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Безсмъртното антично наследствоБезсмъртното антично наследство
на Пловдивна Пловдив

На 25 октомври, в рамките на XIV Световна среща на българските медии, в Българския културно-ин-
формационен център в Скопие бе представена фотоизложбата „България представя: Епископската 
базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол“. 

Експозицията бе открита 
от директора на БКИЦ, 
Светлана Славова и от 
Десислава Тальокова, из-
пълнителен директор на 

фондация „Америка за България“, 
която финансово подкрепя изследо-
вателската работа по разкриване на 
Епископската базилика. „Благодаря 
Ви, че сте тук. Това придава истин-
ски смисъл на нашите усилия да по-
кажем не само на България, но и на 
целия свят това, което страната ни 
има като съкровища, като дългове-
ковна традиция. Надявам се, че ще 
го разпространите надлъж и нашир, 
защото за нас това е повод за гор-
дост, това е памет, но също така ог-
ромна отговорност и оптимизъм за 
бъдещето“, каза г-жа Славова. Г-жа 
Тальокова разказа за реставрирането 
на уникалните мозайки и за това, че 
проектът за консервация, реставра-
ция и експониране на Епископската 
базилика е едно от най-важните на-
чинания на Община Пловдив, която 
през 2019 година ще бъде Европейска 
столица на културата. 

Многобройните гости, трудно 
побрали се в експозиционната зала, 
разгледаха с интерес уникалната из-
ложба, която разкрива само малка 
част от археологическия обект, един 
от най-мащабните в Европа. Той впе-
чатлява не само с размерите си, но и с 
творенията на късноантичния гений, 
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подсказващ в умален 
вид какво е България 
– земя на хилядолетна 
култура, върху която са 
оставили следи с изку-
ството си много народи. 
Близо 2000 квадратни 
метра римски мозайки 
в два различни пласта 
от IV и V век разкри-
ват изображения на 
повече от 100 птици, 
удивително централно 
пано с паун, със сцена-
та „Извор на живота“, 
с бръшлянови венци и 
медальони. От IV до VI 
век Епископската базилика била цен-
тър на живота в късноантичния Фи-
липопол. Но идва миг, в който била 
изоставена, останките й затрупани, а 
времето изтрило спомена за нея. За-
бравата продължила до 80-те години 
на миналия век, когато при строител-
ството на подлез, се разкрили остан-
ките на мащабна сграда. Широка 36 м, 
дълга над 90 м, с впечатляваща архи-
тектура – централен и два странични 
кораба, апсида, нартекс и атриум с 
колонади… Днес, базиликата е изця-
ло проучена, същевременно се работи 
и по други сходни проекти: Малката 
базилика, сградата „Ейрене“ – за да се 
покажат и те в целия си блясък, защо-
то в хилядолетен Пловдив миналото 
никога не умира и не изчезва напъл-

но. Това е град с много имена и много 
лица: Пулпудева, Филипопол, Три-
монциум, Пълдин, Филибе, Пловдив 
– смята се, че е сред най-старите гра-
дове на света, обитаван непрекъснато 
повече от 8000 години, богат на па-
метници на културата от Античност-
та, Средновековието и Възраждането. 

В началото на тази година, канди-
датурата на Епископската базилика 
и римското мозаечно наследство на 
Филипопол беше включена в Инди-
кативния списък на ЮНЕСКО за зна-
чими културни и природни обекти, 
а през 2019 г., след приключване на 
реставрацията и изграждането на ця-
лостния комплекс, ще й се насладят не 
само жителите на Пловдив, но и него-
вите чуждестранни гости.  ◆


