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Др Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СОФИЈА 
 

КАКО ДА СЕ САЧУВА И ПРЕДСТАВИ АНТИЧКИ И 
СРЕДЊОВЕКОВНИ ЦЕНТАР СОФИЈE  

У ОКВИРУ ИЗГРАДЊЕ МЕТРОА У ГРАДУ 
Резиме 

У овом раду су представљени проблеми проистекли из конфликта између изградње и 
културног наслеђа у центру бугарске престонице. Софија има веома богату историју која 
је оставила добро изражен археолошки слој из периода од III до XIX века. Урбанизација 
града, после његовог проглашења за бугарску престоницу и изградње новог центра педе-
сетих година XX века, умногоме оштећују археолошко наслеђе. То је разлог да се центар 
престоног града одреди као археолошки резерват. Упркос овом статусу, градња софијс-
ког метроа током последњих година улази у тешку противречност с а археолошким нас-
леђем. Размотрени су конфликти између институција и покушаји ниподаштавања зна-
чаја археолошког наслеђа Софије. 

Кључне речи: Сердика, метро, трг-раскрсница главних улица, Министарство кул-
туре, спасилачке ископине. 

Serdiкa, данашња Софија, постаје римски град за време императора Мар-
ка Улпија Трајана (98-117). У другој половини III века Ulpia Serdica постаје пре-
стоница провинције Унутрашње Дакије. Изгледа да je императору Константи-
ну Великом (280-337) град био један од најдражих и он га je називаo „мој Рим“, 
бринуо се о његовом уређењу и дуго се двоумиo да ли да га одреди као престони-
цу читаве империје. Богато античко наслеђе и његово значајно место за време 
Средњег века и Османлијског периода претпоставка су за његово богато архе-
олошко наслеђе. 

Нека посматрања терена саме Софије, која је постала престоница Трећег 
бугарског царства 1879. године, као и добро познавање историјске судбине, 
дали су основ чешком историчару К. Јиречеку да тврди да је испод Софије за-
копан још један град и да је то античка Сердика. Ово његово мишљење пот-
врђено је ископавањима у центру града, која су пратила грађевинске радове 
када су се педесетих година XX века градиле нове друштвене зграде. Зграде 
Партијског дома, хотела „Балкан“ (данас „Шератон“) и Централне универзалне 
робне куће (ЦУМ) које су тада подигнуте, обликовале су не само нови центар 
Софије, већ и низ питања у вези са археологијом града. Ако занемаримо ес-
тетску архитектонску вредност ове нове градње у стилу типичном за период 
касног стаљинизма, мора да се има у виду да је она проузроковала прва знача-
јна археолошка ископавања у центру престоног града. Тада се, испод тако об-
ликованог централног трга двеју главних улица, као и испод касније изграђе-
них зграда у центру престонице, откривају значајни археолошки споменици 
из античког, средњовековног и османлијског периода. Један њихов део, попут 
ротонде „Св. Георгија“, која је преживела свакакве историјске олује времена, 
као и откривене римске грађевине око ње као да су чудесно сачуване и пред-
стављене. Сачувана је и средњовековна црква „Св. Петка“ у подземном прола-
зу који повезује ЦУМ са хотелом „Балкан“. Многи споменици су, међутим, затр-
пани испод темеља масивних грађевина, а трећи су, попут каравансараја из 
18. века, који се налазио испод темеља ЦУМ-а, уништени. То се у великој мери 
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десило због тадашњих метода градње, али и због ниподаштавања археологије. 
У то време зграде су се градиле на другачији начин – по такозваном скелетном 
систему. Није се радио комплетан ископ када су зграде зиданe, већ само мали 
ископи димензија 5 х 5 м на одговарајућем осном растојању. Такав начин ис-
копа није омогућавао целовито откривање археолошких слојева као што се 
ради сада, већ су остаци откривани само у тим квадратним отворима. Све оно 
што се налазило испод тих зграда није сачувано и већ тада је било демонти-
рано. Једина ствар која је била сачувана јесте комплекс источне капије испред 
бившег Партијског дома. Други део, који такође може да се види, јесу остаци 
које се налазе у ископу између катедрале „Св. Јосифа“ и улице „Вашингтон“. У 
згради „Булбанке“, у подземном и приземном делу налази се део зида утврђе-
ња који такође може да се види. Преко тих ископина налази се средњовековна 
црква „Светог Спаса“, која је такође сачувана, али није доступна посетиоци-
ма. Једна троугласта кула налази се у подруму робне куће „Софија“. Током по-
следњих година градње метроа откривени су остаци код метро-станице „Сер-
дика“ која се користи последњих десетак година. Ти археолошки остаци били 
су демонтирани, спаковани, нумерисани и ускладиштени у једном складишту 
метроа. Био је изграђен читав један спрат, где је било предвиђено да се остаци 
врате да би били доступни јавности, али се тај спрат сада користи као паркинг 
који ће евентуално убудуће бити коришћен за археолошка открића извршена 
на том месту. 

Све наведено, као и касније спасилачка археолошка ископавања урађена 
због новије градње у центру града, на дневни ред стављају потребу за укључи-
вањем откривених артефаката у склопу новог архитектонског амбијента. 

Да би археолошки слојеви из различитих историјских периода града били 
представљени, потребан је напор археолога, архитеката и, не на последњем 
месту, градске јавности, што представља велики изазов. 

Слично другим европским градовима с богатим археолошким наслеђем, 
пред Софијом такође стоји питање како да се уклопи савремена урбанизација 
града с његовом прошлошћу. У XXI веку конфликт између модерног развоја и 
прошлости је незамислив, aли пракса показује нешто друго. Оштра контради-
кција између тежњи инвеститора и грађевинаца, с једне стране, и институци-
јa којe су задуженe да проучавају, конзервишу и јавности представљају арте-
факте откривенe током градње по ко зна који пут показује да ће урбанизам 
можда здробити археологију уместо да је укључи у савремени градски про-
стор. Таквих примера има на претек. Можда се конфликт и контакт између 
градње и историјске прошлости најбоље испољава код градње последњег вели-
ког објекта у Софији – метроа. Без обзира што пројектовање траје више од 
тридесет година, а више од двадесет се гради прва траса метроа, која сече 
град у правцу исток-запад, није се дошло до остваривања конзервације, 
чувања и представљања артефаката после завршетка градње у центру града. 
До сада нико од пројектаната није био у стању да пружи аргументован одго-
вор на питање шта је изазвало решење да се оба правца метроа – исток-запад 
и север-југ укрштају у идеалном центру савременог града, тамо где се укршта-
ју Dekumanus maksimus и Kardo maksimus античке Сердике. Тако израђен 
пројекат морао би да води рачуна о конфликту с једним веома израженим ар-
хеолошким слојем од времена антике до XIX века, када се завршава османлиј-
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ски период. То је обавезно и због решења Министарског савета из 1976. годи-
не када су простори који обухватају античку Сердику и средњовековни Сре-
дец проглашени за историјско-археолошки резерват, а то је савршени центар 
престонице. Очување старине гарантује се допунским законским прописима. 
Према члану 161, тачке 1 Закона о културном наслеђу захтева се: „Извођењу 
инвестиционих пројеката...на територијама где постоје подаци о постојању 
археолошких објеката, обавезно претходе археолошким истраживањима 
којима се одређује да ли они неће бити повређени и оштећени. На археолош-
ким објектима, откривеним током истраживања, спроводе се спасилачка ис-
копавања пре почетка грађевинских радова.“ Због чега све то мора да буде та-
ко објашњава Наредба бр. 2 Министарства културе која се односи на резерват 
„Сердика-Средец-Софија“. У члану 5 (1) каже се: „Археолошко испитивање 
почиње пре почетка грађевинских радова тако што се годину дана пре почет-
ка даје подлога за пројектовање у радној фази уколико су откривени спомени-
ци културе.“ Европска конвенција о археолошком наслеђу која је ратификова-
на и од стране Бугарске, изричито одређује да се споменици чувају на свом 
месту (in situ) и поштовање према оригиналу и његовом окружењу. 

  
СЛИКЕ 1. И 2. 

Да ли је закон испоштован? Шта су открили археолози и где су пројекти 
када се ради о центру града? Наравно, не, али су присутна различита виђења 
архитеката током последњих двадесет година, која предвиђају излагање архе-
ологије која би била откривена током градње метроа и њихове везе с већ от-
кривеним и изложеним археолошким споменицима током седамдесетих годи-
на XX века.  

Још 2000. године представљен је пројекат Софијске општине под насло-
вом „Срце града“, којим је Софија конкурисала у европском програму „Cultura 
2000“. Пројекат предвиђа рестаурацију, конзервацију и представљање архе-
ологије старог града Сердика-Средец на територији раскрснице главних ули-
ца тј., простора између зграде бившег Партијског дома и трга „Независност“, 
где се налази источна капија града, и новоподигнуте католичке катедрале „Све-
тог Јосифа“ где је откривена западна капија. На тај начин би се остварила 
једна специфична културна маршрута дуж главне улице римског града и тако 
би се створио један археолошки ниво упоредо са савременим у правцу Исток-
Запад, који укључује и античку архитектуру дуж Dekumanus maksimus-a, 
који се налази у различитом степену спремности да буде представљен. Од тада 
па до 2010. године овај пројекат је интензивно популаризован, приказиван је 
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на изложбама, с њим се учествује на конкурсима различитих програма за фи-
нансирање одвојених објеката. 

Како би овај пројекат био реализован са археолошке тачке гледишта? На 
први поглед звучи добро, али постоје веома велике препреке. Недостаје доку-
ментација о ископинама код Источне капије. Познато је такође да су ориги-
налне камене плоче са главне античке артерије замењене другима, направље-
ним од тврђег материјала. На тај начин антички ниво је компромитован. Пред-
стављање кула са обе стране капије такође захтева компромис јер се објекат 
налази у пешачком подземном пролазу из 70-тих година XX века. Све то, уз 
промене археолошких нивоа код средњовековне цркве „Св. Петке“, која се на-
лази у западном крају главне улице, као и недостајање јасног става по питању 
будућности пре доста година откривене, али не и конзервисане Западне ка-
пије поставља веома много питања врло тешких за решавање. 

 
СЛИКА 3. 

После почетка изградња метроа испод трга, где се спајају главне улице, и 
испод булевара „Марије Лујзе“ овај пројекат је напуштен и почиње да се ради 
по пројекту „Антички културно-комуникативни комплекс Сердика“. Према 
речима садашње градоначелнице Софије Јорданке Фандакове, за његову реа-
лизацију ће бити потребно двадесет милиона лева. Испитивања надземног 
нивоа обухватаће само територију трга и део булевара „Марије Лујзе“ испред 
западне фасаде ЦУМ-а. На археолошком нивоу, испитивање обухвата изгра-
ђени простор источне капије Сердике са централним подземним пролазом код 
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храма „Св. Петке Самарџијске“ и већ изграђене станице метроа „Сердика“. У 
правцу север-југ прикључује се и простор будуће станице бр. 8 метроа другог 
крака метроа. Каква је разлика између тих пројеката? Шта је изазвало одуста-
јање на оси Исток-Запад? Један од разлога је то што је озбиљно прекршен 
статус археолошког резервата који има центар Софије којим се прописује ис-
кључиво државно власништво терена у границама резервата. Закон је, међу-
тим, заобиђен и власништво терена испод којег се налази део античког Deku-
manus-а прешло је у општинско власништво, а после 2001. године продато је 
приватном лицу. На том месту сада је изграђен подземни паркинг. На тај на-
чин археолошки слој је компромитован. Изградња станице метроа „Средец“ 
допунски компликује процесе везане за очување археолошких споменика. 
Премештени су део зида тврђаве и део Dekumanus-а. 

Археолошки налази су исечени, демонтирани и пребачени у складиште 
метроа у селу „Обеља“. У овако створеној ситуацији немогуће је остварити везу 
између археолошког слоја, раније откривеног за време изградње „Булбанке“, 
укључујући и део античког зида тврђаве и средњовековне цркве „Св. Спаса“, и 
археолошког слоја подземног пролаза где се налази већ споменута средњове-
ковна црква „Св. Петка“. Из тих разлога пројекту „Срце града“ потребне су 
велике промене које га дерогирају. Сада, под теретом ових околности новоро-
ђени предлог се базира на некој врсти представљања археолошких слојева у 
облику слова Г, без повезивања са структурама у правцу запада. Нови про-
јекат не повезује Источну и Западну капију, већ ломи смер у правцу севера 
код подземног пролаза „Св. Петка“ и обухвата ископине које се у овом мо-
менту врше дуж булевара „Марије Лујзе“ где се гради станица метроа бр. 8 у 
правцу Север-Југ. И овде, слично правцу метроа Исток-Запад, недостају кон-
кретни планови како да буде представљена археологија. Чим се ради, мора да 
постоји пројекат по коме би се лио бетон. „Пројектовање и градња конструк-
ција станице 8 метро-II и припадајући подземни паркинг из II деонице метроа 
у Софији.“ урађено је од стране „Предузећа Метро Алијанс“ и највероватније 
потврђено од Софијске општине и Националног института за очување непо-
кретних културних вредности. Наравно да се пројекат не базира на резултати-
ма археолошких испитивања, јер она су још увек у току. У овом пројекту пред-
виђен је један археолошки ниво без обзира на то колико ће археолошких ни-
воа открити археолози. Не постоји пројекат на бази откривене археологије. Ње-
на будућност је одређена на основу припремног пројекта. У целини, поступак 
је следећи: документовање, демонтажа, паковање, складиштење негде ван 
Софије целокупне археологије тј., чупање споменика из њихове природне 
средине и природне стратиграфске позиције у огромним вишеметарским сло-
јевима. После интервенције јавности ипак је донесена одлука да се изврше 
промене. Одустало се од градње подземног паркинга. Тешко би могло да се од-
брани његово присуство, пошто је циљ метроа да смањи кретање аутомобила 
кроз центар, а не да их смести у подземни паркинг станице метроа. Ова одлу-
ка је пружила могућност да се део археологије делимично сачува на свом мес-
ту и да буду представљене већ исечене и измештене средњовековне цркве, али 
велики део из османлијског археолошког слоја је неповратно изгубљен. Излива 
се бетон који допунски оштећује и компромитује археолошке слојеве. Компро-
мис између грађевинаца и археологије постаје реалност. Све је то, међутим, 
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деловање у покрету и свакако не даје одговор на важно питање о томе да ли 
постоји усмерена политика за очување и представљање археолошког наслеђа у 
центру Софије или се ради на парче и под притиском јавности. Недостатак 
прелиминарних конкретних, а не идејних планова урађених пре почетка 
радова показује да смо још увек јако далеко од европских прописа укључива-
ња историјског наслеђа у модерни градски простор. У том смислу иду раз-
мишљања старије научне сараднице Дијане Гергове, која је научни секретар 
Националног Археолошког института у Музеја при Бугарској Академији ааука, 
и чланице Управног савета Националног комитета Међународног савета за 
споменике културе, када упоређује однос према археолошком наслеђу у Грчкој 
и код нас: „Када у Грчкој неко упита како и због једног споменика они праве 
туризам, сада је место и време да одговоримо – јер макар он био и један једи-
ни, остављен је на свом месту.“ Од сада па надаље морају да се траже најбоља, 
најоригиналнија и савремена решења да се сачува археолошко богатство ре-
зервата „Сердика-Средец-Софија“ 

Заиста, остаје нам само да маштамо да ћемо се шетати једном доста про-
ширеном пешачком зоном карактеристичном за европске историјске центре, 
која би од трга где се спајају главне улице скретала низ „Марију Лујзу“ и стиза-
ла чак до остатака античких терми. Једна изнад друге су две централне рас-
крснице – античке Сердике и савремене Софије, а у моћном културном слоју 
између њих се разазнају фрагменти средњовековних и османлијских старина. 
После мноштва варијаната пројеката, професионалних и јавних дискусија, 
сигурно да бисмо могли да се поносимо да себи и свету можемо да покажемо 
јединствену и непоновљиву тријаду Сердика-Средец-Софија. 

Литература 
Върбанова, В. За проекта Сърцето на града - експониране на археологическото ниво на 
Сердика , Столична община, бр. 1, 2010. 
Върбинова, В. Как се става световен. Култура, бр. 18, 2010. 
Гергова, Д. Законноста е основа на държавата? Култура, бр. 16, 2010. 
Генчев, Хр. Средец и антична Сердика. Serdika, бр. 16, 2010. 

Summary 
 

Aleksandar ATANASOV ANTONOV, PhD 
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, THE FACULTY OF HISTORY 
 

ATTEMPT TO PRESERVE AND CONSERVE THE ANTIQUE CENTER OF SERDIKA 
(SOFIA) CITY IN CONFLICT WITH THE CONSTRUCTION OF  

METRO SYSTEM IN THE CITY 
 

Sofia city center was blocked. This time will be blocked for a long period of time – until 
2012 year. The reason for this is digging the next section of the subway. We are witnessing the 
media chaos of what officially happens with the archeology during the digging of the new 
subway section.   

There are several projects about future presentation of the archeological structures 
beneath the boulevard «Marija Lujza». It is assumed that they will be definitely completed at 
the end of 2012 year, and then UNESCO will include this historic achievement to the World 
Cultural Heritage List, and received amount of twenty million Euros will be directed to the 
presentation of the archeological findings beneath the glass roof. These excellent intentions do 
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not reflect the conflict between the construction works and archaeologists. At the spot, it is 
concreted the cast, every day the project scheduled are changing, and are lost artifacts.  

Archeological remains are trapped and in a subordinate position in relation to construc-
tive projects that are implemented parallel to the excavation. Medieval walls are preparing for 
the cutting to be carried somewhere at landfill, but don`t know where. The wall paintings are 
removed from discovered medieval churches etc.  

Is it necessary to dismantle the artifacts, which will diminish their historical value, or to 
change the plans of construction workers, what will be the final outcome and is there any way 
to save the ancient character of the ancient and medieval town? All of this is the research 
subject.          

Key words: metro system, church, fortress walls, public building  




