
ПОКРИТИТЕ ЧАРШИЙСКИ (ПАЗАРНИ) 
ОСМАНСКИ МОСТОВЕ

COVERED OTTOMAN MARKET BRIDGES



В западната половина на европейския континент застрояването 
на мостовете с параклиси, магазини, работилници и дори 
жилищни постройки датира още от ХІ–ХІІ век, но тогава това е 
предимно хаотична, разтегната във времето практика, а не 
реализиране на цялостни архитектурно замислени идеи. 



Едва към началото на ХV век ще се появят 
първите цялостно замислени 
мостостроителни решения, съвместяващи 
понякога в едно и двата начина на 
застрояване върху мост.

Първоначално това се осъществява по 
старите схеми, по които се формира 
открита улица, обградена от двете надлъжни 
страни с единични или сключено застроени 
жилищно-търговски сгради.

Несъмнено в Западна Европа тази линия на 
изграждане на търговски мостове 
продължава да има реализации, но по-
архитектоничните изяви ще се появят през ХV 
век.



Пример за развитие в 
тази посока е Понте
Векио във Флоренция, 
който е възстановен 
като каменен, след 
като предишният 
каменно-дървен е 
отнесен при голямото 
наводнение от 1117 
година. Запазено е 
сведение, че върху 
него има двадесет 
магазина, които през 
1331 година са 
унищожени от пожар.



Възстановен е в 1345 година от Тадео Гади (1290–1366), според 
Джорджо Вазари.
Днес обаче някои автори считат че строител е Нери ди 
Фиораванти, а Гади само му сътрудничи.

Тези отлични мостостроители създават заедно едно смело 
решение на трисводова конструкция със сегментни арки в 
пропорция 5:1, централната от които прехвърля около 30 м. 
Изглежда обаче, че върху пътното платно отначало се изграждат 
два магазинни корпуса, и то само от едната му страна. Това се 
вижда от Сarta della Catena, създадена в 1470 година.





Впоследствие се строят сгради и от 
другата страна на пътното платно, но 
фронтът се покрива само частично с 
магазини, стъпващи главно над устоите 
и върху страничните на централния 
сводове на моста. В 1565 година върху 
тях ще премине коридорът на архитект 
Джорджо Вазари, поръчан му от 
херцога на Флоренция Козимо І 
Медичи, който ще придаде 
монументален вид на съоръжението.





Истинското начало в областта на архитектоничното единство на 
мостово съоръжение с магазинно надстрояване като че ли се 
поставя при появата на строителни намерения за създаването 
над Канале Гранде във Венеция на каменния мост Риалто, който
да замени поредния, вече повреден дървен Понте дела Монета.



След продължително обсъждане в 1525 година се обявява търг за 
проект, а малко по-късно венецианският дож Паскуале Чиконя
провежда и конкурс. Във всичките етапи с предложения участват 
няколко от най-известните архитекти на епохата – Андреа Паладио, 
Джакопо Сансовино, Винченцо Скамоци, Джакопо Бароци да 
Виньола (може би някакъв проект има и Микеланджело Буонароти), 
както и някои почти непознати като швейцареца от Лугано Антонио да 
Понте, който неочаквано ще получи поръчката след последния тур от 
1587–1588 година.

Всички от запазените и до днес проектни разработки, създадени от 
различните автори, са решени в духа на маниеризма, стъпващ върху 
свободното тълкуване на класическата витрувианска архитектура.



Проектът на Скамоци от 1587/8 година е за триарков гърбав мост с 
падащи към бреговете стълбища, което силно усложнява нормалното 
функциониране на магазинните корпуси. Само в най-горната си част 
над основната арка има по-обширна площадка под колонадни
портици от двете й страни, но тя не е пазарна площ, а предвидена като 
рекреационна с изгледи към реката. 



Скамоци
използва 
схемата на 
Паладио от 
неговия първи 
проект 
създаден в 
1551 година, 
който 
предвижда 
едно 
централно 
платно и две 
странични 
променади с 
магазини. 



Особено помпозен е вторият от проектите му (1566), който 
също има три паралелни надлъжни търговски улици с по три 
стълбищни подхода към тях откъм двата срещуположни края 
на моста, но при него страничните са застроени с магазини 
от двете страни. Развива и идеята си за централна обемно-
пространствена марканта, предлагайки монументален 
напречен кораб с колонади и триъгълни фронтони от двете 
страни, но добавя и челни, също така колонадни портици 
откъм двата бряга.
Естествено тази свръхтежка надстройка стъпва върху три 
еднакви свода, лягащи върху два мощни речни устоя с 
вълнорези и антични ниши със статуи над тях. Всъщност за 
търговските нужди на града това е функционално най-
добрият проект, но явно много високата цена на строежа 
възпрепятства приемането му.







Спечелилият търга 
окончателен проект 
на Антонио да Понте
е също с наклонени 
към бреговете 
централно и 
странични стълбища, 
но чрез 
диференциалните 
стълбищни подходи 
към тях откъм двата 
бряга изкачванията 
получават малко по-
умерен процент на 
превишения. И този 
мост завършва в най-
високата си точка с 
панорамна 
площадка с 
едноаркови портици.



Дължината му е 48 м, от 
които сводът прехвърля 
28,80 м, при широчина на 
корпуса от значителните 
22 м. Основите на 
бреговите устои са 
фундирани дълбоко под 
дъното върху 6000 дървени 
пилота, над които следват 
залети с хидрофобен 
хоросан скари и лягащи 
върху тях зидарии от 
постепенно огъващи се 
навътре редове от тухли, 
последвани от каменен 
градеж, получил по този 
начин перпендикулярност 
спрямо силите на разпор
в сводовата конструкция.  



Въпреки създаването през ХVІ век на тази прогресивна нова 
линия в мостостроенето, тя не намира почти никакво 
продължение на други места поради изключително високата 
цена на този тип строителство. Вместо това все така масово 
продължава да се практикува хаотичното застрояване върху 
мостове, най-вече из немскоезичните територии на Европа и 
отчасти във Франция, Италия и Англия.



Между изключенията може 
да се посочат някои от 
мостовете над Сена по 
улиците на Париж, 
преминаващи през остров 
Сент Ил дьо ла Сите, които 
периодично са 
преизграждани заедно с 
жилищно-търговските си 
надстройки. От тях най-дълъг 
живот има Понт Нотр Дам, 
прехвърлящ големия ръкав 
на реката при Сите.



Лошата поддръжка 
обаче довежда до 
самосрутване в 1499 
година. Затова една 
година по-късно 
работещият по това 
време в града 
доминикански архитект 
фра Джовани Джокондо
да Верона проектира 
преизграждане с 
каменна шестаркова
конструкция. Строежът 
на корпуса, който се 
осъществява от градския 
майстор Жан де Фелин, 
завършва през 1507, а 
предвидените 68 
жилищни сгради с 
магазини в приземията –
през 1512 година.



Симетрията и архитектурните 
качества на този строеж го 
превръщат в еталон за 
изграждането на търговските 
улици и по другите застроени 
мостове в града. Според 
перспективната карта на 
Мериан от 1615 година тази 
архитектоника притежават 
още Малкият мост и мостът 
Сен Мишел над малкия 
ръкав на Сена, както и 
близката до Понт Нотр Дам 
двойка съседни мостове над 
големия ръкав.



Идентичен начин на застрояване се появява и върху Бристолския
мост над река Ейвън в Англия. Изграден е с камък през 1245–
1247 година заедно с надстроените върху него фахверкови
къщи с магазини, наемите от които е предвидено да осигуряват 
средства за поддържането му. След преизграждания през ХVІІ 
век сградите са вече четириетажни.



По сходен начин протича 
строителната история и на 
Лондонския мост над река Темза. 
Построен за първи път между 1176 
и 1209 година (протомайстор
Петер де Колечърч) като каменна 
многосводова конструкция, той, 
както това е обичайно за времето 
на Късното средновековие, 
постепенно и хаотично се 
застроява с жилищно-търговски 
постройки по цялата си 273-
метрова дължина. Впоследствие 
се изграждат цели единно 
замислени блокове от долепени 
на калкани сгради.







Архитектоничното единство на мостови конструкции с 
магазинна застройка върху тях има своя неочакван 
ренесанс през ХVІІІ век в творчеството на големия 
шотландски архитект Робърт Адам (1728–1792), създател 
на специфичния интериорен стил „Адам“ като дял от 
английския неокласицизъм. Работещ заедно с братята си 
Джеймс, Джон и Уйлям, сред многобройните си проекти 
и реализации той има и около 10 моста, между които се 
отличават два именно от тази архитектонична област.



От двата моста с 
търговски улици е 
построен само този в 
Бат (Pulteney Bridge), 
създаден над река 
Ейвън от арх. Адам 
между 1769 и 1773 
година по поръчка на 
известния адвокат, 
земеделец и политик 
сър Уйлям Пълтeни. 
Предназначен е да 
свърже земеделските 
земи на поръчващия с 
града.



Проектиран и 
построен е като 
мостова 
търговска улица с 
магазини от двете 
страни на пътното 
платно, решени в 
неокласицистичн
ата паладианска
архитектура на 
Адамс, с 
доминантни 
обеми в центъра 
на застройката от 
двете страни и в 
краищата им 
откъм входовете 
към моста.





Вторият от търговските мостове на Адам е разработен през 1790–1791 
година като грандиозна постройка, свързваща града по продължение на 
улица „Принцес“ и през извънградския хълм Лоу Калтън с пристанището 
Лейт. Под него е замислено напречно да премине трасето на пътя, 
наричан днес Калтън. Това е огромна мостова постройка, достигаща над 
нивото на пътното платно до осем етажа, решена в Адамовия 
паладиански стил на неокласицизма. Замисълът е изключително 
мащабен и скъп, поради това този мост никога не е реализиран.



В научната литература досега не е разглеждан аналитично въпросът за 
покритите чаршийски мостове в Източна Европа, Мала Азия и Иран от 
периода от последната четвърт на ХІV до края на ХІХ век. Има само 
частични публикации върху отделни по-значими съоръжения, главно от 
Бурса в Малоазийска Турция, Ловеч в България и Исфахан в Иран.



Доскоро нямаше известен археологически или писмен извор от 
ХІV век за строителството на покрити мостове и на Балканския 
полуостров. Едва наскоро ми направи впечатление едно 
изображение от анонимна военна италианска карта на 
Балканите, датираща според владетелските знамена върху 
крепостите от периода 1390 – 1396 година. 

Това е масивно граден сводов покрит мост с колонадна
надстройка, стъпващ със средните си устои върху остров в река 
Марица, южно от Адрианопол. За него през 1672 година пише
парижанинът Антоан Галан, след като вижда мащабни останки от 
мост на 7 км южно от Одрин, при българското село Боснакьой
(дн. Босна, Турция).





Според кадийските регистри на Бурса в града през 1442 
година е построен от някой си хаджи Муслихиддин бин Али 
ал-Ирганди, голям покрит чаршийски мост. В същите 
регистри (Defter, № 72, р. 114) е записано, че през 1559 
година внукът на дарителя Ахмед Челеби планира с 
наследството, завещано му от баща му, да създаде върху 
моста 31 дюкяна и месджид. Явно първоначалната 
застройка е амортизирана, или разрушена.



Д-р Йълмаз Йонге в 
своята отлична 
студия за моста 
прави архитектурна 
възстановка, като 
установява че в 
каменния корпус на 
моста са вградени 
освен два хана 
(всеки с размери 
14,85х4,50м) и вериги 
от малки 
самостоятелни 
помещения, които 
несъмнено са 
складове към 
намиращи се над 
тях отделни 
магазини.



Така през 1559 година се 
появява нова надстройка от 
покрито със свод централно 
пътно платно обградено от 
двете си страни с верижно 
подредени магазини. От 
двете страни на тази 
чаршийската улица има 
каменни порти, затваряни 
нощем с железни врати. За 
съжаление тази надстройка 
пада при земетресение в 
1855 година и днес я  
познаваме само от гравюри, 
рисунки и една  фотография 
от 1554 година.



Тези на Джулия Пардо (1836) и на френския археолог и 
архитект Чарлз Тексиер (1835) показват покритието на 
чаршийската улица като издигащо се базиликално над 
покривите на магазините, като над билото има редица от 
вентилационно-осветителни комини. Вижда се и че както 
магазините от надстройката, така и складовете им под тях, 
са осветени с правоъгълни прозорци – почти квадратни в 
надстройката и тесни като бойници (0,75 х 0,43 м) върху 
фасадите на мостовия корпус.







Корпусът на моста, широк 
11 м, е каменен, 
облицован с едри плочи, 
чиято повърхнина се 
надвесва слабо над 
челата на сводовия 
градеж. Има един широк 
16 м островърх сводов 
пробив, оформен челно 
от двете фасади с квадри
– цели и снаждани от по 
два по-къси, което е 
арменска средновековна 
техника. Впрочем като 
автор на моста е 
записано името на 
ислямизирания мимар
Тимурташ оглу (син на) 
Абдуллах, който най-
вероятно е арменец.







Необходимо е да се отбележи, че в малоазийския средновековен 
ислямски свят базари, представляващи търговски улици, 
затворени от двете страни със здрави порти и покрити с покриви 
поради горещия климат се появяват доста рано. Има писмени 
сведения за такива още от Х–ХІ век. Несъмнено те стоят в основите 
на архитектурната типология безистен, която има силно развитие 
през ХІV–ХV век и из градовете на Османската империя.

В климатично по-топлите райони на Османската империя често 
се практикува цялостното или частичното покриване на 
чаршийски улици с леки дървени покриви и дори затваряне с 
порти откъм двете им външни страни. Също така при наличието 
на реки и дерета, преминаващи през населеното място, при 
евентуалното му разрастване, подобно на случващото се в 
останалите територии на Европа, започва застрояването на 
прехвърлящите ги мостове с магазини. В доста случаи те направо 
се преизграждат като покрити чаршийски.



От описания на 
пътешественици, 
кадийски и данъчни 
регистри и стари 
фотографии се вижда, 
че в периода ХV–ХІХ век 
на Балканския 
полуостров са строени 
доста чаршийски 
мостове, например в 
Ниш, Солун, Сер, Одрин, 
Пазарджик, Дупница, 
Малко Търново, Битоля, 
Призрен, Ловеч, Драма, 
Гюмюрджина и др., в 
България, Сърбия, Гърция, 
Косово, Турция и 
Северна Македония.



Покритият мост в Гюумюурджина



През 1865 година Хенри Тозер описва чаршийски мост в 
Призрен, Косово. „Мостът, по който се пресича тази част на 
реката, със своя сводест покрив и павилионите (магазините) 
от двете му страни, ни напомня за Понте Векио във 
Флоренция, макар че е изцяло от дърво и много по-малък по 
мащаб. Изключително живописният базар, от които тези 
павилиони са част, притежава пъстър външен вид, от ярко 
оцветените кърпи, елечета и памучни облекла, които са 
окачени пред тях…“



Мостът е известен под името Сози (Ura e Soziut), тъй като според предание е 
построен от известния османски поет Сози челеби (1455 – 1524/5, роден и 
починал в Призрен) като знак на голямата му любов към неговата съпруга. 



Във вида си от 
втората половина 
на ХІХ век ни е 
познат по снимка 
от 1863 година, и 
няколко по-късни 
от самото начало 
на ХХ век. Изгорен 
е заедно с доста 
други утилитарни и 
религиозни сгради 
от сръбския 
генерал Янкович
през 1912 година.



През 1836 година френският учен Ами Буе ще види в Битоля 
(Монастир, днес в Северна Македония) друг чаршийски 
мост и ще запише: „Базарът с неговите дюкяни… заема на 
двата бряга на реката обширна площ, съединена 
посредством дървен мост, по който също има дюкяни. 
Базарът има дървен покрив…“. Дванадесет години по-късно, 
в 1848 година, Едуард Лир ще го изобрази в два от своите 
балкански акварели. В Битоля има още 5 магазинни моста, 
като всички са разбити от голямо наводнение в 1853 година.







Най-известният от 
чаршийските мостове на 
Балканския полуостров е 
ловешкият „Покрит мост“ 
над река Осъм. За него има 
сведения от 90-те години на 
ХVІІІ век като „голям и много 
здрав каменен мост с 
няколко свода“. През 1836 
година Ами Буе ще го 
посочи като „покрит 
каменен мост с дюкяни“. 
Изглежда, че и този от 
мостовете-базари е бил 
също доста стара каменно-
дървена изработка, 
възможно дори и от ХVІ–ХVІІ 
век, често пъти разбиван в 
дървените си части от 
придошлите речни води.



През 1871 година Феликс Каниц го заварва във вид, който го кара да го 
определи като „жалък мост, свързващ махалите Мустафа и Долна 
(Долни край – б. а.) с левия бряг на река Осъм. Дори и най-
неблагоустроеното и бедно немско село – добавя към тази констатация 
той – би се срамувало от подобен грозен мост, още повече че той, 
подобно на „Ponte de Rialto" (във Венеция), се използва и като закрит 
базар. Гнилите дъски и пробитите вече дупки по този мост бяха 
съдбоносни и опасни за краката на моя кон“. През 1875 година 
прииждане на реката събаря окончателно амортизираното съоръжение.



Но още през 1874 година, 
общината наема архитектон
Никола Фичев да изработи 
проекти и количествено-
стойностна сметка за нов 
строеж. Градежа се 
осъществява от 1875 до 1876 
година. Според Феликс Каниц 
„новият мост лежи върху седем 
стълба от варовиков камък... 
украсени с лъвове и други 
скулптури“. Той има покрито 
пътно платно с горни 
осветителни и вентилационни 
отвори, и верижно застроени 
магазини от двете страни, 
между които в центъра от двете 
страни има по един кьошк. 










