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СКРЕТИСКА
/КОСТИНБРОД/

Най-романтичната част
от историята на Сердика

SCRETISCA

/KOSTINBROD/

The Most Romantic
Part of the History of Serdica
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„Св. св. Кирил и Методий“
в гр. Костинброд
Church of Sts Cyril and
Methodius, Kostinbrod

Град Костинброд е разположен в западната част
на Софийското поле, отстои на 6 км от София по пътя
за Лом и Видин. Надморската му височина е около 550
м. Градът е център на община Костинброд, която е с
приблизителна площ 255 кв.км и включва 15 селища с
18 000 жители.
Множество находки говорят за организиран живот
по тези земи още от древността. Частично са проучени
селищната могила при с. Петърч от каменно-медната епоха, селището западно от с. Опицвет от бронзовата епоха,
селища и култови сгради от римската и ранновизантийската епоха (I–VI в.). Пътят от Европа за Мала Азия през
Белград, София и Цариград съществува от хилядолетия.
На частта му, минаваща през района, е съществувала пътна станция Скретиска.
Най-впечатляващата по размери и качество открита археология е в местността Градище в Костинброд. Тя
включва два уникални антични паметника: късноримска
резиденция Скретиска /palatium Scretisca/ и ранно византийското селище Кратискара.
В края на III в. започва изграждането на дворцовия
комплекс при Скретиска, в западните околности на Сердика, включващ най-голямата перистилна постройка на Балканите. Завършен е чак при Константин Велики и целият
район остава в историята с неговото име – Костинброд.
Грандиозното начинание е свидетелство за изключително
значимото място на Сердика в римската административ-

Kostinbrod is located in the western part of the Sofia
Valley, 6 km from Sofia, on the road to Lom and Vidin. Its
altitude is about 550 metres asl. The city is the centre of Kostinbrod Municipality, which has an approximate area of 255 sq
km and comprises 15 villages with 18,000 inhabitants.
Many findings point to an organized way of life in these
lands since ancient times. The settlement mound in Petarch
from the time of the Stone–Copper Age, the settlement west
of the village Opitsvet from the Bronze Age, settlements and
religious buildings from the Roman and early Byzantine Eras
(1st–6th centuries AD) have been partially studied. The road
from Europe to Asia Minor via Belgrade, Sofia and Istanbul,
has existed there for millennia. On its part passing through the
area there had been a Scretisca road station.
Most impressive in size and quality are the archaeological findings in the locality of Gradishte in Kostinbrod. These
include two unique ancient monuments: the Late Roman residence of Scretisca (palatium Scretisca) and the early Byzantine
settlement of Kratiscara.
The late 3rd century AD saw the start of the construction process of the palatial complex at Scretisca in the western suburbs of Serdica, which included the largest peristyle
building in the Balkans. It was completed only under Constantine the Great and the whole area remained in history with his
name, KOSTINBROD. The grand endeavour is a testament
to the significant place of Serdica in the Roman administrative hierarchy. The military and political hinterland of the city
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на йерархия. Военнополитическият хинтерланд на града
поначало е обширен и обхваща голяма част от западностаропланинската област, но по това време са предприети
действия за разширяването му.

СЕРДИКА –
столица на
провинция Дакия
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Галиен е първият римски император, който започва да обмисля сериозно преструктуриране на Империята.
Това преструктуриране добива ясни контури със създаването на Домината от император Аврелиан (270–275). В
новата карта на Империята Сердика, вече доказала своята
политическа лоялност и стратегическа важност, става столица на провинция Дакия. С градски статут още при император Марк Улпий Траян (98–117), към това време градът
разполага с автономно управление, съчетаващо елементи
от демокрацията, аристокрацията и олигархията. Всички
длъжности са почетни, т.е. не се заплащат; участието в
управлението е привилегия на най-авторитетните граждани, често притежаващи най-значителните средства, които
да влагат в развитието на селището.
Сердика разполага и с всички обществени сгради, отличаващи римския урбанистичен стил: крепостни стени,

had inherently been broad and covered most of the West Stara
Planina Mountain area, but at the time action was taken to its
expansion.

SERDICA –
the capital city of
the Dacia Province
Gallienus was the first Roman emperor who began considering a major restructuring of the Empire. This restructuring yielded clear contours at the time when the Dominate
was instituted by Emperor Aurelianus (270–275 AD). Serdica,
already having proven its political loyalty and strategic importance, became the capital of the province of Dacia in the new
map of the Empire. Enjoying an urban status as early as under
Emperor Marcus Ulpius Trajanus (98–117 AD), at that time
the city had an autonomous urban administration. It combined
in elements of democracy, aristocracy and oligarchy. All positions were honorary, ie not paid; participation in governance
was the privilege of the most respected citizens who were often in possession of the most considerable funds to invest in
the development of the settlement.
Serdica also had all public buildings characteristic of the
Roman urban style: city walls, public baths, gymnasiums, ad-

Изглед към Сердика от североизточната кула
(3D реконструкиця)
View of Serdica as seen from the north-eastern tower
(3D reconstruction)

Сердикийският Преториум (срещу форума), който
от началото на IV в. вероятно е служел и за дворец
(3D реконструкция)
Serdica praetorium (opposite the forum), which probably
served also as a palace from the early 4th century AD onwards
(3D reconstruction)
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бани, гимназиони, административни постройки, театър,
водопровод, широки до 8 м улици, украсени с храмове
и статуи. Около пресечната точка на двете главни улици
(Cardo maximus и Decumanus maximus) се оформя пространството на централния Форум – сърцето на античния
римски град. На Форума се организират тържествени процесии и се издигат паметни знаци, тук се държат официални речи, тук се провеждат избори, награждават се заслужилите или се осъждат престъпници, тук се организират
игри, тук, естествено, се сключват и сделки (названието
„форум“ идва от „пазар“).
Новите функции на Сердика от 70-те години до края
на III в. налагат промяна на градската структура – и като
архитектура, и като управление. Необходими са нови административни учреждения, свързани с нуждите не на
един град, а на цяла провинция (при Аврелиан) и на цяла
империя (при Диоклетиан и особено при Галерий и Константин). Това обяснява, например, огромните размери
на сердикийския преториум. Нужни са също нови сгради, които да съответстват на ранга на местните управители
и да са пригодени за престоя на императорите и техните
войски и антуражи в Сердика.
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ministrative buildings, a theatre, plumbing, streets up to 8 m
wide, decorated with temples and statues. At the intersection
of the two main streets (Cardo maximus and Decumanus maximus) the area of the central forum formed – the heart of the
ancient Roman city. It was the place where solemn processions
were organized, commemorative signs were erected, and public speeches were delivered; it was where elections were held,
the deserving were rewarded, and dangerous criminals were
convicted; some celebrations and games were also organized
here and, of course, bargains were struck (the word ‘forum’
means ‘a marketplace’).
The new functions of Serdica from the 70’s to the end of
the 3rd century AD necessitated a change in its urban structure
in terms of both architecture and administration. This development required new administrative institutions to meet the
needs of governing not merely a city, but a whole province
(under Aurelian), and later – a whole empire (under Diocletian,
and especially under Galerius and Constantine). This provides
a plausible explanation for the enormous size of Serdica praetorium. Needed were also new buildings to correspond to the
rank of the local governors and provide adequate accommodation for the emperors and their troops and retinue during
their stay in Serdica.

СЕРДИКИЙСКИЯТ
ЕДИКТ ОТ 311 Г.
Има учени, които отдават заслуженото на Галериевия
едикт, но обясняват издаването му или с присъствието на
Лициний в Сердика през април 311 г., или на политическата цел на Галерий да неутрализира Максимин Дая. Много
рядко Едиктът от 311 г. се приема и оценява като самостоен феномен, който има и универсално значение (понеже е
официален императорски документ, прокламирал търпимостта на Рим към християните) и ярък локален ефект (защото провокира рязко издигане на християнския престиж
на Сердика). Едиктът от 311 г. наистина е уникален цивилизационен акт. В него се формулира гарантираното от
властта право на свобода на съвестта (вероизповеданието),
на събрания и сдружения, на култови церемонии, на частна и публична собственост. Според Сердикийския едикт
християнството не е привилегирована религия. То няма
да бъде привилегировано от Империята нито при Константин Велики, нито при наследниците му, чак до 90-те
години на IV в. Eдва при Tеодосий I (379–395) въпросът
за религиозната свобода ще бъде преформулиран и ще
получи нови отговори, които доста ще се различават както от духа на Едиктите от 311 и 313 г., така и от съвременните ни представи за религиозна търпимост.
На 30 април 311 г. в Сердика християнството става

THE SERDICA EDICT
OF TOLERATION, 311 AD
There are, of course, scholars who pay tribute to the
edict of Galerius. Yet, they attribute its issuance to either the
presence of Licinius in Serdica in April 311 AD or the political purpose of Galerius to counteract Maximinus Daia. Only
infrequently the Edict of 311 AD is accepted and evaluated as
a distinct phenomenon which had universal importance (being
an official imperial document proclaiming Rome’s tolerance
for Christians), as well as a marked local effect (sharply raising
the prestige of Serdica). The Edict of 311 AD was in actuality
a unique civilizing act. In it formulated were the rights, guaranteed by the state, of conscience (religion), assembly, association, religious ceremonies, private and public property. The
Serdica Edict did not make Christianity a privileged religion.
What is more, Christianity would not be considered a privileged religion in the Empire by either Constantine the Great or
by his successors until the 90’s of the 4th century AD. It was
only under Theodosius I (379–395 AD) that the question of
the religious freedom would be reformulated and given new
answers, rather different in spirit from both the Edicts of 311
AD and 313 AD and our modern ideas of religious toleration.
What happened on April 30, 311 AD in Serdica was that
Christianity became permissible/legitimate religion (religio licita), the decision being announced on behalf of four imperial
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„Аврелиановият“ форум в Сердика
(3D реконструкиця)
‘Aurelianus’ forum in Serdica (3D reconstruction)

„Аврелиановият“ форум в Сердика (3D реконструкиця)
‘Aurelianus’ forum in Serdica (3D reconstruction)
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Сердикийският амфитеатър (3D реконструкиця)
Serdica amphitheatre (3D reconstruction)

позволена/узаконена религия (religio licita) – решение,
обявено от името на четиримата имперски владетели –
августите Галерий и Лициний и цезарите Константин
и Максимин. От тази дата поклонниците на Христос се
ползват с всички права и защити от страна на държавата
дотогава, докато изпълняват основния си дълг към нея: да
бъдат лоялни (да се молят за благополучието на императора и на Рим). Всеки, който нарушава тези, гарантирани от
държавата права на християните, нарушава римските закони. И следва да бъде наказан. Това е и основанието през
313 г. Лициний и Константин да напомнят на витинския
магистрат, че законите трябва да се спазват, а на онзи, който
ги нарушава (подновилият антихристиянските гонения император Макисмин Дая), никой не дължи лоялност.
Издаването на Едикта на толерантността точно в Сердика не е случайно. Галерий постоянно резидира в Сердика
и на практика управлява от нея. Точно в Сердика той издава свои монетни емисии и емисии с образите на другите членове на Тетрархията, в т.ч. на Константин Велики и
баща му Констанций Хлор. Макар конкретният произход
на римските императори да не влияе върху бъдещото им
управление, в условията на остри политически, а и военни
сблъсъци, той придобива сериозно значение. Галерий превръща в своя столица родния си град, тъй като тук може да
разчита на вярност и подкрепа. Като стъпка за разширяването на военнополитическия хинтерланд на Сердика може
да се тълкува създаването на съседната провинция Панония

rulers, ie Augusts Galerius and Licinius and Caesars Constantine and Maximinus. From that moment on the worshipers of
Christ were to enjoy all rights and protections of the state,
as long as they carried out their duty to it – that is, were loyal
(meaning praying for the welfare of the Emperor and Rome).
Accordingly, whoever violated the rights of the Christians
granted by the state violated Roman law and was to be punished. That was why in 313 AD Licinius and Constantine reminded the Bithynian magistrate that laws had to be observed
and nobody owed loyalty to those who had broken them (emperor Maximinus Daia who had resumed the anti-Christian
persecutions).
It was not by accident that the Edict of Toleration was
issued in Serdica. Galerius used Serdica as his permanent residence and actually ruled from the city. It was in Serdica that
he minted coins bearing his image as well as those of the other
members of the Tetrarchy, including Constantine the Great
and his father Constantius Chlorus. Although their origin from
a particular region did not normally influence the policy of the
emperors later on, when in power, under the conditions of
sharp political, as well as military, conflicts it became of crucial importance. Galerius made his native town his capital city,
as he could count on loyalty and support there. For that reason, measures were taken to extend the military and political
hinterland of Serdica. The creation of the neighbouring province of Pannonia Valeria (with a centre the present-day city of
Pécs, Hungary), so named after Galerius’ wife and daughter of
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Валерия (с център дн. гр. Печ, Унгария), кръстена на Галерия Валерия – съпруга на Галерий и дъщеря на Диоклетиан.
Другият член на Тетрархията – август Лициний, продължава тази тенденция. Той също произхожда от сердикийския
регион и много често е пребивавал в Сердика. Известен е
престоят му в града през април 311 г., в навечерието и по
време на издаването на Едикта на толерантността.

БЛЕСТЯЩАТА
СЕРДИКА
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Къде се случва голямото събитие – подписването на
Едикта на толерантността? Може би в дворцовия комплекс
в центъра на града, наречен от съвременните археолози
„Константинов квартал“. А може би във вече почти завършения дворцов комплекс при Скретиска (Костинброд)?
Тук вече разсъжденията може да бъдат само в сферата на
хипотезите. Онова, което със сигурност може да се каже е,
че Едиктът от 311 г., макар да е най-важният, не е първият,
а третият имперски закон, издаден във вече утвърдената
като значим имперски център Сердика. Първите два са
още от 293 г., подписани от августите Диоклетиан и Максимиан. Сигурно е също, че при Галерий Сердика става не
само благоустроен и проспериращ, а и блестящ, ако можем така да се изразим – луксозен град. Галерий, който побеждава персийския шах Нарзес и пленява съкровищата,

Diocletian, Galeria Valeria, could be seen as a further step in
that direction. The other member of the Tetrarchy, Augustus
Licinius, continued this trend. He also came from the region
of Serdica and often resided in the city. It so happened that he
was in Serdica in April 311 AD, at the time the Edict of Toleration was issued.

MARVELLOUS
SERDICA
Where exactly did the great event of signing the Edict of
Toleration happen? It could have been in the palatial complex
in the centre of the city called ‘Constantine’s quarter’ by modern archaeologists. Or else, it could have been in the almost
completed palace at Scretisca (Kostinbrod)? One can do nothing but hypothesize on the matter. The important point which
should be made, however, is that, being by far the most momentous one, the Edict of 311 AD was, in actual fact, the third
imperial law issued in Serdica in its capacity as an already established major administrative centre of the Empire. The first two
dated back to as early as 293 AD, and were signed by Augusts
Diocletian and Maximianus. It is also a fact that under Galerius
Serdica grew to be not merely urbanized and prosperous but
a splendid city, a luxury city, so to speak. Following his victory
over Shah Narses of Persia and the capture of shah’s trea-

Мозайки от Скретиска / Mosaics from Scretisca

Монети на Луций Домиций Аврелиан (270–275) и
Марк Аврелий Проб (276–282), сечени в Сердика. Императорите са изобразени като Непобедимото слънце
(Sol Invictus)
Coins of Lucius Domitius Aurelian (270–275) and
Marcus Aurelius Probus (276–282) minted in Serdica.
The emperors are represented as the Invincible Sun (Sol
Invictus)
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съпругите и децата му, не по-малко от Диоклетиан е бил
склонен да внесе повече източен блясък във властта си.
От гледна точка на урбанистичното развитие на столицата му, това означава обръщане на особено внимание към
неутилитарните, чисто естетически съоръжения от типа
на дворци, крайградски резиденции, басейни, фонтани,
чешми, мозаична и скулптурна украса.
Според заключението на един изтъкнат изследовател на Константиновото управление, Константин, установявайки се в Сердика, фактически е реализирал Галериевата мечта за Дакийската империя. Ако перифразираме
израза на същия историк, по това време Сердика не е
илирийски Рим, а Рим е италийска Сердика. Това е времето, когато са завършени или реконструирани дворцовият
комплекс в центъра на днешна София и блестящата резиденция в Костинброд.

ХРИСТИЯНСКИЯТ
ГРАД
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Към 40-те години на IV в. атмосферата в Сердика е
много различна в сравнение с тази от предходните три
десетилетия. Сердика е християнски град – един от първите, в които новата вяра на Империята променя урбанистичния облик. Някои езически култове, със съответните
им практики и монументи, демонстративно са забранени.

sures, wives and children, Galerius was inclined, no less than
Diocletian, to add some eastern lustre to his rule. In terms of
urban development of his capital city, it meant greater interest
in building non-utilitarian facilities with purely aesthetic functions, such as palaces, suburban residences, pools, fountains,
mosaic and sculptural decoration.
As one of the most eminent students of Constantine’s
epoch has put it, establishing himself in Serdica, Constantine
did nothing but realized in practice Galerius’ dream of a Dacian Empire. If we paraphrase further the observation of the
same historian, it was not that Serdica was at the time an Illyrian Rome, but rather Rome was an Italian Serdica. In that
period the palatial complex in the centre of present-day Sofia
and the magnificent residence in Kostinbrod were completed
or reconstructed.

THE CHRISTIAN
CITY
In the 40’s of the 4th century AD, the atmosphere in
Serdica was very different compared to the spirit prevalent in
the previous three decades. Serdica was now a Christian city,
among the first settlements of which the new faith of the Empire had changed the urban appearance. Some heathen cults
and their respective practices and monuments had been explicitly banned. Public auspices and public sacrifices had be-

Руини от резиденцията в Костинброд (III–V в.)
Ruins of the residence in Kostinbrod (3rd–5th century AD)

Т.нар. Свещени монети от Сердика, сечени от императорите цезар Флавий Валерий Констанций (293–305,
август 305–306), август Флавий Валерий Север II (305–
306), цезар Гай Галерий Валерий Максимиан (293–305,
август 305–311). На реверса – непристъпна крепост (със
затворена врата)
The so-called Sacred coins from Serdica minted by Еmperors Caesar Flavius Valerius Constantius (293–305, Augustus
305–306), Augustus Flavius Valerius Severus II (305–306),
Caesar Gaius Valerius Galerius Maximianus (293–305, Augustus 305–311). On the reverse: a fortified stronghold (with
its door closed)
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Детайл от гоблен, представящ сватбите на
Константин I и Фауста и на Лициний и Констанция. Картина на Петер Паул Рубенс
(1623–1625). Музей на изкуствата, Филаделфия
Detail of tapestry representing the marriages
of Constantine I and Fausta and Licinius and
Constantia. Picture by Peter Paul Rubens (1623–
1625). Philadelphia Museum of Art
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Публичните гадания и жертвоприношения остават в историята, вече не се толерират и мистериите на Митра, Кибела и Дионис. Сердикийската църква бързо се превръща
във важен фактор на градския живот. В гъсто застроения
център трансформацията на обществени сгради в църкви е ограничена, църковното строителство е най-активно
в периферията. Ротондата „Св. Георги“, преустроена от
дворцова сграда в архиепископски комплекс и базиликата
в днешния кв. Лозенец са добри примери за мащабите и
характера на тези процеси. Същевременно, след февруари 330 г. Сердика не е имперска, а само провинциална
столица. Част от най-внушителните имперски сгради губят предишното си предназначение и постепенно западат
поради липса на поддръжка. Такава ще е съдбата и на огромния дворцов комплекс в Костинброд.

СЦЕНА НА ВТОРИЯ
ВСЕЛЕНСКИ
СЪБОР
Но дълго преди упадъка градът е избран да бъде
сцена на едно изключително важно църковно събитие –
Втория вселенски събор. Конкретният повод за събора е
реабилитирането на няколко източни епископи, сред кои-

come a thing of the past; the mysteries of Mithras, Cybele
and Dionysus were no longer tolerated. Serdica Church quickly
became an important factor in urban life. Given its densely
populated centre, the transformation of public buildings into
churches was limited within the city itself, and the construction
of churches was most active in the periphery. The Rotunda of
Saint George, transformed from a palatial building into an archiepiscopal complex and the basilica in the present-day South
Park and Lozenets quarter are good examples of the scale and
nature of the said processes. However, after February 330 AD
Serdica was no longer the imperial, but only a provincial capital. Accordingly, some of the most imposing royal buildings
lost their previous functions and gradually declined due to the
lack of maintenance. This fate awaited, as time passed, the vast
palace complex in Kostinbrod.

SCENE OF THE SECOND
ECUMENICAL
COUNCIL
But long before it happened, the city was chosen to be
the scene of a very important religious event, the Second Ecumenical Council. The Council summoned on the particular
occasion of vindicating some eastern bishops deprived of office. Among them were Athanasius of Alexandria, Marcellus
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то Атанасий Александрийски, Маркел Анкирски и Павел
Константинополски.
Към казаното за ефектите от столичния статут трябва
да се допълни, че всеки град, станал седалище на Вселенски събор, е трябвало да приеме като част от собствената
си история всички активи и пасиви, свързани с решенията на този събор, съвременните му емоции и по-късните
оценки за него. Вселенските събори са грандиозни международни събития, чийто най-близък аналог в модерната
европейска история са мирните конгреси и конференции
във Виена и Берлин през XIX в. и в Париж през XX в. (носещи, както и съборите, името на града, където са свикани – Виенски, Берлински, Парижка). Вселенските събори,
както и модерните мирни конференции, узаконяват триумфа на едни идеи и политически сили и краха на други.
Ето защо паметта за тях у победителите и у победените е
диаметрално противоположна.
Да се опитаме да си представим как е изглеждала Сердика по време на Втория вселенски събор. Градовете седалища на подобни международни форуми, освен всички
други исторически и идеологически предимства, е трябвало да имат необходимата инфраструктура. За ранните
църковни събори условие е било наличието на подходящи
обществени сгради (в т.ч. страноприемници, гостилници
и т.н. за многобройните свити на делегатите) и на развита
местна църква, разполагаща с достатъчно представителни
храмове. В науката са изказани много мнения по въпроса
къде точно в Сердика е заседавал Съборът през 343 г. Спо-

of Ancyra and Paul of Constantinople.
Added to the above described effects of a city’s metropolitan status should be that every city which became the seat
of Ecumenical Council had to accept as part of its history
all benefits and shortcomings associated with the decisions
made in the course of its work, together with all concomitant
emotions and later evaluation thereof. Ecumenical Councils
were grandiose international events whose closest analogues
in modern European history were the peace congresses and
conferences in Vienna and Berlin in the 19th century and in
Paris in the 20th century (named, like the councils, after the
city where they were held, respectively Vienna, Berlin and Paris). Ecumenical Councils, like modern peace conferences, legitimized the triumph of some ideas and political forces and the
collapse of others. Hence, the winners and losers had diametrically opposite memory of them.
What remains is to try and imagine what the city and its
surroundings must have looked like at the time of the Second
Ecumenical Council. It is natural that the cities which hosted such exceptional international forums should have, besides
other historical and ideological advantages, suitable infrastructure. As far as the early Church councils are concerned, mandatory was the existence of suitable public buildings (including
inns, pubs, etc.) to accommodate the numerous entourage of
the participants, as well as a developed local Church which had
at its disposal temples comely enough for the occasion. Historians have expressed many opinions as to where exactly the
Council of Serdica took place in 343 AD. Some researchers

Централната тема на Миланската среща между Константин и Лициний през януари/февруари 313 г., която ще се превърне по-късно в
издаване на Миланския едикт, е билa уговарянето на брака между Лициний и полусестрата
на Константин Флавия Юлия Констанция
The central matter discussed at the Milan meeting
of Constantine and Licinius in January/February
313 AD, which was to be interpreted later as the
issuing of the Edict of Milan, was the marriage
arranged between Licinius and Constantine’s
half-sister, Flavia Julia Constantia
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Мозайка „Раят“. Подова мозайка от абсидата на базиликата „Св. София“ в
Сердика (нач. IVв.)
The Paradise mosaics. Floor mosaics from the apse of St Sophia Basilica in Serdica
(early 4th century AD)
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Мозайки от частен дом, разкрити при разкопките на бул „Мария Луиза“
Mosaics from a private house discovered during excavations of Maria Luisa Blvd

ред някои изследователи източните и западните делегати
още при пристигането им са били настанени в различни
части на града. Първите, които пристигат придружени от
големи свити, дори от лични гвардии, вероятно са отседнали в крайградския дворец (в дн. Костинброд). Подобно
решение би било много логично. Страстите на първите
събори са били толкова горещи, че се е стигало дори до
физическа саморазправа. Тази атмосфера е отразена както
в описаните от църковните историци случаи на убийства
на прелати или на масови монашески погроми, възпирани
с намесата на имперската армия, така и в иконографията
на Първия вселенски събор.

ВАРВАРСКИТЕ НАШЕСТВИЯ
Как се отразява върху живота в Сердика хунската (443–
449; 466–467), а преди нея и готската (322, 376–382) доминация над Западните Балкани? През втората половина на IV и
първата половина на V в. варварите няколкократно нападат
Сердика и околностите й, но градът се е съвземал впечатляващо бързо – въпреки опустошенията, той е ставал сцена
на важни военни и политически събития, а църквата му е
запазила не само структурите, а и изключителния си авторитет. Как стените на един град, който е в руини през 449 г.,
са останали непристъпни за императорската армия през 466
г.? Вероятно атаките на готи и хуни са засегнали околности-

believe that the eastern and western delegates got accommodated in different parts of the city immediately on their arrival.
The first participants to arrive accompanied by large escorts,
even by personal guards, probably stayed in the suburban Palace (in present-day Kostinbrod). Such organization would have
been very reasonable. Passions at the early Church councils
used to be so heated that even led to physical assaults. This
atmosphere has been reflected in both the accounts of Church
historians – who describe cases of prelates being murdered
and mass pogroms committed by the monks, only quelled after
the intervention of the imperial army – and the iconography
of the First Ecumenical Council.

BARBARIAN RAIDS
How was life in Serdica affected by the domination of
the Huns (443–449 AD, 466–467 AD), preceded by that of the
Goths (322 AD, 376–382 AD), over the Western Balkans? In
the second half of the 4th and early 5th century AD Serdica and
its vicinity were attacked several times by the barbarians. But the
city must have recovered astonishingly fast: notwithstanding the
devastations, it became the scene of important military and political events, while its Church not only preserved its structures,
but enjoyed exceptional authority. How did the walls of a city
that was in ruins in 449 AD prove inexpugnable by the Imperial
army in 466 AD? Probably the attacks of Goths and Huns only
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те на града, за което свидетелства опожаряването на двореца
в дн. Костинброд и на богатите крайградски вили. Самата
Сердика обаче не е била превземана.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО
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Находки от територията на днешната община Костинброд са известни още в края на XIX в. През 70-те
години на XX в. започват редовни разкопки в м. Градището, край Костинброд, които разкриват великолепна
късноримска резиденция, сред чиито останки през VI в. е
възникнало укрепено селище. В следващите десетилетия,
с прекъсване, са проучвани най-известните обекти – резиденцията на император Константин Велики, античната
пътна станция и античният път от Найсос (Ниш) за Сердика (София) и ранновизантийското селище.
Основният архитектурен комплекс на вилната резиденция Скретиска е впечатляващ образец на представителната късноримска жилищна архитектура с голяма зала за
аудиенции, трапезария с триконхален план, многобройни
жилищни помещения, банска част, огромен двор с портици и с градина, монументални входове. Съответстваща е
и украсата – подовите мозайки са над 1000 кв. м, а общата
дължина на портиците е повече от 400 м. Площта вероятно е 14–15 дка. В близката околност са били разположени
и други постройки, от които е проучена т.нар. ротонда –

affected the neighbouring areas and that is attested by the burning down of the palace in present-day Kostinbrod and the rich
suburban villas. However, Serdica itself was not sacked.

ARCHAEOLOGICAL
HERITAGE
Findings in the territory of present-day Municipality of
Kostinbrod are known as from the late 19th century. In the 70’s
of the 20th century regular excavations started in the locality
of Gradishteto near Kostinbrod that revealed a magnificent
late Roman residence, in whose remains a fortified settlement
had sprung in the 6th century AD. In the following decades,
intermittently studied have been the most outstanding sites –
the residence of Emperor Constantine the Great, the ancient
road station and the ancient road from Naissus (Nis) to Serdica
(Sofia) and the early Byzantine settlement.
The main architectural complex of the Scretisca villa residence is in fact an impressive sample of representative
late Roman residential architecture with a large audience hall,
dining room of a triconchal plan, multiple living areas, baths
area, huge yard with porches and a garden, and monumental
entrances. Hence the consistent decoration – the floor mosaics were over 1000 sq m and the total length of the porticoes
was more than 400 m. The area of the residence was probably
14–15 decares. In the nearby area were located other structures
as well, out of which have been studied the so-called Rotunda,

Изглед към сердикийския Балнеум и Октагон
(3D реконструкция)
View to the Serdica Balneum and Octagon (3D reconstruction)

Промени на градското пространство на Сердика, съпътстващи усиленото изграждане на храмове и църковни
комплекси след 311 г.
Changes in the urban space of Serdica accompanying the
intensive construction of temples and religious compounds
after 311 AD
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Първият Вселенски събор. Стенопис от манастира „Сумела“
(дн. в Турция), XIV в.
The First Ecumenical Council.
Mural painting in the Sumela
Monastery (today in Turkey), 14th
century
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Сердикийският събор, изобразен на стенна мозайка в
храма „Рождество“ във Витлеем (XII в.)
Serdica Council depicted on a wall mosaic in the Nativity
Church in Bethlehem (12th century)

кръгло в план съоръжение с пилонна конструкция с диаметър 32 м, вероятно с представителни, мемориални или
култови функции.
Защитената площ на ранновизантийското селище
Кратискара е около 8.5 дка. Тук са разкрити военни сгради, складова постройка и жилища.
Площта на пътната станция Скретиска не надхвърля
5-6 дка. Основната сграда е с правоъгълен план, две странични помещения, вътрешен двор и широк вход. Имала
е жилищна част за пренощуване на пътници и конюшни.
Изградена е заедно с резиденцията.
По време на Българското средновековие в района на
изворите на р. Блато е съществувало селище, вероятно до
XIV в.

a facility, circular in plan, of a pylon structure with a diameter
of 32 metres, probably performing representative, memorial
or religious functions.
The protected area of the early Byzantine settlement of
Kratiscara was about 8.5 decares. Unearthed herein are military
buildings, a storage building and homes.
The area of Scretisca road station did not exceed 5–6
decares. The main building had a rectangular plan, two lateral
premises, patio and a wide entrance. There had been a residential wing for overnight of passengers and stables for the
horses. It was built simultaneously with the residence.
It was likely that during the Bulgarian Middle Ages, near
the springs of the River Blato a settlement existed, probably up
to the 14th century.
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