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ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА 

СРЕДА НА ТЪРНОВО /12-13 ВЕК/ 

Мирко Робов 

Национален археологически институт с музей при Българска 

академия на науките, филиал Велико Търново, България 

THE CHURCH “ST. DIMITAR” IN THE TOWN-PLANNING 

ENVIRONMENT OF TARNOVO /12-13 CENTURY/ 

Mirko Robov 

National Archaeological Institute with Museum at Bulgarian Academy of 

Science, Branch Veliko Tarnovo, Bulgaria 

e-mail: mrobov@abv.bg 

Abstract: The article discusses the significance and 

symbolism of the church “St. Dimitar” within the capital in the 

12-13th century. 

Keywords: Archeology, Monuments of Culture, Church 

“St. Dimitar” 

 

Резюме: В статията се разглежда значението и 

символиката на църквата „Св. Димитър“ в рамките на 

столицата през 12-13 век. 

Ключови думи: Археология, Паметници на култу-

рата, Църква „Св. Димитър“ 

Два архитектурни паметника, съответно от достоличния и нача-

лото на столичния период на Търново, се свързват със строителната 

дейност на първите Асеневци. Единият е църква „Св. Иван Рилски“ в 

югозападната част на Трапезица,  а другият - църквата „Св. Димитър“, 

в източното подножие на същата крепост (Фигура 1). 

Църквата „Св. Иван Рилски“ е издигната през 1195 г. за да при-

еме мощите на св. Иван Рилски: „Благочестивият цар Иван Асен, при-

готвил с почит всичко за изпращането на светеца, всичко предаде на 

патриарха, оставяйки му и 300 му триста мъществени воини, за съпро-

вождането на светеца. А сам той се устреми, та дойде спешно в своя 

царски град и започна да изгражда църква на името на светеца в слав-

ния град Транезица“ [1 с. 131]. 
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Фигура 1. Църквата „Св. Димитър“ с манастира /поглед от югозапад/ 

От известните жития на св. Иван Рилски, единствено в Пролож-

ното от Драгановия миней е упоменато съществуване на манастир 

около църквата на Трапезица, в която през 1195 г. са положени мощи-

те на светеца. В текста дословно е казано: „И вдигна тялото на всечес-

тния и преподобния отец Иван, та го пренесе в град Търнов. И бе по-

ложен в създадения негов манастир в Трапезица, където лежи тялом и 

досега и непрекъснато прави чудеса за иващите с вяра при неговия 

ковчег” [2]. Книжовният паметник /Драгановият миней/, където е по-

местено това сведение датира от края на ХІІІ век [1 с. 548, 3 с. 472]. 

Това е и terminus ante quem за изграждането на манастира около църк-

вата „Св. Иван Рилски“. 

Отправен момент за идентификацията и локализацията на въп-

росния храм е установяването на манастир около него. Така, в резул-

тат на първите мащабни разкопки на хълма (всъщност първите две 

експедиции са съответно през 1879 и 1884 г., под ръководството на 

Марин Дринов и В.Берон, по програмата на създаденото първо в стра-

ната Търновско археологическо дружество), проведени от Жорж Сьор 

през 1900 г., около разкритата голяма църква, №8 по реда на открива-

нето й, са установени податки за съществуване на манастир [4 с. 130]. 

Пръв Н. Мавродинов свързва църква №8 именно с трапезишката 

църква, в която през 1195 г. били положени мощите на св. Иван Рилс-

ки. В монографията сил „Старобългарското изкуство ХІ-ХІІІ в.“ той 

отбелязва: „Единственият манастир на Трапезица е бил тоя, чиито 

развалини имат №8. Там са открити през време на разкопките (тези на 

Ж. Сьор, бел. моя) долните части на стените на голяма двукорабна 
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църква и до нея от юг, разположени перпендикулярно, долните части 

от стените на голяма двукорабна църква и до нея от юг, раположени 

перпендикулярно, долните части от стените на манастирска трапеза-

рия с апсида. Основи на манастирски сгради, обиколени с каменна ог-

рада, личат западно от църквата. Манастирът (както вече го нарича Н. 

Мавродинов) на Трапезица е бил малък. В неразкопаните манастирски 

сгради личат основите на сграда, чиито две крила се срещат под тъп 

ъгъл“ [5 с. 89]. Мавродинов отнася изграждането на манастира към 

втория строителен период, когато църква №8 е била разширена от се-

вер с добавянето на втория кораб [5 с. 90]. 

Проучванията са подновени в началото на 90-те години на ХХ 

век под ръководството на Й. Алексиев. В резултат на тях той отделя 

последователно четири строителни периода [6 с. 680]. 

Самото изграждане на църква №8 всъщност бележи засвидетел-

стваното в изворите начало на църковното строителство на Трапезица, 

непосредствено свързано със строителната дейност на Асеневци в но-

вата столица. То съответства и на установената при последните про-

учвания строителна хронология, както на самия паметник, така и на 

неговата архитектурна среда [7 с. 434]. В тази хронологична конст-

рукция, началния етап в установената строителна история на манасти-

ра, съответства приблизително с датировката на Проложното житие на 

св. Иван Рилски в Драгановия миней /т.е., към средата на ХІІІ век/ [6 

с. 680]. Както изрично упоменава авторът, „откритият нумизматичен 

материал не противоречи на подобна датировка“ [6 с. 680]. 

Създаването на манастира около църква №8 се свързва с третия 

от установените строителни периоди. Тогава са изградени манастирс-

ките постройки:, трапезарията (църква №9? по реда на откриването 

при разкопките през 1900 г.), монашеските крила в северозападната 

част на комплекса; манастирската игуменарница, ситуирана западно 

от църквата. Тогава се появяват вторият притвор и откритите галерии 

на църквата, както и щерната по протежение на северната фасада на 

храма. Направен е водопровод. Издигнати са и останалите манастирс-

ки постройки. Този строителен период е поставен в сравнително тясна 

хронологична рамка – след 1235 г. – до средата на ХІІІ век. 

През последният от строителните периоди е оформен и стопанс-

ки двор, с помещения на горната тераса /т. е. северно от манастира/. 

Това става през 30-те, 40-те години на ХІV век [7 с. 434]. 
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Терасата в източното подножие на Трапезица, върху която Асе-

невци изграждат църквата „Св. Димитър“ е най-високата и просторна 

по двата бряга на река Янтра в подножието, както на Царевец, така и 

на Трапезица. Т.е. по отношение на градоустройствената среда на 

Търново, оформен вече в почти пълните си мащаби [8 с.93] още в на-

вечерието на въстанието, като голям град и бъдеща столица, църквата 

„Св. Димитър“ е поставена като несъмнен архитектурен акцент. Тя 

попада в източното подножие на Трапезица, но всъщност остава ви-

дима, не от тази търновска крепост, а най-вече от отсрещната крепост 

Царевец, която е основната част на бъдещата нова българска столица. 

Така,  в градоустройствен аспект, храмът на Асеневци по-скоро трябва 

да се отнесе като съществен елемент в градския пейзаж именно на 

крепостта Царевец като основна за тогавашно Търново и бъдеща 

престолнина на новата българска столица. Такива градоустройствени 

решения са от важно значение, подчертаващо значимостта на отделен 

архитектурен паметник или комплекс. Това е видимо от ситуирането 

на основните държавни институции, както и от важни за столичния 

живот ансамбли. Тук бихме посочили един по-късен във времето, но 

красноречив пример за удачно в градоустройствен аспект ситуиране 

на един отделен  комплекс, в случая търновската Велика лавра „Св. 

Богородица Одигитрия“.  Както пише Григорий Цамблак в Похвално 

слово за Евтимий: „Край град Търново се намира една местност, ви-

дима отвред... В тази местност се намираше храм на приснодевата 

Христова майка и Богородица“ [9 с. 189]. В това отношение, първост-

роителите на Търновското царство са имали далеч по-широки въз-

можности за избор на подходящ и представителен терен, от своите 

следовници през следващите няколко десетилетия, а и до края на 14 

век. Предимствата на терена в източното подножие на Трапезица са 

несравними с повечето участъци в подножията на двете основни сто-

лични крепости, като например терена на столичния квартал Френк 

хисар, участъка южно от т.нар. Владишки мост до югозападното под-

ножие на Трапезица и т.н. Така например, само половин век след из-

дигането на църквата „Св. Димитър“, Иван Асен ІІ е построил своята 

църква „Св. Четиридесет мъченици“ и едноименния манастир около 

нея на ниска и тясна брегова тераса, циклично заливана при приижда-

нето на река Янтра. 

От друга страна, удачният избор на въпросната тераса в източ-

ното подножие на Трапезица,  е поставил строежа на храма „Св. Ди-
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митър“ в очевидна технологична връзка с най-богатото в чертите на 

Търново находище на вискококачествена глина. То е разположено в 

подножието на съседния от север Гарга баир [8 с. 96-97]. Десетилетия 

преди началото на изграждане на църквата „Св. Димитър“, във въп-

росния участък е функционирал голям комплекс за производство на 

битова керамика [8 с. 151-152]. 

Глината е обработвана на място. Непосредствени свидетелства 

за технологичния процес са намерените са многобройни пещи за из-

пичане на продукцията, пособия /скари-триноги с цилиндрична форма 

в горната част, изработени на грънчарско колело/, както и отпадъчни 

ями за бракувана продукция, част от които остават непосредствено 

под зидовете на манастирските крила. 

Останките от този производствен комплекс са установени не са-

мо в очертанията на църквата и манастира около нея, а поцялата тера-

са в източното подножие на Трапезица. 

Пещта,  която са били изпичани тухлите за църквата „Св. Дими-

тър“ е в непосредствена близост до строежа, в посока от север [10 с. 

169-176]. Това я прави уникална, на първо място в непосредствената 

си връзка със строежа на църквата, за която конкретно е била пред-

назначена. От друга страна, тя е единствената по рода си пещ функци-

онирала в градската среда на Търново установена на досегашния 

сравнително доста напреднал етап на проучванията. С местоположе-

нието си, въпросната тухларска пещ максимално е улеснявала строи-

телните работи чрез значителната по мащаб продукция – оформяна в 

рамкови калъпи, изсушавана на място върху опесъчена основа. 

Наличието на богатата суровинна база и технологичните въз-

можности за производството на висококачествени тухли в нужното 

количество е обезпечавало в достатъчна степен нуждите за строежа. 

Това е безспорна предпоставка за възможности за ускореното изграж-

дане на този храм. От друга страна, обаче, това едва ли би могло да е 

основната определяща предпоставка за ситуирането на църквата 

именно тук, въпреки че и такава възможност не би могла напълно да 

се изключи. 

Извън очертаните градоустройствени предимства в направения 

избор на терен за издигане на  представителен храм, важна е и устано-

вената сакралност на мястото в един значителен исторически период – 

от късните векове на ранножелязната епоха и насетне. Тя бележи на-

чало с култовите практики на обетавалите тази тераса представители 
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на някои от тракийските племена уздицензи и кробизи. Тук визирам 

откритите непосредствено западно от църквата „Св. Димитър” две 

култови съоръжения [8 с. 152-153]. Тази установена сакралност на 

обширната брегова тераса в източното подножие на Транезица е въз-

можна, при това важна предпоставка, за избора на терен. 

Култовите съоръжения са ситуирани  едно върху друго и дати-

рат от различно време. По-ранното от тях е запазено отчасти. В пър-

воначалния си вид е било с форма на кръг. Кръгла е общата форма и 

на следващото, по-късно съоръжение. Създадено е около голям скален 

блок, като околовръст, в пръстен са подредени ломени камъни. Част 

от култовото съоръжение е и разположеното непосредствено северно 

голямо огнище. Включването на камъка и огъня, очевидно е свързано 

с определена  мистериална обредност в соларно-хтоничните култови 

практики. 

Именно в такъв участък от територията на града е издигната 

църквата на Асеневци в края на 12 век. Подобна ситуация е установе-

на и в други райони на Търново, където в пластовете под столични 

храмове, се установяват ранни култови съоръжения и комплекси. 

Дворцовата църква на Царевец отчасти попада върху останките 

от голяма ранновизантийска базилика [11] Идентичмна е ситуацията и 

под патриаршеския храм Възнесение Господне също на Царевец [12 с. 

10-11], в западното подножие на хълма Момина крепост [13 с. 574], в 

средновековния Килифаревски манастир [14 с. 69-71] и др. Разбира се, 

с уточнението, че в тези примери става въпрос единствено за христи-

янски паметници от различни епохи. 

Напластяването на култови съоръжения и комплекси в източно-

то подножие на Трапезица не приключва с издигането на църквата Св. 

Димитър, а продължава през вековете на османското владичество, до 

самият 20-ти век. 

Идентифицирането на църквата на Асеневци до голяма степен 

се дължи на почитането и поддържането на останките от старата цар-

ска църква, на историческата памет на местните жители, при едно 

непрекъснато обетаване на терасата, където храмът е издигнат. Тук от 

важно значение е и църковния некропол, съществувал без прекъсване 

от края на 12-ти до началото на 20-ти век [15 с. 108]. 

При нейната дълга и сложна строителна история, съпътствана от 

фатални обрати [16 с. 797-800], архитектурните останки на църквата 

„Св. Димитър“ винаги са били запазени на значителна височина. Ук-
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репвани, поддържани, надграждани, повторно стенописвани и винаги 

почитани като останки от църквата на първите Асеневци. 

Става въпрос за възстановаяването и повторното стенописване, 

най-вероятно в началото на 17-ти век [17 с. 119]; ограждането на хра-

ма през 1848 г. със средствата на Търновския табашки еснаф [18 с. 7-

8]; укрепването на градежите със съдействието на Иларион Макарио-

полски и т.н. 

Като символ на борбата на възобновяването на българската 

държава, църквата на Асеневци свързва съдбата си по думите на Мос-

ко Москов и с борбите за национално освобождение през 19 век. Как-

то пише авторът: „Тази наша светиня е още по-скъпа за нас, като се 

знае, че в двора й са погребани всички наши страдалци, които се бо-

риха през 1800-1876 г. за нашето политическо и духовно освобожде-

ние. Всички изтезавани и убивани български мъченици за нашата сво-

бода в турските зандани тук са намервали вечно успокоение.“ [18 с. 7]. 

 

Фигура 2. Пещта за тухлите при градежа на църквата 

Установената при дългогодишните проучвания строителна хро-

нология, отнася изграждането на църквата именно към последните 

десетилетия на 12 век. От това време датира и намерената пещ, в коя-

то са изпичали тухлите за градежа на самия храм [8 с. 97-98] (Фигура 

2). Съоръжението се намира в очертанията на голямата северна сграда 

от източното крило на манастира. Било е частично разрушено, излязло 

вече от употреба след изграждането на храма и оформлението на не-

говия интериор. Вероятно, при подготовката на терена за изграждане-
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то на манастира, в самото начало на Търновското царство, полувкопа-

ната пещ /по-точно останкигте от нея/ е била затрупана. На място в 

нея е установена продукция от последното зареждане на съоръжение-

то – тухли с щемпъловани върху лицевата страна знаци, каквито са 

вложени в изграждането на самата църква [19 с. 53-60]. 

 

Фигура 3. Църквата „Св. Димитър“ към времето на разкопките на М. Мос-

ков /начало на ХХ век/ 

Слоят, непосредствено върху останките от пещта, е от сбета, 

жълтеникава пръст, която след трамбоване е служила за под на манас-

тирската сграда. Пластът над нея изобилства с керамика от Търновс-

кото царство, както и монети, сечени след 1204 г. 

Именно като църквата на първите Асеневци, „Св. Димитър“ е 

частично проучвана още при разкопките на секретаря на Търновското 

археологическо дружество Моско Москов, през есента на 1906 г. (Фи-

гура 3). 

Първият археологически проучвател на църквата, Моско Мос-

ков, секретар на Търновското археологическо дружество, като обна-

родва през 1912 год. резултатите от своите разкопки, споменава за 
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гръцко евангелие, съхранявано в местната митрополия. Върху негови-

те корици било отлебязано че църквата е имала епитропи към 1779 

год., т.е. през втората половина на ХVІІІ век очевидно е действала, 

като дори е изброено част от имушеството на храма – дискоси, кръс-

тове, кандила, свещници, църковни одежди и др. [20 с. 69-70]. Това 

сведение е наистина важно, не само с упоменаването на храма, но и по 

отношение на сложната му строителна история, а така също и като 

илюстрация за съхранения спомен в паметта на местното население. 

След тази посочена дата, няма никакви конкретни сведения за 

църквата „Св. Димитър“. Не е ясно, също така, дали е била обект на 

опустошение при кърджалийските набези, нееднократно извръшвани 

по тези земи в края на ХVІІІ век, т.е. през 1797, 1798, 1800 год., при 

които е пострадало съседното село Арбанаси [21 с. 149, 341, 342]. 

Всъщност, няма никакви сведения за съществуването на храма след 

годините на тези нападения, така че ако “Св. Димитър” е била разоре-

на и ограбена, тя със сигурност не е била възстановена и отново из-

ползувана [18 с. 7-8]. Както споменава М. Москов, „стените й сринати 

и тя била изоставена от всички. Табашкото еснафско дружество се 

подсетило за нея, обградило двора с висок зид през 1848 г., подправи-

ло малко дварите, но по-нататък нищо не се направило за нея, както 

нищо не е направено за нея и до днешен ден“ [18 с. 7-8]  /т.е. до вре-

мето на неговите разкопки през есента на 1906 г./. 

Казаното от М.Москов, всъщност потвърждава данните за със-

тоянието на църквата, които ни е оставил д-р Васил Берон. Той я по-

сещава приблизително в средата на ХІХ век, като я заварва в доста 

окаяно състояние: „Когато я за първи път разгледахме в 1856 г. тя бе-

ше отгоре разкрита /без покрив/, зиданите й стени /дуварите/ бяха до-

нейде порутени и стърчаха нагоре…Когато най-напред я разгледахме, 

съгледахме, че вътрешната повърхност на зиданите й стени беше опи-

сана с изображения на светии…и чисто български надпис“ [18 с. 7]. 

Първите разкопки на църквата „Св. Димитър“ датират от есента на 

1906 год., когато М. Москов прави няколко сондажа в централната 

част на наоса, в северозападната му част, както и в притвора на храма 

[18 с. 12-15] Към началото на тези проучвания, той заварил построй-

ката в напълно окаяно състояние. Както сам пише: „Имуществата на 

черковата ограбени, стените й сринати и тя била изоставена от всич-

ки.“ [18 с. 8]. 
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Самият сондаж има ограничен характер – както по време, така и 

по отношение на обхванатата площ. Разкопките логично започват в 

наоса, и по-точно в централната му част. Както пише Москов: “тъкмо 

под полиелея”. Проучването и изясняването на архитектурни останки 

очевидно не е основна цел, като Москов се насочва главно към първо-

начално разкриване на останките от църковния некропол. Той, разби-

раемо за времето в което живее е и работи, е воден от логиката, че в 

една царска църква ще бъдат установени тъкмо гробовете на столич-

ния елит от началните десетилетия на Търновското царство. 

Москов разкопава пет сектора в църквата – два в притвора и три 

в наоса. Разкрива общо четири гроба, като трупополагането е в гробни 

ями с дървени ковчези. Само при един от случаите е установен погре-

бален инвентар. Това е гроба, разкопан в югозападния ъгъл на наоса. 

Намерен е златен пръстен, чийто малък диаметър на халката правилно 

е насочил проучвателия по отношение на погребания индивид /т.е. 

женско погребение/. Пръстенът бил украсен с червен камък, заобико-

лен от осем по-малки камъчета, повечето от които изпадали. Устано-

вени били също останки от златотъкана одежда, както и осем кухи 

сферични копчета. От това, както пише Москов „ясно личи, че лицето 

е било облечено в скъпоценно облекло. Не стоят ли пред нас костите 

на Мария, злополучната дъщеря Асенова“, се пита проучвателя, но 

продължава предпазливо: „Като говоря това, нямам ни най-малката 

мисъл да решавам въпроса, аз само предполагам“ [18 с. 13]. 

Със значително по-малко условност, обаче, Москов подхожда 

към идентификацията на погребаните в  другите три гроба – в притво-

ра и в средата на наоса. Първите два той определя като принадлежащи 

на водачите на въстанието и първи владетели на Търновския престол – 

Асен и Петър, а третия – на самия архиепископ Василий [18 с. 9-11]. 

Три от гробовете, според данните, които ни е оставил Москов, са били 

покрити с дебели варовикови плочи /например тази от средата на нао-

са е с размери 1,50/1,30 м и дебелина от 0,30 м/,  подобни на които са 

употребени и за други цели при оформлението на църквата и прост-

ранството около нея. 

Разкриването на въпросните гробове са всъщност рамката и на 

предварително поставените цели, и на постигнатите при разкопките 

конкретни резултати. По отношение на плана и архитектурните осо-

бености на църквата, Москов се докосва до един единствен проблем, 

който обаче не съумява да реши. Това е установения по-късно, при 
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разкопките от 70-те години северозападен масивен стълб, от подку-

полната конструкция, за който се установи че е бил облекчен с офор-

мена в него полуцилиндрична ниша /както, всъщност и другият запа-

ден стълб/. 

Тази именно ниша, разкрита в основата, Москов е изтълкувал 

като кръжило на кладенец, „…с диаметър около един метър и дълбок 

около 50 сантиметра. Зидан с камъни и хоросан“ [18 с. 7]. 

При обнародването през 1912 год. на резултатите от тези свои, 

първи сондажи, авторът съобщава и някои други интересни подроб-

ности. Едната от тях е годината, в която Табашкият еснаф е подновил 

оградният зид на двора – т.е. 1848 год., което всъщност е една от мал-

кото тогавашни конкретни инициативи в полагане на определени гри-

жи за оцелялата част от старината. 

Москов посочва, цитирайки написаното върху корицата на 

гръцко евангелие, което се е съхранявало във Великотърновската мит-

рополия, че в края на ХVІІІ век църквата е била действаща, като квар-

тална, за нуждите на населението от тази част на града. Посочва че 

през 1779 год. е имала епитропи, като е упоменато и част от имущест-

вото на храма – светилници, кандила, както и едно ценно евангелие, с 

обков от сребро и злато [18 с. 13]. 

Малко след възобновяването на българската държава и избора 

на Търново за нейна столица, църквата става манастирска. Около нея 

се създава затворен ансамбъл с площ от над 3,5 дка, което му отреджа 

място на най-големия установен засега в чертите на столичния град. 

Тук по-важно е друго. Манастирски стават водещите храмове в т.нар. 

Нов град – „Св.40 мъченици” [22 с. 196, 198], „Апостоли Петър и Па-

вел“ [23 с. 161], „Св. Богородица Темнишка“ [24 с. 458-459 и бел. 68 

на с. 654]. Това е безспорна индикация за значимостта на църквата 

„Св. Димитър“ – като ктиторска на братята Асен и Петър, като място, 

в което е ръкоположен първия църковен глава на Търново, където е 

извършена първата коронация, а вероятно с отредена представителна 

роля през първите десетилетия на възобновеното царство. 

Както вече споменах, първите разкопки са през септември 1906 

г. Москов копае в рамките на две седмици в наоса и притвора на цър-

квата. Наред с някои архитектурни елементи, той разкрива четири 

гроба. Двата в притвора, поставени под дебели каменни плочи, той 

свързва с братята Асен и Петър. Този, в средата на наоса, проучвате-

лят отдава на архиепископ Василий. 
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Москов пише също, че в двора на църквата, са били погребани 

участници в борбите за национална и духовна независимост през вре-

мето от 1800 до 1876 год. 

Отделни сондажи прави през 1921 г. и Тодор Николов. 

Цялостното разкриване на църквата „Св. Димитър“ и проучва-

нето на терена около нея, започва през 1971 год. и с известно прекъс-

ване продължава до 1984 год. Разкопките са ръководени от доц. Янка 

Николова /Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“/. 

В резултат на тези проучвания е изяснен окончателно плана на църк-

вата. Намират решение много от проблемите на архитектурното й 

оформление, на декорацията на фасадните стени и т.н. Важни са ре-

зултатите в изследването на ранното обетаване в района на източното 

подножие на Трапезица, на градоустройствената и стопанската харак-

теристика на този участък в предстоличния и столичен период на 

Търново, както и хронологията  в изграждането и развитието на укре-

пителната система на града, с обхващането в нея и на значителни ра-

йони от бреговата ивица на Янтра. 

Изяснена е архитектурната среда на църквата, с разкрития около 

нея голям столичен манастир. 

Некрополът тук, създаден в края на 12 – началото на 13 век, е 

продължил да действа до началото на ХХ век. Разкрити и проучени са 

над 500 гроба от столичния и следстоличния период. Значителна част 

от тези гробове са свързани с друга църква, издигната към средата на 

14 век. Тя е в непосредствена близост от юг до останките от храма на 

Асеневци. Важен факт, установен при проучванията е, че тази църква 

е градена с материали взети от частичните разрушения на църквата 

„Св. Димитър“, пострадала  най-вероятно вследствие от силно земет-

ресение през третата четвърт на 13 век. То е предизвикано от поредна 

разрушителна активност на горнооряховския разлом. Тази църква, оп-

ределена като №2 с известни преустройтва е продължила съществува-

нето си до края на 16 век. 

„Св. Димитър“ е кръстокуполна църква, от типа „стегнат“ кръст. 

По късно  планът е допълнен с две странични галерии – първо от се-

вер, а по-късно и от юг. Стари фотографии показват наличие на ол-

тарна маса. 

Фасадните стени са от редуващи се каменни и тухлени пояси. 

Разчленени са пластично с редуващи се пиластри и едностъпални ар-

кирани ниши. Най-значимият живописен ефект е постигнат с вложе-
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ните керамопластични елементи – кръгли зелени панички и четири-

листни розетки. Завършеният арихитектурно-художествен образ е 

постигнат и с включването на още един елемент в общата декоративна 

композиция – външната фасадна рисувана украса, положена във фрес-

кова техника в люнетите на аркираните ниши. Това е палитра от цвет-

ни геометрични композиции от равнораменни кръстове, ромбовидни 

фигури, шахматен орнамент и др. 

Останките от рисуваната украса по фасадата на „Св. Димитър“ 

са привлекли вниманието още на първите изследвачи на храма. Така 

например, Д. Уста Генчов отбелязва, че люнетите „първоначално били 

варосани, а после очертани с успоредни линии на ромбове. От пос-

ледните, едните са оставени бели, а другите са боядисани с червена 

краска, та по тоя начин образуват ромбовидни фигури.“ [25 с. 2].  Като 

описва църквата той отбелязва, че над южната ниша „арката се състои 

от камъни, прошарени с тухли, а бялото поле над нея е изпъстрено с 

червени ромбовидни фигури, подобни на описаните по-горе“ [25 с. 3]. 

В известната акварелна рисунка на Обербауер от 1902 год. [26 с. 

14], в картината на Хр. Кабакчиев от 1911 год., както и в гипсовия ма-

кет на църквата, изработен от Леон Филипов [27], люнета на източна-

та ниша на южната фасада е изпълнен с ромбовидни фигури, в средата 

на всяка от които има по една точка. Страните на ромбовете образуват 

правилна мрежа и както те, така и точките в тях, са изписани с черве-

ни линии. Според Каниц, по същия начин са били украсени люнетите 

на „Св. Богородица Темнишка“ [25 вж. Приложената акварелна ри-

сунка]. 

Изключително разнообразни в орнаменталните си мотиви са и 

останалите хоросанови отломки, които се отнасят към две основни 

групи. 

Едните от тях представляват четириъгълници, предварително 

очертани също с врязана линия, още в мокрия хоросанов слой. Уста-

новени са в няколко варианта: 

При първият от тях, оцветени в червено, черно и бяло квадратни 

фигурки, оформят сменящи се равнораменни кръстове. 

При вторият вариант, две червени квадратчета се редуват с едно 

бяло. 

При третият вариант, фигурките са с правоъгълна форма и се 

редуват в шахматен порядък, разположени в хоризонтални редове – 

съответно бяло и червено. 
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Към четвъртата група се отнасят късове от хоросан с врязани 

върху тях червени и бели ромбовидни фигурки, които са разположени 

в коси ленти. В средата на композицията лентите от ромбчета се сгъс-

тяват, като образуват една централна фигура. 

Тази палитра от оцветени в няколко цвята композиции от гео-

метрични орнаменти, произхожда от стенни рисувани пана, които са 

били разположени тъкмо в люнетите на аркираните ниши по северна-

та и южната фасади на „Св. Димитър“. Както вече посочихме, те са 

изпълнени в класическа фрескова техника. Самите врязани контури, а 

непосредствено след тях и боята, са били нанесени върху здравата, 

леко загладена и още мокра хоросанова мазилка на люнетите, а не 

върху специална подложка, както например са положени багрите от 

вътрешната стенопис на църквата [28]. 

Цялата фасадна украса, изпълнена в различна техника, е подчи-

нена на един общ композиционен замисъл и е изпълнена едновремен-

но. Тя представя църквата „Св. Димитър“ като един от най-ярките и 

завършени примери на т.нар. „живописен стил“ в архитектурата. 

От вътрешната стенопис са запазени останки  в олтарната част. 

Те са в два слоя. Първият е от края на ХІІ век, а втория - от края на 

ХVІ – началото на ХVІІ век. 

От първия слой са изображенията в два регистъра. В първия са 

образите на шест църковни отци в сцената Поклонението на жертвата 

/Мелизмос/. Във втория е сцената Божествената литургия. Изобразена 

е процесията на ангели-дякони, запътени към Божествения престол. 

Облечени са в бели стихари и държат в ръцете си рипиди. 

Над протезисната ниша, са изобразени три персонажа - голобрад 

дякон, светец със закръглена брада и епископ. В протезисната ниша е 

сцената „Пиета“. 

От втория слой, до земетресението от 1913 г. били запазени в 

притвора сцените „кръщението на Исус Христос“ и „Преобр. Господ-

не“. Върху южния от източните пиластри са били образите на св. Аре-

та и св. Порфирий. Върху срещуположния от север пиластър са били 

изображенията на св. Ананий, св. Азарий, както и св. Мисаил. 

Църквата „Св. Димитър“ носи всички ранни белези на новите 

архитектурни търсения, зародили се тъкмо в столицата на възобнове-

ната българска държава, което е засвидетелствано от архитектурно-

художествените останки, от старите описания и илюстрации, както и 

от установените нови данни след цялостното й археологическото про-
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учване. Тя дава една завършена представа за царска църква в зората на 

столично Търново, непосредствено свързана с основателите на най-

значимата царстваща династия – тази на Асеневци. 

Към времето на ознаменуване на 800-годишнината от въстание-

то на Петър и Асен и обявяване на Търново за столица, в експозици-

онния вид на тази царска църква останаха недовършени няколко еле-

мента, с възможност те да бъдат допълнени и днешно време. Ето три 

възможности за реализация на тази идея: 

 Обозначаване на владетелските гробове, по свидетелство-

то на първия археологически изследвач на църквата Мос-

ко Москов, секретар на първото в страната археологичес-

ко дружество – Търновското. 

 Пещта, в която са изпичани тухлите, нужни за изгражда-

нето и оформлението на храма. 

 Включване на живописните пана в общата фасадна деко-

рация на храма,които са изпълнени във фрескова техника 

и са поставени в люнетите на едностъпалните аркирани 

ниши. 
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