бита и култовите практики. Загадка остава къде са били
погребвани жителите на селището.
В „Селище от финала на късната бронзова епоха при село Чепинци“ (Т. Христова, В.
Петрова) е описан обект, разположен в северната част на Софийската котловина, между реките Перловска и Искър. Проучени са 157 комплекса от жилищни, вкопани и наземни структури. Селището, състоящо се от поне два жилищни района с прилежащите им територии, е
било опожарено. То е датирано от проучвателите в края на бронзовата и прехода към ранната
желязна епоха (XIII–XII в. пр. Хр.) въз основа на откритите находки и керамичния материал.
Голям археологически екип под ръководството на А. Божкова и В. Динчев е проучил
Многослоен обект № 2 по трасето на Северната скоростна тангента на гр. София в кв. Бенковски. При разкопките са изследвани жилищни и вкопани структури от ранната желязна до
елинистическата епоха, късноантичен некропол с ритуал на трупополагане (края на IV–V в.) и
средновековно селище с 12 малки полувкопани жилища от VIII–IX в.
Най-голям е делът на темите, свързани с развитието на антична Сердика. Материалите са организирани в териториално отношениe в две посоки – от проучванията на градската
укрепителна система към ядрото на цитаделата и археологическите разкопки на периферни,
самостоятелни структури в близката околност.
Най-новите резултата от проучването на западната сердикийска порта са представени
от И. Борисова-Кацарова и А. Аладжов. Проследяват се етапите и сериозните промени при
планирането и изграждането на самата порта, част от западната крепостна стена и прилежащите архитектурни комплекси от втората половина на II в. Забелязани са поне пет значими
преустройства на самата порта, на свързаната с нея част от decumanus maximus с установени
четири каменни настилки и на градската канализация под тях. В пространството западно от
стената са разкрити следи от застрояване, предхождащо издигането на първата крепостна стена. В северозападната четвърт на градската територия, във вътрешността на т.нар. „Базилика“,
известна от по-ранни проучвания, е открит мозаечен под с декоративни елементи, характерни
за първата половина на IV в.
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П. Стоянова прави кратък анализ на резултатите от проучването на участък от северната
крепостна стена на Сердика и протейхизмата през последните две години. Те потвърждават
стратиграфската картина от други райони, но дават и нови изобилни находки от живота на
града през IV–VI в.
К. Шалганов и П. Стоянова споделят новите си наблюдения от разкриването на нов
квартал в близост до източната порта на Сердика (на пл. „Независимост“). Там са разкрити и
пешеходни галерии, отворени чрез колонада към главния декуманус.
Най-голямото по площ археологическо изследване от последното десетилетие е свързано с изграждането на нова станция на софийския метрополитен. Ръководителят му М. Иванов
дава стегната характеристика на римските и късноантични културни пластове с дебелина ок. 4
м. Установено е, че Сердика възниква към четвъртото десетилетие на I в. като военен пункт на
Via Diagonalis (Диагоналния път). Разкопките, освен че разкриват нови архитектурни останки и комплекси, дават възможност да се разграничат различни етапи в градския живот. Те са
свързани с изграждането и разрушаването им поради военни набези или природни катаклизми
и отразяват развитието на различни концепции в градоустройството. Проучени са шест улици
с посока изток–запад и части от две с посока север–юг, няколко инсули, част от термален комплекс. Една от двете големи градски базилики от първата половина на IV в. може да се свърже
с провеждането на Сердикийския събор през 343 г.
В търсене на следи от форума на града, екип, ръководен от В. Кацарова, разкрива част
от много голяма обществена сграда от II–III в., разположена на днешния площад „Св. Неделя“.
В едно от помещенията в керамично гърне е било укрито съкровище от близо 3000 сребърни
римски денария, което е най-голямото, откривано при разкопки в София. В късноантичната
епоха сградата е преживяла ремонти и преустройства, а вероятно и промяна на функциите.
Едно от значимите открития на последното десетилетие е Амфитеатърът на Сердика
– най-голямата сграда от т.нар. тип семи-амфитеатри на Балканския полуостров. Той е бил
изграден върху руините на Римски театър (II–III в.). Обектът, разположен отвъд източната
антична градска стена, е проучван от Ж. Величков.
Сложната история на изграждане и живот на храма „Св. София“, от малка гробнична
църква от IV в. до импозантната базилика, дала съвременното име на града ни, както и на сердикийския некропол с украсени със стенна живопис зидани засводени гробници, е разказана
от последния ѝ засега проучвател Ю. Мешеков.
Южно от Сердика, в подножието на Витоша е разположен късноантичен мавзолей с
няколко помещения с погребални и поменални функции. Според проучвателя му К. Шалганов
той е функционирал между втората четвърт на IV и третата четвърт на V в. При по-ранно частично разкриване на едно от помещенията, сградата е била интерпретирана като базилика от
ранен сирийски тип. Част от каменната суровина от мавзолея вероятно е била преизползвана
при строителството на раннохристиянския комплекс, разположен в непосредствена близост в
кв. Лозенец. В него, над останките от стара християнска църква, през второто десетилетие на
V в. е била изградена укрепена трикорабна едноапсидна базилика, проучена от М. Даскалов и
С. Горянова.
Разкопките при гр. Бухово на една от най-големите на територията на България базилики от IV–V в. допълват изследванията на раннохристиянските паметници в околностите на
Сердика. Сред руините С. Горянова проучва и част от средновековен граждански некропол от
XIII–XVII в.
В северните покрайнини на София, при с. Мировяне И. Д. Чолаков и М. Райчева продължават проучването на късноантичен стопански комплекс (края на IV – средата на V в.) с
два строителни периода. През XI–XII в. на мястото са били издигнати жилищни структури с
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Обр. 4. Разгъната корица на каталога – част Белград. Панорама на Белградската крепост от
османския период (втората половина на XVI в.) (Австрийски държавен архив)
Fig. 4. Cover of the catalog – Belgrade part. View of the Belgrade fortress in the Ottoman period (the second
half of the 16th c.) (Austrian State Archives)

паянтов градеж.
Материалът „София от Средновековието до Българското възраждане“ (С. Горянова) е
кратко обобщение на данни за характера на останките от българското средновековие, средновизантийския и османския периоди в българската история. Изтъкнато е, че има съществени
липси в археологическите доказателства за активността на живота в Средец, представена ни
от писмените извори.
Ф. Петрунов представя крепостта Кокалянски Урвич по живописното поречие на р. Искър и устроеният през XV–XVII в. в нейните предели манастир, около църквата „Св. Илия“.
Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец“ е един от радващите се на вниманието на софиянци късносредновековни паметници. Църквата е с богата стенописна украса,
включваща изображенията на ктиторското семейство от края на XV в. В. Тодоров и Н. Атанасова разкриват нови елементи от историята на манастира и некропола около стария храм.
В резултат на спасителни разкопки между днешните квартали Обеля и Филиповци е
проучен некропол от XVI–XVII в. М. Даскалов го определя като гробище на привилегировано християнско население, вероятно соколарски семейства. Към това насочва богатството на
гробния инвентар – дървени ковчези, части от облеклото, накити и монети.

Белград
В. Бикич е подходила от гледната точка на анализ на „Предизвикателствата на археологията в Белград“. Там проучването е обусловено от различното развитие на научното дирене в
две функционално и структурно различни единици: резерватът Белградска крепост и градската зона на днешния Белград. Те са свързани от т.нар. „Белградски лъч“, в който посоките на
развитие и разширяване на селищата става между бреговете на реките Дунав и Сава. Краткият
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преглед на първите археологически проучвания отдава дължимото на М. Валтрович, Р. Щаундингер, на колегията на Музея на Белград – Д. Гарашанин, Й. Тодорович, М. Бирташевич,
Вл. Кондич, Д. Бойович. Съвременният етап в археологията на Белград се характеризира с
по-малък обхват на обектите и отделяните по-скромни средства. Основни пътища за организиране на проучванията са два – редовни проучвания и проучвания за целите на консервацията,
реставрацията и социализацията на сгради и отделни помещения в крепостта. Значима и там
е ролята на предхождащи инфраструктурни проекти проучвания. Изтъкната е необходимостта
от по-добра връзка между археологическата наука и местните власти за опазване на културното наследство.
С. Поп-Лазич и У. Войводич са разработили картите на разположението на археологическите обекти в Белград.
Автори на 15-те текста за представените обекти са М. Спасич (праистория), Н. Мичович
и С. Поп-Лазич (римска и късноантична епоха), В. Бикич и И. Бугарски (средновековие, османски и австрийски периоди в историята на Белград). Те са били и в част от научните екипи,
ръководени от М. Попович, както и други археолози от Археологическия институт, Музея на
град Белград и Института за защита на паметниците на културата.
Първите обитатели на праисторическите селища в Горния град на Белградската крепост
са били членове на къснонеолитната общност на култура Винча, заселили се там ок. 4800 г.
пр. Хр. На различни места са намерени наземни къщи и предмети, важни за разбирането на
различни аспекти от живота, икономиката и вярванията на това общество. Последващо заселване на същите територии е отбелязано през късната бронзова епоха (1200 г. пр. Хр.) и с това
са свързани открити в близост урнови гробове от същия период.
Важно място в изучаването на културната история на Белград има откриването на „австрийския Белград“ и проучването на т.нар. Блокхаус – военна фортификация с форма на звезда, построена през XVIII в. На терените, заети от Блокхауса е разкрита цялата стратиграфия
на укрепването в тази част на крепостта от XV до средата на XVIII в.
В южната част на Долния град на Белградската крепост е разкрит римски сакрален комплекс – пещера, в която са били оставени различни култови предмети, свързани с различни
богове, както и храм в непосредствена близост. Около пещерата–храм са открити помещения
от комплекс, който се предполага, че е принадлежал на някой от сановниците на Сингидунум,
може би на управителя на селището, свързано с легиона.
Доста сериозно предизвикателство е проучването на славянския Белград. За него е важно значението на крайбрежието на р. Сава, където в IX в. е основано ранносредновековното
селище, а през XIV в. възниква първото укрепено подградие с пристанище. Тези структури са
свързани с отбраната на Замъка с владетелската резиденция и имат голямо значение за познаване на сръбската средновековна военна архитектура.
Проучването на склада за боеприпаси предоставя изобилни данни за начина на фортификация и организирането на помощни сгради за войската в периода на унгарското владичество над Белград (втората половина на XV в.). В. Бикич маркира периодите в преустройствата
на склада до загиването му в пожар в началото на XVIII в. и последвалото строителството на
освободения терен.
„От римската крепостна стена до австрийския контрагард – стратиграфия на отбраната
на крайбрежието“. Заглавието насочва към текст за сложността в преплитането на различни
отбранителни концепции и строителни решения в бурната история на крепостта. Масивни
стени от различни периоди биват елиминирани, преизползвани или просто изчезват под нови,
още по-масивни и сложни конструкции. Тази плетеница е разгадавана при проучването на
Източната порта на Долния град.
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При подхода от града към парка Калемегдан е открита главната улица на Сингидунум от
началото на II в., която е тръгвала от югоизточната порта на града, разкрита в Римския двор
на Градската библиотека. От двете страни на улицата са разкрити останки от бани, болница и
военните бараки на каструма.
Урновият некропол от бронзовата епоха (края на второто хилядолетие пр. Хр.) на ул.
„Цинцар Янкова“ се свързва с общности от култура Белегиш. Стратиграфията и на този обект
е доста сложна, с напластявания от Античността (втора половина на I – първа половина на IV
в.) с няколко различни строителни хоризонта, унищожени от по-късни строителни дейности.
Нова представа за промените в облика на пространството между входа в укреплението
на римския легион и цивилното селище разкрива С. Поп-Лазич в текста „На входа в каструм
Сингидунум – обектът на ул. „Раичева“. В. Бикич показва обратите в съдбата на същия терен
в началото на модерната епоха – откриването на масов гроб на войници с високи чинове, екзекутирани на границата на XVII и XVIII в., както и останки на построени върху него казармени
помещения и частна жилищна сграда от началото на XIX в., унищожила всички археологически пластове.
Спасителните археологически разкопки по склоновете към Дунав са потвърдили наличието на повече селищни хоризонти от античния период в подножието на военния лагер.
Проучени са пещ за луксозна керамика и сграда със стени, украсени със стенописи. От втората
половина на IV в. жилищните зони са ограничени и на старите застроени терени се разполагат
некрополи.
Много специфичен обект представя „Старата синагога и археологията на селищата в
Дорчол“ (В. Бикич и И. Бугарски). Останките от синагогата са разпознаваем знак за квартала
източно от крепостта по дунавския бряг. Под нея са открити землянки от бронзовата епоха.
Средновековнят пласт включва некропол от X–XI в., както и следи от дървена архитектура и
структури от XI–XII, XIII, XIV и XV в., когато започва интензивната урбанизация на т.нар.
Дунавско подградие.
В периферията на днешния градски център, на обект „Пионерски парк“ (автор Н. Мичович) е разкрит некропол с ритуал на трупополагане в зидани и ямни горобове – част от главния
югоизточен некропол на Сингидунум от края на III и първата половина на IV в.
В един от съвременните крайни квартали, Баница, е проучено къснонеолитно селище
на общност от култура Винча (5000 г. пр. Хр.). Разкрити са останки от пет селища, изградени
едно над друго. Най-представителна част от голямата колекция керамични предмети са фигурките на хора, животни и хибридни същества, тълкувани като ритуални предмети.
Най-отдалеченият обект е отново селище от култура Винча – Цръквине при Стублине,
южно от Белград. То има ранен и късен период, в който обитаваната площ е била значително
разширена, а рововете, защитаващи селището в началото, са били засипани. Жилищата имали
колово-плетова конструкция с двускатни покриви. Особено впечатляващи са многобройните
хибридни фигурки на полухора-полуживотни, букрании и антропоморфни фигурки, носещи
инструменти. Те най-вероятно са били използвани при различни ритуални действия.
Обзорът върху темите и обектите в двете столици – София и Белград – разкрива активността на археологическите проучвания, както в миналото, така и днес. Ясен е стремежът за
всеобхватност в изследването и опазването на останките от всички исторически епохи. Видни
са и спецификите за всеки от тях, основани на различията в историческата съдба на двата града, разположени на по-малко от 500 km един от друг на силно оспорвана и желана територия,
сцена на бурни исторически събития.
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