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Новооткрита църква (№ 19)
в средновековния град Трапезица
Константин Тотев
Разкопките на хълма Трапезица във Велико
Търново започнаха, следвайки програма за археологически проучвания, приета в края на 2006 г.
от НАИМ при БАН1, според която цялата площ
на крепоста е разделена на шест големи сектора
с площ между 8 и 12 дка. Всеки от тях включва
участъци от крепостната стена с прилежащите
крепостни съоръжения (порти, потерни, кули,
контрафорси, стълби); жилищни и производствени сгради от градските квартали; църкви, некрополи и улици. Възможностите за цялостно проучване на големи части от града, с прилежащата
им улична мрежа, ще доведе до по-пълни и точни
стратиграфски наблюдения, въз основа на които
ще се изгради надеждна периодизация за крепостното, жилищното и църковно строителство
на Трапезица. Резултатите от тези разкопки ще
допринесат за цялостното изясняване на общото
градоустройство на средновековния град2.
Археологическите проучвания по програмата в сектор Север (обр. 1), които аз ръководих3
през първите три години, бяха съсредоточени
на три големи обекта: Северната кула (Дерменджиев 2009), военната сграда до Северната порта (Караилиев 2009) и монументална сграда до
църква № 24. Попаднахме и на голям некропол,
явно свързан с тази църква (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 682-685, обр. 3). Проучена е
Разкопките и консервационно-реставрационните работи на обекта за периода 2007-2009 г. се финансират от
Министерство на Културата.
2
Програмата за разкопките е дългосрочна и предвижда
проучването на всеки един сектор да завърши в рамките
на 10 - 15 години, а цялата крепост, заедно с подградията,
изцяло да се разкопае в рамките на 30 години.
3
В проучвателският екип на Трапезица - Сектор Север зам.-ръководители са: д-р Е. Дерменджиев (РИМ В.Търново) и П. Караилиев (АМ - Раднево).
4
Проучени са и 45 м от Западната и 10 м от Източната
крепостни стени.
5
В разкопките на площада, разположен в квадранти 28,
39, и западната половина на 27 и 40, проучен през юли и август 2007 г. участва и д-р Д.Рабовянов. На втория обект
се попадна през 2008 г. при прокопаване на канализацията
на новата музейна сграда в квадранти 29 и 30. От тук
произхожда изцяло запазен пиластров мраморен капител
с канелюри, вероятно използван като сполия.
1

Обр. 1. Трапезица, сектор Север (проучвания 2007-2009)
Fig. 1. Veliko Tarnovo. Trapezitsa, North Sector (2007-2009
seasons)

голяма част от централния площад на крепостта,
върху който днес е построена нова археологическа база - музей. Регистрирана е и неизвестна
досега монументална сграда в югозападния край
на северния сектор5. (обр. 1) Извън предварителния план на разкопките се наложи аварийно да
разкрием малка църква с некропол, на която тук
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Обр. 2. Църква № 19 - поглед от юг
Fig. 2. Veliko Tarnovo. Church No. 19 from south

Обр. 3. Църква № 19 - поглед от запад
Fig. 3. Veliko Tarnovo. Church No. 19 from west

Обр. 4. Църква № 19 - поглед от изток
Fig. 4. Veliko Tarnovo. Church No. 19 from east

ще спра вниманието си. При разчистването на
старо депо с камъни се попадна на останките ú.
По реда на откриването ú, тя е осемнадесетата
църква. Означена е по първоначалната номерация на обектите на Трапезица с № 19. (К. Тотев,
Е. Дерменджиев, П. Караилиев 2009, 612-614).
Архитектура
Новооткритата църква, означена с № 19 се
намира в североизточния край на хълма, в близост до източната крепостна стена (обр. 1, 2).
Издигната е на 63,60 м южно от църква № 2 и
на 62,40 м северно от църква № 18. Храмът има
скъсен наос, полукръгла абсида и голям притвор (обр. 3, 4). Строен е с двулицева зидария от
среден и дребен по размер ломен камък на калова спойка. Фундиран е в пласт кафява пръст,
съдържащ само средновековни материали и
монети (от началото на XIII в. до края на XIV
в.). Основите му отчасти стъпват върху скалата, без да има специално изграден цокъл. Ширината на стените е 0,60-0,70 м, а запазената им
височина не надхвърля 0,50 м. В зидовете не се
откриха легла от сантрачи.
Църква № 19 е дълга 11 м (с абсидата 11,45
м), а ширината ú е 5,40 м. Абсидата e c полу-
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Обр. 5. Камера, вградена в абсидата на църква №
19 със стъклен литургичен съд и дръжка на железен кръст
Fig. 5. Veliko Tarnovo. Chamber built into the apse of
church No. 19 containing a liturgical vessel and the
handle of an iron cross

кръгла отвън и отвътре форма, като дълбочината
ú е само 0,70 м (обр. 4). Във вътрешността й се
разкри фундамент на олтарна маса, който за разлика от стените на църквата, е зидан с хоросан.
Размерите му са: 0,65 м х 0,80 м и е долепен до
източната стена на абсидата. В специална камера, направена от поставени на ребро плочести
камъни, и изградена в дебелината на източната
стена на абсидата, се откриха изцяло запазена
стъклена чаша от литургичен съд, и желязна
дръжка от кръст - реликви, вградени в абсидата
при строителството на църквата (обр. 4, 5, 6).

Обр. 6. План на църква № 19
Fig. 6. Veliko Tarnovo. Plan of church No. 19

Наосът е с правоъгълна форма, с вътрешни
размери 4 м х 5 м (обр. 6), а притворът е квадратен с вътрешна дължина на стените 4 м. Храмът
няма вход от запад. Откриха се обаче два входа,
разположени на по-особено място - на южната
стена, от двете страни на разделителната стена между наоса и притвора. Липсата на вход
на представителната западна фасада не е необичайно за българската църковна архитектура.
Примери в това отношение са: църквата „Св.
Архангели Михаил и Гавраил“ в Несебър от първата половина на ХІІІ в. (Димова 2008, 242-246);
църквата „Св. Тодор“ в Несебър от втората половина на ХІІІ в. (Димова 2008, 302-303); църквата
„Апостоли Петър и Павел“ в Никопол от втората половина на ХІІІ в. (Димова 2008, 277-278),
църква № 2 в Ловеч от втората половина на ХІІІ
в. (Димова 2008, 296-297), църквата „Св. Никола“ в село Калотина от първата половина на ХІV
в. (Димова 2008, 323). Аналогични са и църква
№ 7 в цитаделата на Червен от първата половина
на ХІV в. (Димова 2008, 299-300), църква № 10
също в Червен от края на ХІV в. (Димова 2008,
261-264); църква № 16 от първата половина на
ХІV в. (Димова 2008, 319-320) и църква № 21 на
Царевец в столичния Търнов от ХІV в. (Димова 2008, 234-235) и др. Засега не мога да посоча

пример за разполагането на два входа към наоса
и притвора, разделени само от стената между
тях, сред храмовете от територията на средновековна България.
Входът към наоса е широк 0,85 м, а този към
притвора - 1,25 м (обр. 6). Тесен вход (0,60 м) в
средата на разделителната стена свързва наоса
с притвора. Подът на храма представлява тънка
хоросанова замазка, следи от която са запазени
единствено в североизточния ъгъл на наоса и
край олтарната маса.
Строителството на църкви с калова спойка
в градовете на Второто българско царство не е
съвсем необичайна практика. Например в столичния Търнов има само един подобен храм малката църква № 2 в двора на манастира „Св.
Димитър“, датирана във втората половина на
ХІV в. и функционирала до края на ХVІ в. (Николова, Робов 2005, 90-96). На калова спойка
обаче, са допълнително изградените през ХІV
в. притвори на църкви № 12 и 18 на Трапезица
(Димов 1915, 145). По-различна е ситуацията
при църква № 18 в цитаделата на хълма Царевец, която няма сигурна датировка: тя е отнесена, както към ХІІІ-ХІV в. (Писарев 1992,
163), така и към ХV-ХVІІ в. (Дерменджиев
2005, 370-371). От ХV-ХVІІІ в. произхожда и

79

Обр. 8. Стъклен литургичен съд от катедралата
„Сан Марко“ във Венеция, ХІІ в.
Fig. 8. Venice. Liturgical vessel from San Marco
Cathedral in Venice, 13th century AD

Обр. 7. Стъклен литургичен съд от църква № 19
Fig. 7. Veliko Tarnovo. Liturgical vessel from church
No. 19

малкият параклис, построен в разрушенията на
църква № 12 на южния склон на цитаделата на
хълма Царевец (Вълов, 1992, 156-157). Зидове
на калова спойка са използвани само за основите на църква № 2 в Калиакра (края на ХІV в.)
(Димова 2008, 309) и като подложка под фундаментите на църква № 5 в Шумен (втора половина на XIV в.) (Димова 2008, 306). Изцяло
зидана с камък и кал е църквата в подножието
на крепостта Ряховец от XIII-XIV в. (Алексиев, Вачев, 1992, 20-21), църквата „Св. Николай
Чудотворец“ (първи период от XIII-XIV в.) в
подградието на Мелник (Димитрова 1989, 9192), църкви № 2 и 3 в подградието на Хоталич
от XII-XIV в (Симеонов 2007, 47-49), църквите
от средновековните селища до Караново и Дядово, Новозагорско (Б.Борисов 2006, 308-313,
обр.1, 3), еднокрабната църква върху развалините на римските терми във Варна от XIII в.
(Кузев 1981, 297) и др.
Всъщност, този начин на градеж напълно
съответства и на липсата на данни за наличието
на фасадна декорация на църква № 19. В насипите, запълващи вътрешността на наоса и притвора, както и извън тях, не се откриха никакви
тухли, фрагменти от хоросанова фугировка,
мазилка с изрисувани орнаменти, глазирани
панички и розетки от керамопластична украса,
фрагменти от външни стенописи.
Реликви
Обичаят да се поставят реликви в основите на християнските храмове е свързан с освещаването на всяка една църква. (Teteriatnikova
2003, 77) Това правило се спазва още от ІІІ в.,
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с изричното изискване реликвите да бъдат поставяни в основите и под престола на църквите.
За реликви, вградени в стени, колони, в основи
на църкви и др. научаваме от поклонниците от
Латинския Запад и Русия, които се отнасят преди всичко за големите агиографски центрове
Йерусалим, Синай, Кипър, Солун, Константинопол и др. ( Majeska 1984, 30-31; 182-183; The
Book of Wonderings 1897, 608-610; Ciggar 1976,
269) В много от тях реликвите са откривани в
подобни правоъгълни камери-реликвиарии.
Такава камера е изградена отвътре на апсидата в ранната манастирска църква в Тузлалъка
във Велики Преслав (Тотев 1982, 19-20). Аналогичен реликвиарий от ХІІІ в. е намерен под
олтара на църквата „Св. Йоан Кръстител” в
Константинопол. (Macridy 1964, 258-260). От
външната страна на основите на апсидата на
църквата в Сопочани, Сърбия, също от ХІІІ
в. е открита кръстовидна ниша-реликвиарий
(Kandić 1978, 12-14, fig. 1-3). Друг сходен кръстовиден реликвиарий е вдълбан върху мраморна колона от Кръглата или Златна Симеонова
църква (Teteriatnikova 2003, 83) .
Както е известно, в столицата Търново, събирането на мощи и реликви се превръща във
важна политическа доктрина при управлението на владетелите от Асеневата династия, чрез
която се утвърждава репутацията на средновековната българска държава6. Присъствието
на мощи и реликви в църковните храмове на
средновековна Европа определя сакралната тоИван Асен І пренася през 1195 г. мощите на св. Иван Рилски; Калоян - мощите на Иларион Мъгленски, Михаил войн,
св. Филотея, св. Йоан Поливотски в периода 1205-1207;
Иван Асен ІІ пренася мощите на св. Петка Епиватска (Търновска) през 1230-31. (В: Стара българска литература. 4,
Житиеписни творби. С., 1986, 89-109; 135-148; 191-216;
370-380. Е. Бакалова. Реликвии у истоков культа светых. Сб. Восточнохристианские реликвии. М., 2003, 29-31.
6

Обр. 9. Бронзова лъжичка за причастие. ХІІ в.
Fig. 9. Veliko Tarnovo. Bronze spoon for communion,
13th century AD

пография на столиците на християнските държави и ги прави притегателни поклоннически
центрове7.
Досега не е известна друга църква от времето
на Второто българско царство с вградена камера
за реликви, факт, оправдаващ интереса към новооткритите находки в апсидата на църква № 19.
Стъклената чаша е литургичен съд (потир или
кандило), съдържал елей от кадилница, вероятно горяла в гробницата на някой прочут светец
- мъченик, или пръст, напоена с неговата кръв8
(обр. 7, 8). По-различен е характерът на втората
реликва - желязна дръжка, съставляваща част от
процесиен кръст. Тук ще припомня, че при разкопки на Трапезица са открити два византийски
процесийни кръста, изработени през Х и ХІ в.,
посветени на равноапостолите св. Константин и
Елена и св. Йоан Продром (Тотев 2002, 25-31),
които през годините на Второто българско царство, попадат в българската столица. Първият,
известен като кръста на севаст Берислав, дава
може би най-точна представа за ролята на тези
паметници като символи и реликви, както и за
преминаването им от едни ръце в други. Върху
кръста е гравиран следният гръцки надпис: „Св.
Константин (и Елена) от Константинопол“. През
ХІІІ-ХІV в., когато той е донесен на Трапезица, е
изписан допълнително и следния кирилски надпис: „Св. Константин (и Елена) от Цариград, на
помощ на севаст Берислав.“ (Тотев 1997, 39-47.).
От втория надпис на Бериславовия кръст става
ясно, че процесийните кръстове са пренасяни по различен начин, като реликви от известни византийски църкви в българската столица.
Подобен е примерът и с кръста с посветителен
7
От друга страна пренасянето на реликви от Светите
земи се активизира до голяма степен по време на кръстоносните походи. Ето защо „движението“ на свещени предмети, способства за разпространението наред с
обикновените поклоннически евлогии (ампули, кръстове, икони) и на по - значителни реликви. (В: A. Eastmond.
Byzantine identity and relics of the True cross in the thirteenth
century. - Изочнохристианские реликвии. 2003, 210-215).
8
Стъклена чаша от потир, със същата форма и украса
от края на ХІІ в. се съхранява в съкровищницата на катедралата “Сан Марко” във Венеция. - (В: Le tresor de SaintMarc de Venise. Milan, 1984, 191-193, ill. 23-b).

надпис на св. Йоан Продром от Трапезица, който
многократно е поправян и отново използван за
литургична цел (Тотев 1997а, 68-72). Изглежда
такъв е случаят и с желязната дръжка от процесиен кръст, откритата в реликвиарийната камера
на църква № 19. По време на археологическите разкопки обаче, не постъпиха други данни за
тези реликви и те останаха анонимни, както често се оказва и в други подобни случаи.
Открити са и други интересни находки,
свързани с християнския култ. Заслужава внимание бронзова лъжичка за причастие с широка долна част и извита нагоре, заострена в края
тънка пластина (обр. 9). Последната вероятно е
била вложена в костена дръжка с врязана или
релефна украса. Познати са и две сребърни лъжички със същата форма от колекция Шмидт,
Мюнхен, датирани през ХІ-ХІІ в. (Die Welt von
Byzanz 2004, S. 247, kat. N 364, 365). Несъмнено те са изпълнявали литургическа функция
и са използвани при извършване на тайнството
евхаристия (Тотев 1973, 9-10). Съхранението и
употребата им в църковния храм е дълготрайно. Наред с останалите свещени съдове, лъжичките придобиват характер на своеобразни
реликви за църквата, на която са принадлежали, вследствие на което са добре пазени. Такъв
е случаят с бронзовата лъжичка, използвана
през ХІІІ и ХІV в. в ритуала на новооткритата
църква № 19 на Трапезица.
От външната страна до южната стена на наоса е намерено вертикалното рамо на реликвиариен сребърен кръст с релефно изображение
на св. Георги (обр. 10). Подобни творби на приложното изкуство от средновизантийския период не са често срещани9. Известен е например
случаят с частите от добре позната портативна
икона от края на ХІІ в., открита при разкопките
на Ж. Сьор на Трапезица (Тотев 1994, 133-140;
Ваклинова 1994, 201-209). Върху вертикалното
рамо на кръста Св. Георги е показан в цял ръст
като мъченик с изобразен кръст пред гърдите,
означен с гръцки надпис: Α(γιον) ΓΕΟΡΓΙΟΝ.
Прави впечатление, че името на светеца е изписано в дателен падеж, при положение, че думата „свети“ преди него изисква използването на
именителен падеж. Тези наблюдения ми позволяват да изкажа някои предположения, свързаТакива например са медна пластина с изображение на същия светец, показан като мъченик, съхранявана в колекция
Шмидт, Мюнхен, сребърната пластина с изображение на
св. Никита, на реликвиарий от манастира Великата лавра на Атон, пластина с изображение на св. Прокопий - мъченик от разкопките до с. Раковац, Сърбия и др. (Byzanz.
Das Licht S. 131, kat. No. 1.35; Mathews, Dandridge 2004,
107-122, fig. 14; Банк 1988, 71-73, рис.7, 8.)

9
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Обр. 10. Сребърен реликвиариен кръст с изображение на св. Георги. ХІІ в.
Fig. 10. Veliko Tarnovo. Silver reliquary cross with image
of St. George, 13th century AD

82

ни с цялостната реконструкция на кръста. Както
изглежда по неговите страници или върху задната му страна е имало молитвен или благодарствен текст към светеца от името на собственика на кръста, който вероятно е носел и същото
име Георги. Несъмнено става въпрос за византийска изработка на тази рядка творба на металопластиката, излязла от ателиетата на столицата Константинопол най.вероятно във втората
половина на ХІІ в. Изображевието на светеца е
изпълнено във висок релеф чрез изчукване върху матрица на кръстовидно оформена сребърна
пластина, а детайлите и орнаментите са доработвани чрез гравиране. Впечатлява изящната
изработка на фигурата, прецизната точност,
вкус и умение на художника, изпълнил поръчката. Освен всичко, не трябва да се забравя, че
тези кръстове обикновено съдържат реликва от
Честния животворящ кръст. Този детайл многократно увеличавал стойността му за неговия собственик, който по някакъв начин е бил
свързан с тази църква на Трапезица. Подобни
творби на византийското приложно изкуство
най-често попадат в средновековна България
по пътя на търговския импорт, като подаръци
при дипломатически мисии и династични бракове или като военни трофеи.
При разкопките на църквата е открита и
част от друг сребърен кръст - енколпион с ниело украса и позлата (обр. 11). Той е със заоблени рамене и в центъра му има изображение
на светец в цял ръст. От фигурата е запазена
само главата. Иконографската характеристика
на представения млад, голобрад светец, с права коса до раменете, насочва идентификацията
му към св. Прокопий. Над него е гравирано изображение на ниелиран двоен, патриаршески
„разцъфнал кръст”. Новооткритият кръст-реликвиарий има точен аналог в Музея за изкуство и история в Женева, върху който от едната страна е гравирано разпятие, фланкирано
от „разцъфнали кръстове“, а от другата - св.
Никола в цял ръст и допоясни образи на военни светци (Pitarakis 2006, 37, fig. 18.). Изработката на тази група кръстове обикновено се
отнася към ХІ и по-скоро ХІІ в. Важно е да се
отбележи, че в България са открити части от
други два сребърни нагръдни реликвиарийни
кръстове с релефна и ниело украса. При тях раменете са декорирани с растителен орнамент,
а в медальон, в средекръстието, е разположена
релефно изчукана върху калъп допоясна фигура на светец. Върху единия кръст, открит в
околностите на Велики Преслав, е показан св.
Георги - войн, а върху другия, открит при раз-

Обр. 11 Сребърен кръст-енколпион с позлата и ниело украса с изображение на св. Прокопий. Краят
на ХІ-ХІІ в.
Fig. 11. Veliko Tarnovo. Silver cross-encolpion with
gilded and niello decoration and an image of St.
Procopius, end of 11th - 12th century AD

копките на църква № 5 на Трапезица през 1992
г. - св. Пантелеймон (?) (Ovcarov 1991, fig. 4.;
Тотев 1999, 612).
Твърде важен е и открият в наоса на църквата сребърен амулет (обр.12). Той е с кръгла
форма и върху едната му страна са гравирани
изображения на Истера, девет змии и кръст.
От другата му страна няма изображения, или
са изтрити. Тази група средновековни византийски магически амулети са използвани като
апотропеи още в ранновизантийския период.
Някои от разновидностите им, какъвто е разглеждания медальон, не търпят съществени
промени през вековете. (Spier 1993; Byzantine
Women 2003, cat. №. 166-173). Украсата им
бива релефна или гравирана, като често се
придружават от надписи от едната страна:
„Утроба, черна чернееща, виеш се като змия,
като змия съскаш и като лъв ревеш и като агне
лежиш долу“, а от другата - „Свят, свят, свят,
господ Саваот”. Като апотропей, съчетаващ
християнски и езически представи, е носен и
медальонът от църква № 19, за което свидетелства кръглият отвор, пробит в горната му
част. Най-близко до тази находка стоят амулетите - змеевици от Новгород от ХІІ-ХІІІ и ХІV
в. (Седова 1981, 65-72, рис. 23, 24.; Бланков
1973, 203-210.). Това е първият средновековен
амулет от този тип, открит в България по археологически път.

Обр. 12. Сребърна филактерия (амулет). ХІІ-ХІІІ в.
Fig. 12. Veliko Tarnovo. Silver phylactery (amulet),
12th - 13th centuries

Стенописна декорация
Върху подовото ниво в наоса имаше близо
5000 стенописни фрагменти - съборени и натрошени един върху друг, ситуация, която изискваше внимателно разкопаване, укрепване
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на място, изработване на топографски опис и
надеждна фотодокументация10. Именно това
наложи спешната реставраторска намеса при
самото разкриване на фреските, продължило
цял месец, под ръководството на Д. Косева от
РИМ - В. Търново. В процеса на разкриване
на вътрешността, покрай зидовете от север,
се попадна на запазени фрески на място върху
самата стена. Сходна цокълна живопис се откри в югоизточния ъгъл, на южната, източната
и северната стени и върху източната страница
на южния вход. Други фрагменти се разкриваха
на различни дълбочини върху пода. Оказа се,
че цялата вътрешност на наоса е запълнена с
разтрошени фрески. Налагаше се по-големите
начупени фрагменти да се укрепват на терена
и впоследствие да се изваждат. Останалите се
Интензивните археологически разкопки в старата столица Търново допринесоха за разкриването на значителен
брой църкви, от които сравнително малко са тези, със запазени стенописи. Още по-редки са случаите, когато при
проучване на храмовете, археолозите изчерпвайки пластовете, попадат на фрагменти от фрескова украса. Именно тогава значително се разширяват възможностите за
попълване и реконструиране на декоративния интериор,
според количеството и състоянието на разкрития стенописен материал. Трудно е когато фреските са раздробени
на множество късове, да бъдат групирани в отделни пана,
или да се намери тяхното място в конкретни части на
църквата. Произходът на стенописите от ями, строителни бъркала или подравняващи насипи, понякога позволяват
да се направят важни изводи за строителната хронология
и стенописните слоеве, които са от особено значение за цялостната периодизация. Професионалният опит и етика
на проучвателите налагат в подобни случаи да бъдат осигурени специалисти за консервационно-реставрационна работа, съхраняване и експониране на запазената живопис, за
което са необходими допълнителни средства и обикновено
този процес не се осъществява. Различен е случаят, когато
през 1968 г. В. Вълов разкопава две църкви на хълма Царевец
(Вълов. 1992, 88-105; 135, 191) От външната страна на абсидите на църква № 9 се откриват насипани на едно място голямо количество раздробени фрески (части от лица,
ръце, дрехи, драперии и пр.), датирани от Л. Мавродинова
в началото на ХІІІ в., които допълват стратиграфските
наблюдения и периодизацията на комплекса. (Мавродинова.
1995, 45. ) Интересен е случаят и с църква № 12, където е
локализирана двуслойна живопис от ХІV в. Подобен е примерът с новооткритите фрески в три варници и едно хоросаново бъркало, свързани с ремонта на църквата „Св. 40
мъченици” в края на ХІІІ и началото на ХІV в. (К. Тотев, Е.
Дерменджиев 2005, 29). В една от варниците се откриха
над хиляда фрагмента от фрески, произхождащи от първоначалното стенописване на църквата. Проучи се и отделна яма, пълна с фрагментирани стенописи. Върху тях се
различават човешки лица и нимбове, цветни фонове, рамки,
букви, а някои фрагменти са покрити със златен варак.
10
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Обр. 13. Фрагмент от сграфито съд с изображение на царица
Fig. 13. Veliko Tarnovo. Fragment from sgraffito vessel
with image of a Queen

вдигаха направо, като се изготвяше подробна
документация относно тяхното местоположение, дълбочина, допълнителни описания и
реконструкции. Всъщност, стенописната декорация се е натрошила и изпопадала във вътрешността на наоса още при разрушаването стените на църквата, а с течение на времето голяма
част от фрагментите са разнесени по терена и
допълнително разбъркани. Каловата спойка на
стените на църквата също е улеснила ваденето
на камъни от зидовете с цел преизползването
им, оказало се фатално за запазване на стенописната декорация. Изглежда затова основно
върху пода в северната част на притвора се откриха твърде малко разтрошени фрески.
На базата на обработените в лабораторни
условия над 900 фрагмента се установи, че
храмът е имал три стенописни слоя, от които са оцелели следи от цокълната живопис и
регистрите по източната, северната и южната
стени на наоса11. Изключително трудно се оказа идентифицирането и конкретизацията на
стенописните фрагменти от по-горните регистри със сцени и изображения. Така например,
група стенописни фрагменти, открити в близост до южната стена на наоса имат стиловите
черти на фресковата украса от втория период.
Върху тях се различават водни струи, вероятно
от композиция, чиито екстериор включва някакъв воден басейн, срещан при сцената „Кръщение Христово“. При повечето фрагменти отдолу добре личи живописта от първия период, с
преобладаващи цветове на кармин, цинобър,
кафяво и охра. Оттук следва важният технолоЦялостните резултати от консервационно-реставрационните работи, наблюденията, реконструкциите и изводите за живописната украса на новооткритата църква № 19
ще бъдат публикувани от Д. Косева.

11

Обр. 14. Реконструкции на цокълния регистър от различните живописни слоеве на църква № 19
Fig. 14. Veliko Tarnovo. Reconstruction of the socle register of the different painted layers of church No. 19
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Обр. 15. Стенописен фрагмент с изображение на
светец от първия живописен слой на църквата.
(начало на ХІІІ в.)
Fig. 15. Veliko Tarnovo. Painted fragment with image of
a saint from the first painted layer of the church (early
13th century AD)

гичен извод, че освен липсата на грундова изолация, горният живописен слой изглежда не е
повтарял образите и композициите от долния,
по-ранен слой. Върху друг фрагмент от същия
слой пък ясно личи изображението на свещ, вероятно от композиция, която е включвала фигури, носещи свещи, каквато е например сцената
Въведение Богородично. От самостоятелните
изображения на прави светци, заемали първия регистър, са оцелели фрагменти с плетена
ризница на светец-войн, наблюдавани често в
декоративната програма и на останалите Трапезишки църкви.
Цокълната декорация от първия стенописен
слой по северната и южна стена представлява
редуващи се карета, запълнени с червени и зелени вертикални линии върху бял фон и вписани един в друг правоъгълници, очертани с червени линии, също на бял фон (обр. 14). От изток
е била изрисувана драперия, а върху диплите
ú са очертани кръгове. Цокълът от втория живописен слой се състои от правоъгълни карета
с вписани кръгове, вълнообразни линии около
тях и широки рамки, в които фризово са изобразени двуцветни триъгълници (обр. 14). На
източната стена орнаментацията е сходна, но
изпълнена в друг колорит. Третият, най-късен
слой цокълна украса е съставен от квадратни
полета с вписани кръгове, около които концентрично са разположени черни и бели къси черти
на син фон (обр. 14). Този пласт е запазен in sito
върху северната и южна стена на наоса. Подобни цокълни орнаменти са познати от църквите
„Свети Апостоли“ и „Св. Богородица“ в Печ от
средата на ХІІІ и края на ХІV в. (Petkovic 1982,
9-18, 24-28 ), църквата в Жича (двадесетте годи-
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Обр. 16. Смалтови кубчета мозайка от църква № 19
Fig. 16. Veliko Tarnovo. Tesserae of smalto mosaic from
church No. 19

ни на ХІІІ в. и първите десетилетия на XIV в.)
(Суботиh 1984, 32, ил. на 33 ), Боянската църква
и разбира се от оцелелите фрески от църквите
№№ 13, 10, 6 на хълма Трапезица от ХІІІ-ХІV
в. (Димов 1915, 130, 138, 146) и др.
В случая е от значение, че освен в цокълния
регистър, се разграничиха трите живописни
слоя и в горните пояси на църковния интериор.
Първият се отличава с почти акварелна техника,
въпреки многопластовото нанасяне на боите и с
линеарно очертаване на форми и украса. От този
слой е запазено лице на архангел, ръка и орнаментална украса. (обр.15) Живописта от втория
слой се характеризира с меки, пастелни преходи
между сянката и светлината и ярка орнаментална украса. От този период са запазени фрагменти
с изображение на свещ, ризница, лице, части от
одежди, детайли от природни пейзажи и др. Декоративните елементи - дрехи, корнизи, и др. на
множество от фрагментите са идентични с Боянските фрески (1259 г). От третия живописен
слой се различават части от дрехи, с характерни
дипли, чийто обем е постиган чрез няколкостепенно разбелване до чисто бял тон. Личат следи
от водни басейни, скални масиви, архитектурен
декор, изрисувани следвайки канона на Палеологавата живопис от ХІV в.
Мозайки
За мозаечна декорация на някои църкви на
Трапезица споменават още К. Шкорпил и В.
Димов (Шкорпил 140; Димов 1915, 126, 174).
На украсата на църква № 5 специално място
отделя К. Миятев, определяйки стенните мозайки „в типично византийска гама“, от която са се запазили част от лице, чело и теме,
нос, заедно с едно око, друго едно око, части
от нимбове, коса, орнаменти от дрехи и др.
Според него датировката на тези фрагменти
може да се търси най-рано в последната чет-

Обр. 17. Църква № 19 - поглед от югоизток (реконструкция на арх. П. Цанев)
Fig. 17. Veliko Tarnovo. Church No. 19 from southeast (reconstruction of architect P. Tsanev)

върт на ХІІ в., докато иконографската програма и предназначение на църква № 5 свързва с
храма в Бояна, стенописан в 1259 г. (Миятев
1921-22, 163-175)
При разчистване на стенописите в пространството пред абсидата на църква № 19
бяха открити неголям брой разпилени мозаечни кубчета с малки размери - от 0,5 до 0,8
см. Те имат сравнително правилни квадратни и правоъгълни очертания на повърхността (обр. 16). Оцветени са в злато, син, кафяв,
зелен и черевен цвят. Предвид малките им
размери и количество, предполагам, че те не
произхождат от стенно мозаечно пано, а найвероятно са изпадали от портативна мозаечна
икона, съхранявана в олтара на църквата. В
такъв случай датировката й вероятно се отнася към Палеологовата епоха. Откриването на
трислойни стенописи в апсидата на църква №
19 при всички случаи изключва наличието на
стенна мозаечна декорация.
Датировка
В църквата и в насипите край нея се откриха фрагменти кухненска и сграфито керамика
от ХІІІ-ХІV в., както и 41 медни и 3 сребърни
монети. Монетите от ХІІІ в. са 10 бр. латински имитации; 8 бр. на цар Константин Асен
и 2 бр. на император Михаил VІІІ Палеолог.
От XIV в. са 1 бр. на цар Тодор Светослав; 1
бр. на деспот Йоан Орсини; 3 бр. на цар Иван

Александър; 2 бр. на цар Иван Срацимир; 3
бр. български имитации от края на XIV в. и 11
бр. от ХІІІ-ХІV в. Сребърните монети са: една
имитация на сръбски грош от ХІV в.; 1 бр.
на цар Иван Александър и 1 бр. на цар Иван
Шишман. Нумизматичният материал и стратиграфските наблюдения показват, че църква
№ 19 е построена най-рано в началото на ХІІІ
в. Тя е функционирала със сигурност до края
на ХІV в., след което е била изоставена и постепенно се е разрушавала (по запазената архитектура и в насипите около храма не се откриха никакви следи и данни за опожаряване
или насилствено събаряне).
Първоначалните наблюдения по отношение
технологията, стила и иконографията на новооткритите фрески показват, че най-ранната живопис на църква № 19 също може да се отнесе
към началото на XIII в. или по-скоро около 30те години. Вторият слой е от втората половина
на ХІІІ в., а последният, трети слой, е полаган
към средата и втората половина на ХІV в.
Реконструкция
Получените при археологическите разкопки данни за плана на църква № 19 позволяват
да се предложат варианти за нейния външен
вид и обем. Тънките стени, липсата на вътрешни пиластри и каловата спойка показват,
че храмът не е имал купол и камбанария. Така
най-логично изглежда предположението, че
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църквата е покрита с полуцилиндричен свод
и двускатен покрив над наоса и притвора.
Може да се допусне, че сводът е бил допълнително укрепен с арки, стъпващи на конзоли, зазидани по-високо на надлъжните стени.
Не е изключено обаче храмът да е имал само
обикновен двускатен покрив (обр. 17). Материалът за покриване не може да се установи
с точност, поради това, че при разкопките не
се откриха керемиди, оловни листи или каменни плочи.
Ниско запазените стени не позволяват да се
каже дали абсидата е била тристенна над основата или е имала изцяло полукръгла форма.
По същата причина не е ясна и фасадната декорация - имало ли е цокъл с ниши над него
или стените са били изцяло гладки, може би с
изключение на патронна ниша над входа към
наоса. Сигурно е обаче, че фасадите не са били
декорирани с тухлени редове, хоросанова фугировка и керамопластична украса.
Църкви със същия или много близък план до
този на църква № 19 на Трапезица /еднокорабни, едноабсидни, с притвор и полуцилиндричен свод/ са запазени в много от българските
градове в периода ХІІ-ХІV в. Така например
в столичния Търнов това са посочените вече
църква № 2 до храма „Св. Димитър“ (Николова, Робов 2005, 90-96) и евентуално църква
№ 18 на Царевец (Писарев 1992, 163), както и
църква № 10 (първа половина на XIV в.), църква № 11 (втора половина на XIV в.) и църква №
16 от XIII-XIV в. на хълма Трапезица (Димова
2008, 304-306, 320-321), а също така и църква № 2 в подградието при Момина крепост
от втората половина на XIV в. (Димова 2008,
308), църквата в подножието на крепостта Ряховец от XIII-XIV в. (Алексиев, Вачев, 1992,
20-21), църквата „Св. Николай Чудотворец“ в
Мелник от XIII-XIV в. (Димитрова 1989, 9192), църквата „Св. Тодор“ в Несебър от втората половина на XIII в. (Димова 2008, 302-303),
църква № 5 в Шумен от втората четвърт на
XIV в. (Димова 2008, 306-308), църквата „Св.
Илия” в крепостта Урвич при село Кокаляне
от втората половина на XIV в. (Димова 2008,
314), църквата в село Герман от края на XIV в.
(Димова 2008, 320), църквата „Св. Никола“ в
село Калотина от първата половина на XIV в.
(Димова 2008, 323) и др.
Предназначение
Църква № 19 е издигната в североизточния
край на централния градски площад, а пред западната й фасада е преминавала Главната ули-
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ца, идваща от Северната порта на крепостта
(Караилиев 2009). Поради това, че археологическите разкопки на обектите около храма тепърва предстоят, все още не може да се очертае
точната картина на архитектурното застрояване
около него. Така предназначението на църква
№ 19, на този етап от проучванията, не е съвсем сигурно. Засега може да се предположи, че
първоначално храмът е имал гробничен характер. За това подсказват големият притвор (обр.
6); особеното разположение на нейните входове - ориентирани на юг, към градския площад
и особено трите гроба на възрастни индивиди,
вкопани в скалата и разположени в един ред
край западната стена на притвора, които могат
да се свържат с фамилията на ктитора.
Изглежда самият ктитор е бил погребан в
изцяло врязания в скалата гроб, разположен в
югозападния ъгъл на притвора. По-късно в този
гроб са извършени две едновременни погребения (на възрастен индивид и дете), при което
първоначалният скелет е изваден, а костите са
наредени край южната стена на гробната яма. В
ямата се откри само eдна медна монета на цар
Иван Александър с Теодора (1348-1371 г.). Под
черепа на скелета в разположения от север друг
гроб е поставен фрагмент от керемида, а в насипа се откриха медно копче, метален слитък и
медна монета на цар Константин Асен на трон
(1261-1277 г.). В третия гроб (в северозападния
ъгъл на притвора) бяха намерени две медни
копчета и един гвоздей.
Към средата и втората половина на ХІІІ в.
около църквата се оформя градски некропол,
в който са погребани само възрастни индивиди. Некрополът се развива от северната страна, при югоизточния ъгъл на храма в наоса и
притвора. Открояват се две различни по време
гробни нива. Гробовете от долното ниво са само
на възрастни индивиди (25) с малко инвентар:
копчета, обеци, огниво, железни игли, керемиди с графити и няколко монети. През ХІV в. в
този некропол се появяват и детски гробове,
чиито гробни ями прекопават по-ранните гробове от долното ниво. Само в два гроба се откри инвентар: копчета и нишки от златосърмен
текстил около черепа. Към това време се отнасят седемте гроба в наоса, изглежда свързани
с фамилия, ангажирана по всяка вероятност с
последното преизписване на храма. Някои от
тях са с инвентар - посребрени накити, копчета, обеци и др.
При разкопките на некропола на църква №
19 досега са проучени 73 гроба (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2009, 614). В гробовете се от-

криха пет медни монети от ХІІІ в. и една от ХІV
в. Границите на некропола не са уточнени, тъй
като неговото проучване още не е завършено.
Представените данни за църква № 19 показват, че през ХІІІ в., освен погребалния си
характер, тя има отчасти и представителни
функции, тъй като фланкира от север главния

площад на Трапезица (обр. 1). След средата на
ХІІІ и през целия ХІV в., с появата на градския
некропол, храмът очевидно добива квартален
характер, като е възможно в него първоначално да са съхранявани мощите на някой неизвестен светец-лечител или самата църква да е
посветена на него.
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A newly discovered church (No 19) in the medieval town of Trapezitsa
(Summary)

Konstantin Totev
Church No. 19 was found in the northeast part
of the Trapezitsa Hill, next to the eastern curtain
wall. Its location is at 63.60 meters to the south of
church No. 2 and at 62.40 meters to the north of
church No. 18.
The church is 11 meters long (11.45 meters with
the apse) and 5.40 meters wide. The foundation of
an altar was found in the apse, that was made in
mortar masonry in contrast to the church walls,
which were set in mud. The nave is rectangular,
with internal measurements of 4 x 5 meters, while
the narthex has a square shape with an internal side
length of 4 meters. There is no entrance from the
west but two entrances were found at an unusual
place: at the south wall, at both sides of the
partition wall between the nave and the narthex.
The entrance to the nave is 0.85 meters wide,
while the entrance to the narthex is 1.25 meters
wide. There is a narrow way (0.6 m) between the
nave and the narthex that lies in the middle of the
partition wall. Construction of churches set in mud
is not a usual practice for the urban centers of the
Second Bulgarian Kingdom. Such examples are
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known from the capital Tarnov: the small church
No. 2 in St. Dimitar Monastery (14th century), the
church at the foothills of Riahovets fortress (13th14th centuries), St. Nicolas Thaumaturge church
(the first period dating to the 13th-14th centuries)
in the lower town of Melnik, churches Nos. 2 and
3 from the lower town of Hotalich (12th-14th
centuries), etc.
An entirely preserved glass cup serving as a
liturgical vessel (float light or communion cup)
and an iron handle from a processional cross were
found in a specially built chamber within the eastern
apse wall that was inbuilt for relics deposited
during the construction of the church. Some other
interesting finds related to the Christian cult have
also been found. A small bronze communion
spoon is noteworthy; it has a broad lower part and
a thin plate that has a tapering and bent upward
terminal.
The vertical arm of a reliquary silver cross was
found outside the south wall of the nave. It has a
relief image of St. George depicted in full height
as a martyr with a cross before his chest and with

a Greek inscription: Α(γιον) ΓΕΟΡΓΙΟΝ. A part
of another silver cross was also found during the
excavation of the church: an encolpion decorated
with gilt and niello. It has the rounded arms and
central depiction of a martyr in full height identified
as St. Procopius. Also very interesting is the silver
amulet found in the nave, bearing engraved images
of Istera, nine snakes and a cross.
Around 5000 fragments of wall-paintings
were found during the excavations of the church’s
interior, 900 of which have been processed in the
conservation laboratory. The church had three
painted layers and the surviving parts were from
the socle painting and the register areas on the east,
north and south walls of the nave.
The first painted layer has forms and
decorations in linear style and an almost aquarellelike effect, despite the fact that the colors were
over-painted. A face of an archangel, an arm
and some ornaments are preserved from the first
layer. The second painted layer is characterized
by bright ornamentation. Fragments depicting a
face, an arm, a candle, chain-mail, etc. have been
preserved from this period. Decorative elements
like clothes and the cornice painted on many of
the fragments are identical to the frescos from the
Boyana Church from AD 1259. The third painted
layer is known from fragments depicting clothes
with characteristic folds, together with fragments
of landscape paintings executed in the manner of
the mature Palaeologus style.
A certain amount of small (from 0.5 to 0.8 cm)
dispersed mosaic tesserae were found during the
investigation of the wall-paintings in the area in front
of the apse of church No. 19. They have relatively
regular square and rectangular outlines. They are
golden, blue, brown, green and red in color. Having
in mind their small amount and size, I would suggest
that they derive from a portable mosaic icon kept in
the altar rather than from wall mosaics.

The stratigraphic observations together with
the numismatic material suggest that the earliest
construction date of church No. 19 was the
beginning of the thirteenth century AD. It was
certainly in use till the end of the fourteenth century,
when it was abandoned and started gradually to
decay. The technology, style and iconography of
the newly-discovered frescos also suggest that the
earliest wall-painting was at the beginning of the
thirteenth century, and more specifically around the
1230s. The second layer is from the second half of
the thirteenth century, and the last third layer was
probably laid around the middle/second part of the
fourteenth century.
It seems logical to suggest that the church had
a vaulted arch and gabled roof above the nave and
the narthex. It is not impossible, however, that there
was only an ordinary gabled roof. Such single-nave,
singe-apse churches with a narthex and a vaulted
arch have been preserved in many Bulgarian towns
of the twelfth-fourteenth centuries.
Church No. 19 was built in the northeast end of
the central town square and there was a street along
its western wall that led from the North Gate of
the fortress. At this stage of the investigations, the
architectural context of the church and its function
are still unclear. It could be suggested, however,
that initially the church was a funeral chapel. The
large narthex, the unusual location of the entrances
(oriented towards the town square) and the three
adult burials cut into the bedrock and set in a line
along the west wall of the narthex, support such
a hypothesis. The buried individuals were most
probably related to the family of the church-donor.
After the establishment of the town cemetery in
the mid-thirteenth century and throughout the
fourteenth century, the church served as local
chapel and it is possible that the relics of an
unknown saint-healer were kept there or even that
the church itself was dedicated to such a saint.
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