ДО ПРОГРАМА „СОФИЯ ИЗБИРА”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: проф. инж. Добрин Денев, худ. Марин Подмолов, скулп. Сейфетин Шекеров
Във връзка с условията на обявената от СНС програма „СОФИЯ ИЗБИРА” предлагаме:
В сравнително неотдавна открития подлез в центъра на София (под Ларгото, между
сградите на Президентството, Народното събрание и Министерския съвет), където са
експонирани артефакти от античната история на София (Сердика) да се поставят паметни
монументални знаци (във вариантите: бюстове или плочи с барелефи) с образите на римските
императори (августи) - родени в тукашните земи и най-заслужили за издигане името и
историческата значимост на древна Сердика, както следва:
Аврелиан (270 - 275 г.) – превърнал Сердика в регионална столица (Сердика Медитеранея);
Галерий (293 – 305 г.) резидирал в Сердика и тук подписал т.нар. Едикт на търпимостта;
(Сердикийски едикт), спиращ гоненията срещу християните в римската империя;
Константин І Велики (306 – 337 г.) – управлявал дълго време империята от Сердика, издал
знаменития Медиолански едикт и известен с думите „Сердика е моят Рим”.
Въпросните образи могат да бъдат заимствани от монетите на тримата императори, някои
от които вероятно сечени в Сердика. Същите могат да бъдат изпълнени от бронз или друг
материал - съответно мащабирани и осветени, съобразно параметрите на вече оформените
подземни пространства, които на практика няма да се променят. Чрез кратки текстове следва да
се указват най-важните събития (а и друга информация), свързани с живота и заслугите на тези
императори, които имат връзка и с историята на нашия град. Надписите следва да се
съгласуват със специалисти – историци, археолози, краеведи и пр. В този смисъл нашето
предложение е отворено.
По преценка, могат да бъдат включени и други имена на владетели, чиито заслуги към
историята на Сердика са също достойни за отбелязване. Целесъобразно е да се използват
например откритите площи от западната страна на ЦУМ. И в това предложението ни също е
отворено.
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Посочените мемориални знаци следва да се проектират и изпълнят така, че да се вписват
по естествен начин (като размери и разположение) в околното пространство на подлеза, да го
допълват и обогатяват. Подходящо място е напълно свободната северна стена, встрани от
зоната за концерти.
Считаме, че чрез онова, което предлагаме, ще се усилят добрите впечатления от
направеното досега и ще се разширят познанията на софиянци и гостите на града за миналото
на София. За отбелязване е, че подобен род знаци в града ни към момента липсват.
Създаването на такава „галерия” ще създаде допълнителен културен акцент в
досегашната експозиция в централната градска част. Тази „галерия” считаме за необходима и
че естественото й място е точно там - в центъра на стария град, където е минавала главната му
улица, т.нар. „Decumanus”. Редно е, освен старините, в подлеза да се покаже още нещо, а то е,
че през определен период от време римската империя е била управлявана оттук – от Сердика.
Редно е да се покаже също, че името на Сердика е пряко свързано с първия закон, белязал
началото на великата идея за религиозна и етническа толерантност в Европа и света.
За архитектурното и художественото решение, както и за конкретната реализация, може
да се обяви конкурс между творците (художници и скулптори) от цялата страна. Ние,
предложителите, сме готови да съдействаме в това.
По наша ориентировъчна оценка цялостната стойност на настоящото предложение, що се
отнася до варианта с паметни плочи, няма да надвишава 100000 (сто хиляди) лева, като зависи
от размерите и избраните материали за реализацията. Сроковете за осъществяване са от
порядъка на една година.
Приложение: Монети с образите на посочените трима владетели.
21.10.2020 г.
София
Телефони за контакти:
Добрин Денев
0888 5
Марин Подмолов
0887 4
Сейфетин Шекеров 0887 2
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Император Аврелиан (270 - 275 г.)

Император Галерий (293 – 305 г.)

Император Константин Велики (306 – 337 г.)
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