Др Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ
УНИВЕРЗИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СОФИЈА

ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ СА РЕСТАУРАЦИЈОМ
И ОБНАВЉАЊЕМ ЦРКВЕ СВ. ЧЕТРДЕСЕТ МУЧЕНИКА
У ВЕЛИКОМ ТРНОВУ
Резиме
Један од најпознатијих бугарских средњовековних споменика, црква „Светих четрдесет мученика“ у Великом Трнову, била је недавно рестаурирана и прозвана „Пантеоном бугарске славе“. То, међутим, није распршило сумње око историје споменика.
Многа питања која су била у вези са експонирањем такозваних „царских гробова“ остала су неразрешена, а што се тиче самог пројекта рестаурације, он подлеже озбиљној критици.
Кључне речи: наос, некропола, гроб св. Саве српског, Калојанов гроб.

Предмет овог саопштења је, пре годину дана завршена, дугогодишња рестаурација једне од најзначајнијих цркава у Бугарској – Царске цркве „Св.
40 мученика“ у Великом Трнову. Управо зато све у њој и око ње треба да буде
историјски веродостојно и научно аутентично. Нажалост, обновљена црква
не одговара научним захтевима и нема скоро ништа заједничко са храмовима грађеним током ХІІІ века.
Према сачуваном ктиторском натпису цркву је подигао цар Иван Асен II
1230. године у част своје велике победе над епирским деспотом Теодором
Комнином у бици код Клокотнице 9. марта 1230. године (дан Светих четрдесет севастијских мученика). Она је једна од најлепших и најбогатијих цркава
манастира „Велике лавре“. У цркви се налазе неки од најбитнијих старобугарских епиграфских споменика – Омуртагов, Асенов и гранични стуб од
времена кана Крума. Ту су највероватније сахрањени и многи бугарски цареви из XIII и XIV века, као и чланови царске породице и бугарске аристократије. У цркви се налази гроб св. Саве српског, који је пред крај живота
предузео велику мисију за своје време, посетивши током 1232–1233. године
три источна патријарха – Jерусалимског, Aлександријског и Aнтиохијског.
Циљ је био учвршћење положаја српске цркве и подршка цару Ивану Асену ІІ
за обнову бугарске патријаршије. На повратку из Палестине у отаџбину, св.
Сава је примио позив бугарског владара да посети престоницу да би се видео
са својим „светим царем Асеном“. У царевграду Трнову дочекан је с огромним почастима. Службена посета је била у месецу јануару, а тада је зима
била врло јака. Св. Сава је узео учешћа у Великом богојављенском свећењу
водице на реци Јантри. Тешко се прехладио и између 12. и 14. јануара 1235.
године преминуо после кратке болести. Његова смрт је примљена као
знамење – богоизабраност града. Управо из тог разлога бугарски владар и
бугарска црква нису одмах предали Србији ковчег с моштима, већ се то
догодило две године касније, током 1237. године. Култ првог српског архиепископа постао је врло популаран међу словенским народима на Балкану и у
Русији. Дан његове смрти – 12. јануар уведен је у календар празника бугарске и руске цркве, а српска га празнује 14. јануара.
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Претпоставља се да је крајем XVIII века црква претворена у џамију, а
после ослобођења је на неко време запуштена. Дана 22. септембра 1908. године кнез Фердинанд је овде прогласио независност Бугарске, а себе је прогласио за бугарског цара. Храм се налази под заштитом државе и има статус
националног архитектонског и културног споменика.

ЦРКВА „СВ. 40 МУЧЕНИКА“ У ПОДНОЖЈУ ТВРЂАВЕ ЦАРЕВЕЦ

Рестаурација је обављена по пројекту арх. Т. Теофилова, јер је храм почетком 2003. године био угрожен од рушења услед појаве клизишта. Зидови
код припрате су направљени од итонга – да конструкција не би оптерећивала темеље цркве, а оригинални зидови цркве су учвршћени бетонским појасима. Оформљени су прозори, направљени од бојеног витражног стакла израђеног у САД, као и врата и архитектонски детаљи око њих. Спољни зидови
храма покривени су са 170 м3 бигора, што није карактеристично за срeдњовековну бугарску архитектуру. Кров је на две воде, покривен глазираном
ћерамидом, а унутра је на под положен фини мермер који ствара осећај да се
улази у позоришни фоаје или у савремену пословну зграду. Бели мермер и
савремени витражи потискују постављени оригинални живопис. Од мермера је изведен и иконостас, што не одговара традицији. Сви изложени гробови су једнообразни. Употребљено је 16 м3 мермера за израду саркофага, ук61

рашених орнаментима и натписима. Управљање је поверено Националном
историјском музеју (НИМ) у Софији. Намера је да храм “Светих 40 мученика”
у будућности буде претворен у пантеон бугарских царева. Идеја припада
директору Националног историјског музеја проф. Божидару Димитрову и
подржавају је многи стручњаци. По њему, треба да се воде преговори о преносу костију цара Самуила из Грчке и остатака цара Михаила III Шишмана
из Србије. Према проф. Димитрову, они могу да буду сахрањени у цркви
“Светих 40 мученика”. Сада се кости Михаила ІІ Шишмана, праунука цара
Ивана Асена ІІ, налазе у цркви „Старо Нагоричане” у Македонији, а остаци
цара Самуила, једног од последњих бугарских царева прве бугарске државе,
чувају се на Солунском универзитету.
Све је то врло добро замишљено и изведено, али нема скоро ничег заједничког са историјским развојем храма.
При истраживањима у периоду 1992–2000. године на терену око цркве
нису откривени никакви трагови културног слоја са налазима с краја VІІ до
ХІІ века. Нови интересантни подаци и материјали, нађени при ископавањима у наосу, притвору и екзонартексу, западној доградњи и галерији цркве,
као и стратиграфска посматрања и новооткривених 100 гробова из црквене
некрополе, који дају конкретне могућности да се разграниче градитељски
периоди цркве нису били узети у обзир при изради планова рестаурације.
Напротив, усвојено је старо становиште да је цар Иван Асен ІІ преуредио и
обновио цркву “Рождество Богородичино” која је постојала пре ХІІІ века. То
је у великој мери направљено с циљем да се докаже да је у нађеном гробу бр.
39 цар Калојан, убијен 1207. године при опсади Солуна. Овде треба да се
примети да је у цркви и око ње откопано око 300 гробова, што показује да је
постојала велика некропола (гробље). Сам „Калојанов“ гроб се налази на
сасвим неугледном месту у северној галерији, испод керамичког пода, без
икаквих ознака (на пример крста). Штавише, у њему нема мерменог саркофага – ископана је гробна јама у коју је положен дрвени ковчег. Сахрањени је
био снажан, скоро двометарски мушкарац, који је више пута ратовао (на
лобањи има трагова удараца мачем), био је обучен у богату одећу од срме и
свиле. Све то показује аристократско порекло, али све то не даје основ да се
гроб одреди као царски. Што се тиче нађеног масивног златног прстена с написом “Калојанов прстен”, на њему недостаје царска титула. Пажљиво проучавање графике слова показује да су она карактеристична више за ХIV, него
за ХIII век, а то је један век касније од цара Калојана. Сходно томе, могућност
да је печатни прстен његов веома је оспорива.
У ствари, рестаурирана црква има форму базилике, која не одговара ниједном од архитектонских планова карактеристичних за различите периоде
градње.
У првобитној градњи црква се састојала само од садашњег наоса (обр. V1). Била је тробродна, триапсидна, без изражене посебне припрате. О архитектонском типу цркве нема категоричних података, јер се стилобати под
стубовима јављају као резултат касније преправке наоса. Може се претпоставити да је она највероватније била крстокуполна, слично већ постојећим
црквама у царском дворцу и Патријаршији у Царевецу.
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ПЛАН НЕКРОПОЛЕ И ПОЛОЖАЈ КАЛОЈАНОВОГ ГРОБА И ПРИКАЗ И НАТПИС НА КАЛОЈАНОВОМ ПРСТЕНУ

Други период повезан је с развојем велике световне некрополе око цркве
током друге половине ХІІІ века, а то је наложило дозиђивање припрате
(обр.V-2). Основна поновна градња цркве одређује посебан потпериод. То је
везано за рушење великих делова северних и западних зидова наоса и припрате (обр.-3). Најзначајнија су преуређења у наосу, где су допунски изграђена
два самостална крстолика стилобата под стубовима, при чему је стуб с натписом цара Ивана Асена постављен у северозападни угао. Сада већ црква са
сигурношћу има крстокуполну запремину, а поткуполни бубањ је издигнут
изнад прва четири стуба са истока.

ЕТАПЕ ГРАДЊЕ ЦРКВЕ

Трећи период повезан је са изградњом манастира око цркве „Св. 40 мученика", мало пре средине XIV века, при којој изгледа да су већи делови површине некрополе привремено престали да се користе (обр.V-4). На цркви, као
главном манастирском храму – католикону, нема значајних промена.
После пада Трновграда 1393. године, манастир је престао да постоји и
изгледа да је напуштен. Црква, укључујући наос, припрату, западну доград63

њу и галерију, ипак наставља да ради, уз неке мале поновне градње и поправке (обр.V-7). Обнавља се традиција коришћења терена око цркве као погребне
површине, па се око ње развила велика некропола, која постоји од краја XIV –
XV века негде до средине XVII века. Гробови су распоређени на свим странама
храма, као и у његовој унутрашњости, нарочито у западној доградњи, која у
том касном периоду уистину добија карактер маузолеја (обр.VI-4). Највероватнији разлог напуштања некрополе је рушење цркве „Св. 40 мученика", при
којем је скоро до основе разрушен северни, а делимично и јужни и источни
зид наоса, укључујући куполу, сводове и галерије. Током 1853. године трновски шеик Хаџи Јумер одлучио је да реконструише храм “Теке џамиси” (познат
и као Кавак баба теке). Тада је конструкција храма значајно измењена. После
ослобођења текија је поново претворена у цркву, у којој је 22. септембра 1908.
године Фердинанд прокламовао независност Бугарске.

ПЛАН ЦРКВE

Наведена кратка запажања и закључци о археолошким налазима представљају цркву „Св. 40 мученика“ и манастир Велика лавра у другачијем светлу од досадашње наметнуте представе о њима. У ствари, жеља да се направи један пантеон бугарских владара представља искривљавање историјске истине. Рестаурација цркве и околног простора у пракси искривљује историјску стварност. У овом случају тај пројекат показује како не треба да се
чува историјско памћење.∗

∗

Извор: http://st40martyrs.org
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