Kaupunkilomalla

Sarjassa tutustutaan kaupunkikohteisiin Suomessa ja ulkomailla.

Sanni Saarinen

Top 5
nA
 leksanteri Nevskin
katedraali on Sofian symboli ja yksi maailman suurimmista ortodoksikatedraaleista.
nO
 rtodoksiset kirkot kuten Sveta Nedelyan kirkko ja
nk. venäläinen kirkko tarjoilevat yltäkylläistä koristelua,
kaunista ikonitaidetta ja kynttilöin valaistua tunnelmaa. Pyhän Sofian kirkko on kaupungin vanhimpia rakennuksia.
nB
 anya Bashin moskeija
on edelleen aktiivinen. Sen laidalla sijaitsee Sofian kunnostettavana oleva kylpylä. Paikan
mineraalivesiä hyödynsivät
nykybulgaareja ennen ottomaanit ja roomalaiset.
nN
 ezavisimostin aukion
laidalla sijaitsee Bulgariaa hallinneen kommunistisen puolueen graniittinen päämaja sekä
presidentin toimipaikka. Jälkimmäisen edessä tapahtuu
vartioiden seremoniallinen
vuoronvaihto tunnin välein.
nK
 auppahalli Tsentralni
Hali ja Zhenski Pazar –torikatu ovat paitsi hyviä ostospaikkoja myös eloisan elämän näyttämöitä. Taskuvarkaiden vuoksi tavaroista tulee huolehtia hyvin.

Sofia on tunnettu kauniista ortodoksikirkoistaan. Venäläinen kirkko on niistä tunnelmallisin. Kirkkojen ohella ikonitaiteeseen voi tutustua katedraalin laidan ikonimuseossa.

Moniulotteinen Sofia

H

arvassa kaupungissa voi samalla aukiolla nähdä synagogan, moskeijan, ortodoksikirkon ja kommunistisen puoluetalon tornin. Sofiassa voi ja se
kertoo kaupungin olemuksesta paljon.
Monien kulttuurien vaikutteet ja polveileva
historia ovat katukuvassa läsnä. Rivakka tutustuu pieneen Sofiaan päivässä.

Kaupunkiin suunnitellaan maanalaista
museota avattavaksi vuonna 2013. Se johdattaisi Sofian yli 2000-vuotisen historian
alkujuurille.
Maanpinnalla lähestytään tätä päi-

vää. Sofia oli 500 vuotta osa turkkilaisten ottomaanien valtakuntaa. Heidän perintönsä näkyvin monumentti on yhä toimiva moskeija.
Ottomaanit edustivat bulgarialaisille valloittajia, joiden jälkiä tuhottiin vapaussodan jälkeen.
Vieraan vallan merkkien tilalle kohosi uusia.
Monet Sofian ortodoksikirkoista on peräisin
itsenäisyyttä seuranneilta vuosikymmeniltä.
Kirkkotaide toimi kanavana kansallisuusaatteen ilmentämiselle.
Kultakupolinen Aleksanteri Nevskin katedraali on Sofian symboli. Kirkoista tunnelmallisin on venäläinen kirkko. Kaupunki on nimetty Pyhän Sofian kirkon mukaan.

Sofiassa voi liikkua vaivatta jalan tai

menneiden vuosikymmenien raitiovaunuilla.
Keväällä ja kesällä kaupunki on vehreiden
puistojen valtaama.
Alikulkutunneleissa törmää häkellyttävään
näkyyn. Betoniseinien ja matkamuistokojujen
lomasta pilkottaa roomalaisten 200-luvulla
rakentamaa muuria. Rakennustöiden yhteydessä Sofiasta löydetään alati arkeologisia
helmiä.
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n Sardica, Triaditsa, Sredets – Sofialla on yli 2000-vuotisen historian aikana ollut monta nimeä. Polveileva historia näkyy, maistuu ja kuuluu kaupungissa.
n Asukasluku 1,3 miljoonaa. Väestöstä 85 % ortodoksikristittyjä ja 13 % muslimeja. Kaupungissa
asuu mittava turkkilais- ja romanivähemmistö.
n Bulgaria on Euroopan Unionin köyhimpiä maita. Elinkeinorakenne: palvelut 58 %, teollisuus 30 % ja
maatalous 12 %.
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piä maita. Sen huomaa kerjäläisten mittavasta
määrästä ja monin paikoin rapistuneista rakennuksista.

SANNI SAARINEN

Sofialainen Kiril Zahariev, 22, opiskelee
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Bulgaria on Euroopan unionin köyhim-

Köyhyyden rinnalla harvalukuinen eliitti
elää ylenpalttisessa yltäkylläisyydessä. Se kokoontuu loisteliaissa yökerhoissa raskaat kultaketjut kaulassa, pistoolit vyötäisillä ja ajoneuvoinaan Ferrarit.
Arkinen ja eloisa Sofia näyttäytyy kauppahallissa ja Zhenski Pazarin kuhisevalla torikadulla. Jälkimmäinen houkuttelee sofialaisia
edullisille vihannesostoksille.
Kauppahalli pullistelee paikallisia erikoisuuksia. Bulgaria on yksi Euroopan suurimmista
viinintuottajista. Perheyritysten viinejä saa vain
paikallisilta markkinoilta. Ruokatarjonta on rikasta ja vaihtelee vuodenaikojen mukaan.
Ruusujen käyttö kosmetiikan valmistuksessa rantautui Sofiaan ottomaanien aikana ja
on jalostunut huippuunsa. Kauppahallissa
ruusuisten tuotteiden valikoima on huikea.

Ruokaa ja yöelämää

Banya Bashin
moskeija
Nezavisimostin aukio
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Paikalliset käyvät kirkoissa muistamassa
pyhimyksiä kynttilöin. Hämärässä lepattavat
liekit sekä runsas kultaa ja kirjavia värejä yhdistelevä koristelu luovat kirkkoihin mystisen
tunnelman.
Nezavisimostin aukiolla uskonnot loistavat poissaolollaan. Sen laidalla jököttää
Bulgariaa vuosikymmeniä hallinneen kommunistinen puolueen entinen päämaja. Aukion laidalla sijaitsevat nykyisetkin hallintorakennukset.
Nostalgia kommunismia kohtaan elää etenkin vanhemman väen mielissä. Siirtymä
markkinatalouteen ja demokratiaan ei ole sujunut mutkitta.

kaupungin yliopistossa Balkanin kieliä ja kulttuuria.
Useimpien bulgarialaisnuorten tavoin hän haaveilee
jatko-opinnoista ulkomailla.
– Yliopistot ovat jopa laskeneet lukukausimaksuja, jotteivät kaikki nuoret poistuisi maasta, Zahariev selvittää.
– Itse palaisin opintojeni jälkeen. Tämä on tunnelmallinen kaupunki.
Zaharieviä viehättää kaupungin historia. Hän pitää
näkemisen arvoisena katedraalia ja kansalliskirjastoa. Jälkimmäisen edessä on kyrillisten aakkosten
luojille omistettu patsas.
– Ruokakulttuuriin kannattaa tutustua. Se on sekoitus slaavilaisia ja välimerellisiä vaikutteita, nuori
mies jatkaa.
Erikoisuuksia ovat shopska-salaatti, kawarmapataruuat ja raki-likööri.
Yöelämän ystäviä Zahariev kehottaa suuntaamaan
Studensky Gzadiin, opiskelijakylään. Alueen lukuisissa baareissa ilakoidaan viikonpäivästä riippumatta.

Kiril Zahariev toimii vapaaehtoisena
Free Sofia Tour –yhdistyksessä. Se
tarjoaa ilmaiseksi englanninkielisiä
opastettuja kierroksia kaupungissa.

