РИМО-ВИЗАНТИЙСКИЯТ ГРАД ЗАЛДАПА, ОБЛ. ДОБРИЧ
ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА ПОРТА И РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА 2

Р

Георги Атанасов, Никола Бодри, Албена Миланова, Йото Валериев, Доминик Моро

азкопките се провеждат за
ра на бемата (крипта ?), в което бяха
втора година от междунаоткрити над 2500 мозаечни тесери
роден екип с ръководитев 6 цвята, някои със златен варак, от
ли проф. д.и.н. Г. Атанасов (РИМ
стенна мозайка върху апсидата.
Силистра) и проф. д-р Никола
- Разкрит бе северния сектор на
Бодри (университета Римуски в
преградния зид между наоса и нарКвебек, Канада); доц. д-р Албетекса, който в субструкция е широк
на Миланова (СУ „Св. Климент
1,10 м, а в суперструкция 0,95 м. Той
Охридски”), д-р Йото Валериев
е триделен с ширина 6,50 м, и покрит
Възстановка на плана на базилика
Поглед към проучваните сектори от
(РИМ Бургас), доц. д-р Доминик
с големи, добре оформени варовико№ 2 въз основа на проучените
българо-канадо-френския екип през 2019 г.
Моро (университета в гр. Лил,
ви плочи. Подходът от нартекса към
квадрати през 2018 и 2019 г.
Северна порта и базилика № 2.
Франция) – зам. ръководители.
наоса е с двустъпално стълбище. ДоСектор № 1. Северна порта. На този етап изводите са следните:
кументирано бе, че в суперструкция градежът е
- Четири основни етапа в на използване на северната порта с трансфор- в opus mixtum на бял хоросан.
мация от врата с две кули към порта с една надвратна кула.
- Атриумът с дължина 11,60 м е покрит с тухли. Под- Две сигурни улични настилки – първа с канал и покрита с големи плочи ходът към него се е осъществявал от север през вход шии втора с паваж.
рок 1,36 м. Североизточният ъгъл на атриума опира на
- Намаляване на ширината на прохода и пълното му блокиране.
фуга до СЗ стена на крепостта (случай без аналог в СкиСектор 2. Раннохристиянска базилика № 2.
тия и Втора Мизия), която в този участък е широка 2,40
- Продължи проучването на предапсидното пространство. Разкри се ця- м. Пред външното лице на крепостния зид, срещу атрилата платформа на синтрона и част от деамбулаториума. Очертава се гра- ума, проследяваме кожух от ломени камъни – вероятно
Нартексът на базилика
ницата на бемата, рамкирана от мраморен канцел с шир. 0,30 м. Била е на тунела към водочерпното съоръжение в подножието
№ 2 с подово покритие от
покрита с мраморни плочи, положени върху
на крепостта, проучено през 1949 г.
големи варовикови плочи.
розов хоросан. Започна разкриването на по- Вече са установени външните размери на балуразрушено вкопано съоръжение в центъзиликата – дължина с притвора 54 м, ширина 21 м. Това
е единствената базилика в Скития с безспорно документиран многостъпален синтрон, деамбулаториум и
стенна мозайка, респективно четвъртата по размери
след епископските базилики на Томи, Истрия и Залдапа (съседната базилика № 3), и втората с мраморно
покритие на наоса.

Западната кула на северната порта след
археологическото проучване през 2019 г.

Апсидата и предапсидното пространсто на базилика
№ 2 със синтрона, деамболаториума, бемата и
криптата след проучванията през 2019 г.

Тесели от стенната апсидна
мозайка на базилика № 2,
открити в криптата и
предапсидното пространство.

БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2019
РИМО-ВИЗАНТИЙСКИЯТ ГРАД ЗАЛДАПА: КРЪГЛА СГРАДА
(ЦЪРКВА-РОТОНДА ИЛИ БАПТИСТЕРИЙ?) С МОЗАЕЧЕН ПОД

П

Георги Атанасов (РИМ Силистра), Йото Валериев (РИМ Бургас)

роучванията през 2019 г. бяха
проведени от проф. д.и.н. Г.
Атанасов – научен ръководител и д-р Й. Валериев – зам. ръководител.
През последните три археологически сезона не успяхме да регистрираме баптистерий около епископската
базилика под № 3 и затова заложихме
сондаж на около 70 м в югоизточна
посока, където в резултат на активна
иманярска дейност през 90-те години Мозаечно пано върху пода на апсидата.
на ХХ в. са вкопани дълбоки ями. Аеро-фотографиите и заснемането с дрон през 2018 г.
подсказаха триконхална сграда. За целта на
това място бяха трасирани три квадрата с
размери 5 х 5 м. В северния квадрат се очМраморна плоча от олтарнаертават граМраморна плоча с растителни
та преграда – лице и опако.
ниците на
повлеци от интериора на църквата.
полукръглата северна стена на сградата с
дебелина 1,20 м, а в съседния квадрат зидът
продължава със същата дебелина и прави връзка с апсидата. Тук регистрирахме 11 мраморни
детайла от мобилировката на сградата
– плочи и колонки от олтарна преграда и амвон, бази за колони, капител,
фриз-архитрав, както и 4 варовикови
корниза.
Под тях се разкрива пода на сградата – подова моДеструкции и нападали мраморни детайли върху
мозаечния под от обзавеждането на църквата.

зайка в 5 цвята под формата на геометрични фигури с вписани кръстове.
Теселите са сравнително големи, около
2,5х2,0х1,8 см, рязани от разноцветни
камъни, мрамор, тухли и амфори от VІ
в. Мозайката е с канава от около 8 см
червен хоросан. Проследява се и основата на олтарна преграда, фланкиМозаечно пано върху пода на
рана от север с 2 антични ари. Подова
предапсидното пространство.
мозайка бе документирана още в апсидата и северно от бемата. Вероятно цялата сграда е била покрита с подова
мозайка, която по стил и украса трябва да се отнесе след началото на VІ в.
Несъмнено започна разкриването на представителна раннохристиянска
култова сграда, за която първоначално предполагаме, че е баптистерий. Тази
хипотеза ще бъде потвърдена или отхвърлена при
следващите археологически кампании, но определено става въпрос за изключително рядък план
(вероятно ротонда с вътрешен диаметър около
12 м и с правоъгълен притвор ?) и мозаечни пана
без аналог във вътрешността на Скития и Втора
Мизия.
Примерна възстановка на
плана на църквата (?).
Г. Атанасов и
М. Вълчев.

Мозаечни пана
върху пода на църквата.

Мраморна плоча от
облицовката на амвона.

