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АРХЕОАСТРОНОМИЯ И АРХЕОУРБАНИСТИКА: 
ОБЩИ ИДЕИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ КЪМ БЪЛГАРСКИ ОБЕКТИ 

І. УВОД 

Появата и оформянето на археологията като клон от хуманитарните науки е 

доста по-ранно от появата на идеята за археоастрономията, която се заражда в сферата 

на точните науки. Взаимоотношенията помежду им не са особено добри, макар че в 

перспектива идеята за обмен на информация помежду им изглежда привлекателна. 

Археолозите не се отнасят с доверие към точните измервания на астрономите върху 

древните паметници, тълкувайки това като навлизане в собствената им територия, и не 

приемат с доверие интерпретацията, която астрономите предлагат на своите резултати. 

“Противоречията, възникнали след ранните астро-археологични разработки, доведоха до общо 

отхвърляне на самото научно направление от археологичната колегия” (Esteban 2014).  

Астрономите, от своя страна, смятат, че онези характеристики на 

археологичните обекти, които са свързани с небесни явления, не се отчитат в 

достатъчна степен в археологичните публикации. Археолозите нямат достатъчна 

компетентност в сферата на астрономията, а астрономите – в сферата на историческите 

документи, религиозни и обредни характеристики на древните народи. За да бъде 

взаимодействието плодотворно, се налага и двете гилдии да придобият известен обем 

знания и похвати, които са присъщи на другата гилдия. За археолозите би било полезно 

да са наясно с основни представи за движението на небесните тела и с неговото 

наблюдаване и описание. За астрономите е наложително да се запознаят поне в общи 

линии с живота и функционирането на древните общества, с херменевтиката на 

историческия период, където се датират изучаваните обекти.  

“Астрономическата ориентация и другите видове архео-астрономични данни сами по себе си 

не са важни. Те придобиват пълноценно значение, когато ни помогнат по-добре да разберем 

символиката, религията и социалните и икономическите отношения в човешките общества. ... 

Основната цел на културната астрономия е да ни даде информация за идеологичните и религиозните 

системи на древните култури” (Esteban 2014). 

Настоящата статия има за цел да представи някои проблемни ситуации, 

разположени на границата между археоастрономията и римската археоурбанистика. 

Поради описаната сложна интердисциплинарна ситуация стилът изглежда 

http://www.spisanie.ongal.net/broi14/3Roman-towns.pdf
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противоречив - някои откъси може да изглеждат тривиални за едната гилдия, но са 

необходими пояснения за другата. И обратно. Така изложението се стреми да постигне 

взаимно разбиране.  

ІІ. ДРЕВНОРИМСКА УРБАНИСТИКА: ТИПОВ ПРОЕКТ, ИДЕАЛНО И РЕАЛНО, ПРИМЕРИ 

Колонизационните процеси по средиземноморските брегове се развиват доста 

преди римската експанзия от финикийците и древните гърци, както илюстрира картата 

за обстановката в средата на VІ в.пр.Хр. 

 
Финикийски (в червено) и гръцки (в синьо) колонии около 550 BC. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Ancient_colonies.PNG 

През своята дълга история Древен Рим колонизирал огромни пространства 

около Средиземно море, които не се ограничили с крайбрежната ивица, а навлезли 

дълбоко в териториите на всички етноси в южната половина на Европа. Един от 

основните механизми, чрез които Рим закрепил там властта си, е основаването на 

неколкостотин нови градове и приспособяването към неговите нужди по-стари 

отдавна съществуващи селища (Интернет - Римски градове 2016). Тук е показана 

империята преди и след завоеванията на Марк Улпий Траян, които бележат връхната 

точка в териториалната експанзия. Така създадената урбанистична и пътна мрежа била 

мултифункционална: символизирала самата империя и нейната власт; осъществявала 

административните и военни задачи на държавата; изпълнявала основната 

производствена, търговска и функция на обществото. Създаването на такава огромна 

мрежа налагало оптимизиране на процеса по основаването и изграждането на 

множеството големи и укрепени селища, т.е. един типов проект.  

Основният белег на римската урбанистика е системата от два набора взаимно 

ортогонални улици, оформящи правоъгълни квартали, като в централния район на 

града са разположени основните административни сгради и религиозни учреждения. 

Ортогоналната урбанистика не е нито най-старата, нито единствената 

градоустройствена схема по света. Въвеждането на правите ъгли между улиците се 

забелязва още в Древен Египет, после се доразвива в Етрурия и Древна Гърция (главно 

от архитекта Хиподам), впоследствие в многобройните новоосновани градове-колонии 

в Древния Рим (главно от архитекта Витрувий). Смята се, че типовият римски проект 

търпи влияние от гръцкото и етруското градостроителство, както и от стандартната 

планировка на римските военни лагери, но не се свежда изцяло до никой от тези 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Ancient_colonies.PNG
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източници, а ги обединява и варира според практическите дадености и необходимости. 

Правоъгълната улична система е съпроводена с правоъгълно земеразделяне на 

селскостопанските терени и се развива в онази степен, която е позволена от нивото на 

геометричните и астрономичните познания и от наблюдателните прибори и техники в 

споменатите центрове на античната цивилизация. 

 
Римски колонии и градове и римски пътища по цялата империя в І в.сл.Хр., но преди завоюването на 

Дакия. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1957077 

 
Римски колонии и градове и римски пътища по цялата империя ІІ в.сл.Хр. след завоюването на Дакия. 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Roman-era_Tunisia#/media/File:RomanEmpire_117.svg 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3274724 

Типовият (идеалният) проект съдържал както едно ядро, сърцевина от някои 

главни, общовалидни, принципи, чието спазване се смятало за задължително и 

олицетворявало административното единство на империята, така и своеобразна 

обвивка - доста по-голям набор от конкретни и не толкова строго спазвани изисквания, 

съобразени с конкретното място и неговите географски и исторически дадености, 

особено с евентуално заварени там по-стари селища. Отчитането на допълнителните 

препоръки води дотам, че при своето функциониране типовият проект от идеална 

теоретична схема се превръща в реален проект, който се отклонява от идеала. 

В основата на типовия проект лежат две универсални изисквания: (а) мрежа или 

решетка (grid) от два набора взаимно ортогонални улици, оформящи съответно 

правоъгълни квартали помежду им и (б) единият набор от улици да е ориентиран по 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1957077
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Roman-era_Tunisia#/media/File:RomanEmpire_117.svg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3274724
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локалния меридиан, т.е. точно на Север. Взаимно перпендикулярните направления 

на двете системи пресечни улици (cardines, decumani) ще наричам тук уличен репер. В 

двата набора улици имало по една основна, а двете основни улици (cardo maximus, 

decumanus maximus) се пресичали в центъра на града, където се намирали основните 

административни и храмови постройки.  

Според широко разпространената представа древните хора възприемали 

основаването на нов град като обред, като свещено действо, обред, процедура със 

сакрален смисъл. Фундаменталното изискване било съобразяването с меридиана, т.е. с 

географския Север, плюс ортогоналното улично планиране. Планирането на града се 

описва като реализация на „сакрална геометрия”, съобразяване с „фундаментална 

координатна система, обусловена от движението на слънцето” (Farkov, Kolarov 

2016). 

„Актът на основаването на един римски град имал дълбок политически и ритуален смисъл. ... 

Основаването на един град било сакрален акт. Все пак трябва да отправим едно предупреждение. Не 

бива тези ритуали да се надценяват, при което рискуваме да изпуснем от вниманието си 

практическата природа на основаването. ... Римският писател Фронтинус (Frontinus, De Agri Mensura, 

27) ни осведомява, че съществуват два основни дяла в света – север и юг, разделени от линията, която 

свързва запада с изтока и така свързва видимите пътища на слънцето и/или луната. ... По подобен 

начин Хигиниус (Hyginius, Constitutio, 1) съобщава, че улиците се разполагат не произволно, а decumani 

се ориентират в съгласие с траекторията на слънцето, а cardines се насочват към полярната ос” 

(Gonzalez-Garcia et al, 2014 MAA).  

„Задължителната ориентация спрямо космическия репер – Севера – и изграждане / 

структуриране на пространството, подчинено на Правия ъгъл. Тази представа е формулирана и 

осъществена/постигната още в зората на древноегипетската държава.” (Генчев 2012).  

Свещеността на северната посока се обяснява с очевиден астрономичен 

наблюдателен факт: нощното въртене на звездния небесен свод се извършва именно 

около посоката Север. В алегоричен смисъл „вселената се върти около северната 

посока”. Днес там е Полярната звезда, която практически съвпада с небесния полюс. В 

началото на Христовата ера, обаче, Полярната звезда била отдалечена на около 10
о
 от 

небесния полюс. Тъй като не е известно доколко тя е била за римските геодезисти 

ориентир за Север, възможно е ориентирането на уличния репер в древността, което е 

било замислено да съвпада с географския репер, на практика да е било неточно. 

 
Видимото въртене на звездното небе нощем - около посоката Север. Днес там е Полярната звезда, 

която практически съвпада с небесния полюс. В началото на Христовата ера Полярната звезда била 

отдалечена на около 10
о
 от небесния полюс. Но за обредни нужди това едва ли е било пречка... 
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http://www.monitor.bg/a/view/8289-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-

%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 

При някои от новооснованите римски градове-колонии стриктната 

градоустройствена схема се проявява в най-чистия си вид. Когато уличният репер 

съвпада с географския, т.е. имаме идеалния типов модел, може да се говори за 

стриктно, строго, канонично трасиране на уличната система. Основната й 

тенденция е обвързването на единия набор от улици с направлението на локалния 

меридиан север-юг (cardini), а на другия – с направлението на локалния паралел изток-

запад (decumani).  

Практически типовият проект се осъществява рядко в чист вид, строго 

ориентираните градове по меридиана и паралела са малобройни. Уличната система на 

римските градове почти винаги нарушава основния, идеалния принцип, т.е. показва по-

малко или по-голямо завъртане спрямо точния север (за улиците кардо), респ. спрямо 

точния изток (за улиците декумани): основната улица Cardo maximus е „условно”, 

донякъде север-юг, съответно основната улица Decumanus maximus е „условно”, 

донякъде запад-изток. Тук е мястото да осъзнаем добре дефинициите на двата типа 

улици. Строго взето, когато улица тип кардо се отклони на изток или запад от 

географския север на повече от 45
о
 (0

о
 ± 45

о
) тя се превръща по дефиниция в улица тип 

декуманус! Съответно да говорим за декуманус, който се отклонява от точния изток на 

север или на юг има смисъл тогава и само тогава, когато декуманусът остава в 

азимутния интервал от 45
о
 до 135

о
, (90

о
 ± 45

о
). (González-García et al 2014) 

При условното, неканонично трасиране на уличната мрежа  свещеното 

обвързване със Севера се нарушава (Gonzalez-Garcia et al, 2014) (Ward-Perkins 1974). 

Тук се проявява един основен и сякаш досега незабелязван  

●ПРОБЛЕМ №1●. 

Ако започнем трасирането от кардо максимус и от сакрални съображения искаме да го насочим 
точно към географския север, декуманусът автоматично се насочва към географския изток 
заради правия ъгъл между двете системи улици. Географските оси са универсални и статични, 
не зависят от мястото и деня от годината, следователно планировката става универсална, строго 
географска. 
Ако започнем трасирането от декумануса, обаче, и го насочим от някакви други съображения 
(засега неуточнени – сакрални или профанни) да сочи към изгрева на слънцето в деня на 
основаването на самия град или в рождения ден на основателя-император и др.под., ситуацията 
коренно се изменя. Изгревният азимут на слънцето в дадено географско място зависи от деня и 
през годината и варира в широк ъглов интервал около географския изток. Ако кардото си остане 
на север, ъгълът между двете системи улици ще се отклони от правия. Цялата древноримска 
урбанистика, обаче, ни убеждава, че уличният репер ВИНАГИ остава ортогонален: системата от 
взаимно ортогонални улици може да се завърта, но правият ъгъл на пресичането им се запазва 
задължително! Запазването на правия ъгъл се оказва по-силно изискване, отколкото 
уважаването на точния север, което обикновено се обявява за сакрално изискване. 
Следователно сакралността на точния север не бива да се преувеличава. Ортогоналността 
на уличния репер е по-сакрална от точния север. Ако декуманусът се отклони от 
географския изток заради насочването му към изгрева в определен ден, кардото ще се отклони 
съответно на същия ъгъл от точния географски север, т.е. ще се наруши сакралното насочване 
към точната северна посока. Ако трасирането на уличната мрежа започне с търсенето на изгрева 

http://www.monitor.bg/a/view/8289-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/8289-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/8289-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/8289-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/


262 

заради декумануса, направлението на декумануса ще варира в широк ъглов интервал около 
точния изток и съответно направлението на кардите ще варира в същия широк интервал около 
точния север, като правият ъгъл между двете системи улици се запазва.  

 
Ъгловият интервал на декуманусите 2α според изгревните азимути на слънцето; даден е и 

съответният ъглов интервал на кардините (Magli 2008: стр.69, фигура 2). За нагледност са добавени 

няколко възможни улични репера. 

За да се изпълнят някои допълнителни изисквания или критерии, римските 

урбанисти извършват редица компромиси с основната типова схема, т.е. компромиси 

с идеала, със сакралните препоръки. Това води до отклонение на уличния репер от 

географския репер. Предположенията за причините, довели до отклонението, са твърде 

разнообразни, както можем да се убедим от следните два представителни цитата:  

„Териториалната експанзия налага бързото и масово изграждане на нови колонии и градове. ... 

Тази огромна работа налага прагматичен подход. Той се съобразява с пространствени фактори като 

бреговете, релефа на терена, най-голямата дължина в територията, наличните пътища. 

[Геодезистите] избират съобразен с тези фактори азимут, отличаващ се с далечна и добра 

видимост и условно го назовават Cardo. А азимута дефинират чрез ъгъла му спрямо географския 

меридиан. ... Тогавашните геодези бързо са се отказвали от всичко, което не се е било доказало като 

нужно и полезно, включително и от наследените от античността космо-трасировъчни изисквания за 

ориентация. Появяват се нови критерии – избягване на наклони и препятствия по терена, далечна 

видимост при трасирането на Cardo-то и Decumanus-а. Могло е, а даже се е налагало, те да не 

съвпадат с основните географски посоки. Така наложените отклонения на осите (при новооснованите 

колонии и градове) са понякога толкова значителни, че те губят заложения в тях първоначален 

космически и култов смисъл. ... Геодезите използват географския меридиан като база, но не го зачитат 

като част от култа”. (Генчев 2012). 

„Геодезите и урбанистите не са извършвали своята работа механично. Теренът, климатът, 

заварени предишни пътища и градски ядра – всичко това се взема под внимание. Дори когато градът 

е съвсем нов и мястото няма особености, стриктно ориентираните градове с правоъгълна улична 

мрежа, подобно на Тимгад в Алжир, са по-скоро изключение. ... Отбраната играе малка роля при избора 

на мястото. Много по-важни са съображенията за транспортните комуникации, най-рационалното 

земеразделяне на околните обработваеми земи, контролът върху мостовете над реките, най-

удобните места за разполагане на пристанища. ... удобството при изграждането на 

водоснабдяването, канализацията, ядрото на административния център.” ... „Основаването на една 

римска колония е политически акт, но съображенията, управляващи избора на точното място, и 

детайлите в оформлението на града са преди всичко и почти изцяло от практическо естество.” ... 

„Практически проектантът-урбанист не се колебае да отклони главните две улици дори до 45
о
 от 

географските посоки, ако това се налага от някаква топографска доминанта. ... За всеки град, чиито 

оси са правилно ориентирани, могат да се посочат половин дузина градове, които не са правилно 

ориентирани. ... Критериите за ориентирането на нов град са най-вече топографски и хигиенни, а не 

религиозни. Освен посоките на преобладаващите ветрове се вземат под внимание слънчевото 

изложение на жилищните помещения, наклонът на терена (улесняващ оттичането на 

канализацията), съобразяването с важни пътища, крайбрежната линия на река или море. Повече 

внимание на идеалните, сакралните мотиви за ориентация е отделяно предимно при строежа на 

храмовете.” (Ward-Perkins 1974). 
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За прегледност давам списък от поне десетина извънсакрални съображения, 

които според специализираната литература са били решаващи при реализирането 

на типовия римски проект. Особено важно е да се осъзнае, че сред тях съществува 

йерархия, която нито е установена надеждно в пълния си вид, нито не се знае доколко е 

задължителна. Възможно е в едни случаи водещ да е бил един от критериите, а в други 

случаи – друг.  

ІІ-1. УРБАНИСТИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТ САКРАЛЕН / АСТРАЛЕН ТИП: 

1 – КОСМИЧНО – ТОЧНО ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ПОСОКИ  

Повечето римски военни лагери в Италия имат несъмнено соларна ориентация и 

в такъв смисъл са пример за археоастрономично урбанистично решение (Montesanti 

2009). Изграждането им е подчинено на строги военни стандарти.  

 
Типична ориентация на римски военен лагер по слънчевия изгрев (Montesanti 2009). 

Въпросът с новите градове, обаче, е по-сложен. Най-напред няколко примера за 

точно изпълнение на канона – гръцки и римски градове със сходна урбанистична 

схема: 

  
Гръцкият град Priene, чиято 

улична мрежа не е съобразена 

нито с морския бряг, нито с 

наклона на терена. (Gospodini - 

1988) 

Кримската гръцка колония Херсонес е ориентирана по 

географските посоки, пренебрегвайки бреговата линия на 

полуострова (Аладжов 2010) 

В етруския град Marzabotto уличната планировка се съобразява с географския 

репер, вместо с бреговата линия на реката Reno: 
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Ориентация на уличната мрежа в етруския град Marzabotto 

https://quadralectics.wordpress.com/4-representation/4-1-form/4-1-3-design-in-city-building/4-1-3-4-the-grid-

model/4-1-3-4-3-the-roman-grid-towns/ (Kuilman 2011), (Haverfield 1913) 

Римското ядро на град Торино е ориентирано точно по географския репер, 

въпреки че наблизо протича плавателната река По: 

 
Карта на Торино от 1844г. Turin, известен като  Augusta Taurinorum, се появява около 28 пр.Хр. като 

„колония‟, основана от Augustus (Kuilman 2011). 

Пример за новооснован римски град с каноничен уличен репер ни дава 

днешният град Силчестър във Великобритания:  

 
Calleva Atrebatum, І в.сл.Хр. – дн. Силчестър, Хемпшир, Великобритания. (Atlas of Classical History 1985) 

Случаят с Кьолн е любопитен, понеже там р.Рейн тече точно на север, което в 

случая съвпада с практическата целесъобразност за пристанището. Затова остава 

неясно дали улиците на римския град са трасирани строго по правилата на 

географското ориентиране или за удобство успоредно на реката: 

https://quadralectics.wordpress.com/4-representation/4-1-form/4-1-3-design-in-city-building/4-1-3-4-the-grid-model/4-1-3-4-3-the-roman-grid-towns/
https://quadralectics.wordpress.com/4-representation/4-1-form/4-1-3-design-in-city-building/4-1-3-4-the-grid-model/4-1-3-4-3-the-roman-grid-towns/
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Римският Кьолн Ara Ubiorum (до 50 г.сл.Хр.) = Colonia Claudia Ara 

Agripinensium (след 50 г.сл.Хр.). http://www.bilderbuch-

koeln.de/Fotos/plan_der_alten_r%C3%B6merstadt_innerhalb_ersten_mauer_s

tadtplan_historisch_r%C3%B6mer_20288 
 

 

 

 

 

По-подробен план на римския Кьолн (Ейду 1964). 

2 – СОЛАРНО: ИЗГРЕВЪТ В ДЕНЯ НА ТРАСИРАНЕТО НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, Т.Е. 

НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОСНОВАВАНЕ НА ГРАДА 

Доста разпространена е хипотезата, че ориентирането на уличния репер става 

съобразно с изгрева на слънцето в деня на основаването на града, т.е. при трасирането 

на уличната мрежа от геодезистите. Ако е основан в ден на равноденствие, 

ориентацията на улиците съвпада с географските посоки, понеже слънцето 

изгрява/залязва точно в географския изток/запад. Ако денят на основаването се 

отдалечава от равноденствията, декуманите се завъртат спрямо географските посоки по 

(на югоизток, към изгрева при зимното слънцестоене) или срещу часовниковата 

стрелка (на североизток, към изгрева при лятното слънцестоене). Колкото и да е 

правдоподобно това мнение, то се нуждае от доказване чрез съпоставка с други факти 

или писмени източници. 

„Известно е, че ориентацията на главните улици в римското градоустройство е ставала по 

изгрева на слънцето. Колкото денят на полагането на уличната мрежа се е отдалечавал от 

пролетното или есенното равноденствие, толкова по-различно е било отклонението от световните 

посоки” (Иванов, Иванов 1998).  

Нещо повече: 

„В редица публикации ориентацията на римската улична мрежа се използва, за да се определи 

денят, когато е основан съответният римски град” (González-García et al 2014).  

http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/plan_der_alten_r%C3%B6merstadt_innerhalb_ersten_mauer_stadtplan_historisch_r%C3%B6mer_20288
http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/plan_der_alten_r%C3%B6merstadt_innerhalb_ersten_mauer_stadtplan_historisch_r%C3%B6mer_20288
http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/plan_der_alten_r%C3%B6merstadt_innerhalb_ersten_mauer_stadtplan_historisch_r%C3%B6mer_20288
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Като пример може да послужи един римски град в съвременна Швейцария.  

На 3 км източно от гр. Базел е днешният град Аугст, наследник на римската колония 

Аугуста Раурика. Засега не е доказано, че е бил замислен като пристанище на близката 

река Рейн, макар че картата говори в полза именно на такава хипотеза: 

„Случаят с град Аугст (познат под името Augusta Raurica в римската епоха) в Швейцария е 

особено интересен от археоастрономично гледище. Декуманус максимус [вместо 90
о
] има азимут 54

о
 и 

поради това кореспондира с изгрева на слънцето в лятното слънцестоене. Това е оста, която определя 

практическата източна посока, откъдето изгрява слънцето в първия ден на центуриацията 

[centuriation = процедурата по земеразделянето в съответния район] (Front. xxvii, 13; 31, 1. Hyg. Grom. 

cxvi, 10), и бележи деня, в който е основан лагерът, укреплението или колонията. Аугст изглежда е бил 

основан на 21 юни в 44 г.пр.Хр.” (Montesanti 2009) 

 

 
Град Аугст - Швейцария: днешно разположение и план на античния град. 

3 – СОЛАРНО: ИЗГРЕВЪТ НА ДАТИ, ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ОТ КУЛТОВИ И ДРУГИ 

СЪОБРАЖЕНИЯ 

Като частен случай от хипотезата № 2 може да се приеме случаят, когато 

декуманите сочат към изгревната точка на слънцето не в деня на основаването на града, 

а в друг специален ден, свързан с празници или религиозни ритуали, например в деня 

на слънчево слънцестоене или равноденствие. 

“González-García и Magli показаха, че слънцестоянията вероятно са били твърде важни при 

основаването на римските градове, както в Италия, така и в Испания. ... Ориентацията към изгрева 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Raurica
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при зимното слънцестоене съвпада с важни римски празници като Сатурналиите, които били 

отбелязвани в края на декември. ... Отклонения от географските посоки от порядъка на ±12° могат да 

се свържат с датите между 21 април и 1 май. Датата 21 април е свързана с голям римски фестивал, 

посветен на основаването на градовете изобщо ” (González-García et al 2014). 

4 – СОЛАРНО: ИЗГРЕВЪТ В РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ИМПЕРАТОРА 

Румен Иванов (Иванов, Иванов 1998) и Ю.Фърков (Farkov, Kolarov 2016) 

споменават още една специална хипотеза за ориентация на уличния репер: 

декуманусите да сочат изгрева в рождения ден на императора, основал съответния 

град. Тази хипотеза ще обсъдя при анализа на римския град Улпия Ескус при с. Гиген, 

Плевенско, по-нататък.  

●ПРОБЛЕМ № 2●. 

При археоастрономичните проверки на урбанистичните съображения от астрален/соларен тип (в 
случаите 2,3,4), възникват въпроси за възможната, необходимата и практически смислената 
точност при измерванията на азимутите.  

●2-А● 

Самото спазване на определена ориентация при теренното проектиране в римската епоха, т.е. 
без прецизни оптични прибори, има значителна неточност, която прави ориентирането към 
изгрева в определен ден доста трудно доказуемо. За практическото ориентиране на уличната 
мрежа при основаването на нов град древноримските геодезисти разполагали с 2 основни уреда 
– гномон (gnomon) и грома (groma). Технологията на ориентацията била следната. 
Най-напред се установява направлението на местния меридиан, т.е. точното направление север-
юг, по следната технология: „Най-важната задача била да се намери линията на меридиана. За 
целта бил използван гномон [прът, забит вертикално в терена – бел. Л.Ц.]. Краят на неговата 
сянка, движейки се през деня очертава дъга] върху терена. Отбелязвана била сянката от 
гномона сутрин и следобед в симетрични часове. Меридианната линия определяли като 
ъглополовящата между тези две положения” (Gonzalez-Garcia et al, 2014). 

 

После се трасира идеалната ортогонална главна улица, т.е. точното направление запад-изток, по 
следния начин: „Громата била инструментът, използван да се осигури ортогонална 
планировка на града. Громата се състои от вертикален прът, върху чийто връх е монтирано 
[Г-образно] метално рамо. В края на хоризонталното рамо има 4 метални праволинейни 
парчета, сключващи помежду си прави ъгли [равнораменен кръст] (вж. фигурата). По този 
начин ако геодезистът начертае посоката по една от тези праволинейни секции, той 
незабавно определя и перпендикулярната й посока; така се облекчава разчертаването на 
ортогонална решетка” (Gonzalez-Garcia et al, 2014).  
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Добре е да се осъзнае още в самото начало, че както тези уреди – гномон и грома - така и 
самите наблюдения, извършвани с просто око, водят до сравнително ниска точност при 
ориентацията. Затова и днес при анализа на ориентацията на наличните римски градове не бива 
да се изисква по-висока точност от окомерната, което се признава и от (Gonzalez-Garcia et al, 
2014).  

●2-Б● 

“За да се осъществи стойностно археоастрономично изследване, ясно е, че трябва да се 
измерят посоките (alignments), дефинирани от самия археологичен обект, с най-високата 
възможна прецизност. По принцип, ученият може да извърши това изследване като работи с 
публикуваните планове на обектите, но практиката показва, че такъв подход е много 
рискован. Опитът ми сочи, че повечето публикувани карти не са направени с 
достатъчна прецизност и, следователно, заблуждават и дори са безполезни за нашите 
цели.   Общото ми впечатление е, че значителна част от археолозите не се интересуват 
от точното разположение на обектите в пространството, нещо, което е съществено за 
нас. Първо, много от публикуваните карти не показват северната посока, а ако тя е 
дадена, не се знае дали отговаря на магнитния или на истинския север.  Това уточнение 
е важно, понеже в общия случай тези посоки не съвпадат и се различават с няколко градуса. 
Магнитният север управлява стрелката на компаса, а нейната позиция спрямо истинския 
север се мени във времето и според координатите на обекта. Ако върху картата е посочен 
магнитният север, тази информация има смисъл само ако е съобщена и датата на 
планиметричните измервания, понеже тогава конкретната ъглова разлика между магнитния 
и истинския север – т.н. магнитна деклинация – която варира с времето, може да се 
определи относително точно, освен ако в района няма локални магнитни аномалии. За 
съжаление, плановете, съдържащи магнитния север, никога не дават датата, когато са 
направени. Грешките от такъв характер показват, че същинското разположение на обекта 
върху терена не е вълнувало особено археолозите, които са публикували картата” (Esteban 
2014). 
“Le Gall е изследвал действителната ориентация на 14 града от различни райони на 
Римската империя и е показал, че повечето от тях не са в съгласия със слънчевите 
ориентации. Тази работа, обаче, има сериозни недостатъци. Тя използва публикувани 
планове на обектите, за да извърши ориентационни измервания, но в някои случаи 
грешките между плана и реалната ориентация стигат до 10º” (González-García et al 2014). 

●2-В● 

“Magli е осъществил ориентационни измервания от карти с добра резолюция за 38 градове в 
Италийския полуостров. [За съжаление,] той не отчита ъгловата височина на хоризонта, 
която може съществено да модифицира ориентацията спрямо изгревни и залезни 
явления. В този смисъл е много важно да се извършат многобройни измервания на терен, 
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които да включват както ориентацията, така и ъгловата височина на хоризонта, за да 
се разбере дали римляните са избирали по такъв начин момента за основаването или пре-
основаването на един нов град” (González-García et al 2014). 

 
Като конкретен пример за отликата между математичен и реален хоризонт можем да посочим контура на 
Витоша, гледан от ж.к. Дружба-2 в София. Надморските височини са следните: кв. Дружба-2 Н=300м, 
вр.Голям Резен – най-високата видима точка от Витоша Н=2300м, разликата им по вертикалата е 2км. 
Разстоянието от жилищния комплекс до връхната зона на Витоша е грубо 20км, евентуално и по-малка. 
Тогава ъгловата височина на Витоша, гледана откъм софийския квартал, ще бъде поне 
h=arctg(2/20)=arctg(0.1)= 5o 40’, т.е. около 6о. 

●2-Г● 

Друга неопределеност в този процес идва от ненулевия, крайния ъглов диаметър на самото 
слънце. Това обстоятелство внася грешка при ориентиране към изгрева в размер от няколко дни! 
В никой исторически извор не е обяснено кой момент от процеса на изгряването на слънцето се е 
приемал от античните урбанисти като изгрев. 
„Методиката, която използвахме [за археоастрономични изследвания на старинни скално-
изсечени светилища в Източните Родопи], е разработена за масови изследвания на 
ориентации на долмени – с компас-клинометър с деление на скалата 1о. Практическата 
точност на ориентирните измервания с тази методика може да се оцени на ±1о, което 
съвпада с гарантираната точност на компаса. Ъгловата ширина на процепа е около 1о, 
т.е. два слънчеви диска. Според нас тази точност е достатъчна, като се имат предвид 
характерът и състоянието на обектите и прилаганите строителни техники в далечното 
минало. Счита се, че използването на високоточни прибори за измерване на ориентирни 
направления по грубо очертана ос не е оправдано” (Колев, Колева 2016). 
“Точността, с която интервалът с ориентациите на гробниците се съгласува с интервала 
на слънчевите изгреви, насочва към предположението, че гробниците са били ориентирани с 
точност около 1-2 градуса (2-4 слънчеви диаметъра)”  (Ruggles, Cotte 2010). 

 

Промяната на изгревния азимут за два съседни дни е максимална около равноденствията и за 
нашата географска ширина възлиза на около 1о, т.е. на два слънчеви диаметъра. С 
приближаване към датата на слънцестоянията, обаче, тази промяна намалява и около датите на 
слънцестоянията в продължение на около една седмица остава постоянна и равна на 0о.  



270 

●2-Д● 

Още един източник на неопределеност при ориентационните изследвания на древноримските 
градове – недоброто състояние на археологичните останки - води до грешка при 
дефинирането на направленията за ъгловото измерване (Gonzalez-Garcia et al, 2014). Пример за 
такъв казус е разгледан подробно по-нататък във връзка с Улпия Ескус (с.Гиген) в България. 

●2-Е● 

И най-сетне неопределеност при събирането на данни за ориентацията на градовете по данни от 
археологически публикации идва от обичайното игнориране на магнитното отклонение δАm 
между географския и магнитния север, което отклонение (деклинация) или не се отчита, или не 
се декларира: “Накрая данните трябва да се коригират за магнитната деклинация” 
(Gonzalez-Garcia et al, 2014). Географският азимут Ао е свързан с магнитния Аm по следната 
формула: Ао = Аm + δАm. За нашата епоха и географските координати на България δАm ≈ 5o. За 
други епохи и за други райони може да се използва он-лайн калкулатор от типа 
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination. Ако не се вземе предвид този факт, може да се 
стигне до грешка от цяла седмица при търсене на изгревния ден за съответния азимут. 

ІІ-2. УРБАНИСТИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТ УТИЛИТАРЕН ТИП: 

5 – КЛИМАТИЧНО: ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ПРЕОБЛАДАВАЩИЯТ МЕСТЕН ВЯТЪР 

„Основният източник на информация за римския урбанизъм е произведението на Витрувий „За 

архитектурата‟ (de Architectura). В първата книга от това съчинение (de Architectura I, 6) Витрувий 

отбелязва, че архитектът трябва да познава астрономията, но няколко реда по-надолу заявява, че 

определящите аргументи за правилното локализиране и ориентиране на един град трябва да бъдат 

грижите за здравеопазването на жителите, поради което главно внимание се отделя на посоката на 

преобладаващите ветрове в района. Следователно, проектантът на града трябва да ориентира 

системата от улици така, че да избегне улавянето и движението на ветровете по тях. Плиний описва 

подобен метод за земеразделянето, който трябва да отчита посоките на ветровете още когато се 

планират бъдещите насаждания (Naturalis Historia XVIII, 76-77)” (González-García et al 2014). 

Този въпрос изисква много подробно осветляване и затова е отделен в коментар 

по-нататък в текста като ●ПРОБЛЕМ № 3●. Тук ще отбележа само като един 

пример римската колония Timgad в Алжир. Това е впечатляващ случай за новооснован 

римски град, чиято ортогонална планировка се отклонява от географската ориентация 

по неизвестни засега причини. Теренът там е хоризонтален и равен и не налага никакви 

ограничения. Именно затова може да се предположи, че завъртането на уличния репер 

е израз на съобразяване с тогавашните (в началото на І хилядолетие сл.Хр.) местни 

ветрове: 

 

 

 

 

 

Град Timgad в Алжир е 

класически пример за римски 

колониален град с правоъгълна 

улична мрежа. Градът е 

основан около 100 г.сл.Хр. 

(Montesanti 2009) 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
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6 – КЛИМАТИЧНО: ДА СЕ ПОСТИГНЕ МАКСИМАЛНО СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ В 

ЖИЛИЩАТА 

Според бележката на видния изследовател на древния европейски урбанизъм 

Уорд-Пъркинс римските архитекти понякога са се ръководели от мотива да осигурят 

здравословно, хигиенично слънчево изложение на жилищата в новооснования град 

(Ward-Perkins 1974). 

7 – ТОПОГРАФСКО: СЪОБРАЗЯВАНЕ С УДОБЕН НАКЛОН НА ТЕРЕНА 

Античната гръцка малоазийска колония Милет е родно място на гръцкия 

архитект Хиподам (V в.пр.Хр.), смятан за родоначалник на ортогоналната урбанистика 

в Европа. Градът е разположен по дължината на полуострова, като уличната мрежа 

вместо да върви по географските посоки, използва наклона на терена, дори без да се 

съобразява с бреговата линия: 

 
(Magli 2008) 

Като новооснован римски град Lutetia Parisiorum – днешният Париж - лежал по 

левия бряг на Сена, който има удобен наклон за канализационната мрежа. Едва в по-

късната римска епоха и през Средновековието градът се разраства и по десния бряг. 
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Римският Париж = Lutetia Parisiorum. (Atlas of Classical History 1985) 

Испанският град Numantia (близо до Soria, Испания) бил покорен от римляните в 

133 пр.Хр. и преустроен от тях по ортогоналния принцип, но вместо по географския 

репер е ориентиран по ярко изразения релеф от съображения за по-сигурна отбрана: 

 
Испанският град Numantia (Montesanti 2009). 
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8 – ТОПОГРАФСКО: СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМУНИКАЦИИ – 

БРЕГОВЕ ИЛИ ПЪТИЩА 

Има случаи, когато новият град се съобразява с бреговете на реки и морета 

за най-удобни мостове и пристанища или с вече съществуващи важни пътища, в 

противоречие с ориентацията по географските посоки.  

Античният Солун е трасиран по протежение на бреговата линия на Егейско 

море: 

 
(Чилингиров 2016) 

Основаните като римски колонии днешни градове Париж и Лондон са съобразени с 

преминаващата там река, която още тогава била значителна търговска артерия: 

 
Римският Лондон https://en.wikipedia.org/wiki/Londinium 

https://en.wikipedia.org/wiki/Londinium
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Римският Париж. Личат единичен декуманус 

максимус и двоен кардо максимус, които са 

съобразени с вече съществуващи пътища и с 

римския мост през р.Сена. 

http://docplayer.fr/12261538-Double-cardo-et-

decumanus-topographie-de-paris-lignes-de-

niveaux-dans-la-partie-centrale-de-paris-les-

grandes-etapes-de-la-formation-de-paris.html 

Точно по очертанието на средиземноморския бряг е ориентиран римският 

Картаген: 

 
Римският Картаген Carthago (Montesanti 2009) 

Очевидно е съобразено с река Дунав и римското ядро на днешната Виена: 

  
Римското ядро на Виена (Gutjahr 1999) Vidobona = Roman Wien 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_fou

nded_by_the_Romans 

http://docplayer.fr/12261538-Double-cardo-et-decumanus-topographie-de-paris-lignes-de-niveaux-dans-la-partie-centrale-de-paris-les-grandes-etapes-de-la-formation-de-paris.html
http://docplayer.fr/12261538-Double-cardo-et-decumanus-topographie-de-paris-lignes-de-niveaux-dans-la-partie-centrale-de-paris-les-grandes-etapes-de-la-formation-de-paris.html
http://docplayer.fr/12261538-Double-cardo-et-decumanus-topographie-de-paris-lignes-de-niveaux-dans-la-partie-centrale-de-paris-les-grandes-etapes-de-la-formation-de-paris.html
http://docplayer.fr/12261538-Double-cardo-et-decumanus-topographie-de-paris-lignes-de-niveaux-dans-la-partie-centrale-de-paris-les-grandes-etapes-de-la-formation-de-paris.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_founded_by_the_Romans
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_founded_by_the_Romans
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В случая с гр.Трир (Германия) римската улична мрежа не е съобразена прецизно 

с течението на реката. Изглежда градостроителите са имали и някакво друго 

съображение от азимутален (соларен) характер: 

   
Риският Трир (Augusta Treverorum) в Германия 

Подобна е ситуацията в античния град Верона (Gutjahr 1999):  

 

9 – ТОПОГРАФСКО: ЗА УРБАНИСТИЧНА ПРИЕМСТВЕНОСТ 

Когато римските урбанисти заварвали по-старо селище, те или го съчетавали със 

своите правила, или го пренебрегвали като създавали нов град в съседство, където 

осъществяват изцяло своите урбанистични съображения.  

„Там, където римските градове са били построени върху останките на по-стари селища, често 

тяхната улична мрежа е повлияна от по-старата” (Иванов, Иванов 1998). 

Като пример, когато уличната система не се съобразява с релефа, а се съобразява 

със заварена градска структура, може да се посочи римската колония Cosa, основана в 

273 г. като пристанище северно от град Рим. Тя лежи върху територията на заварения 

етруски град Vulci, позициониран върху варовиков хълм, който предлага добра 

видимост към Тиренско море. Правоъгълният уличен репер на римския град е 

преднамерено наложен върху доста труден терен, за да се съобрази с етруския 

предшественик: 
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Римската колония Cosa (Montesanti 2009), (Atlas of Classical History 1985), (Kuilman 2011). 

Римската Александрия очевидно е съобразена с едноименния елинистичен град 

на същото място, чието пристанище отговаря на средиземноморския бряг:  

 
Александрия, Египет, на брега на Средиземно море: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1957077 

ІІ-3. БЕЛЕЖКИ ЗА ОРИЕНТАЦИЯТА ПО БЕЗВЕТРЕНИТЕ ПОСОКИ 

●ПРОБЛЕМ № 3● 

Древната гръко-римска урбанистична мисъл била тясно свързана с натурфилософски и 
митологични съображения, възприети без специална експериментална проверка. Примери за 
такъв подход намираме у Омир, Хезиод, Хипократ, Агатемер, Тимостен Родоски, Ератостен 
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_compass_winds), а също така при Аристотел (Желева – 
Интернет). 
Всепризнатият основоположник на римската урбанистика Витрувий чисто умозрително, т.е. без 
експериментална обосновка, постановява, че съществуват 4 основни универсални ветрове N, E, 
S, W (по географските посоки) плюс още 4 междинни универсални ветрове по ъглополовящите 
им NE, SE, SW, NW. Според него това са най-ветровитите посоки по целия свят. Твърде 
възможно е това мнение той да е формулирал, след като се запознал с вече съществуващ 
античен архитектурен паметник в Атина, илюстриращ осемте ветрове според античните възгледи 
– т.н. Кула на ветровете (ІІ-І в.пр.Хр.). Отделил й е специално внимание, като я описал за пръв 
път, при това в основния си труд De architectura libri decem 1, 6, 4.  
Следвайки своята натурфилософска логика, Витрувий приема, че ъглополовящите между най-
ветровитите посоки са най-тихите, най-безветрените посоки. Така се ражда 16-посочната 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1957077
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_compass_winds
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(16-румбова) розета, която служи за приближено описание на посоките на ветровете. Тя се 
ползва в метеорологията дори днес, а за нуждите на мореплаването се детайлизира до 32-
румбова розета. Витрувий съветва основателите на новите римски градове да ориентират 
улиците по най-безветрените посоки, за да не канализират и усилват съществуващите въздушни 
течения и така да осигурят хигиенични условия за живот на градското население. Най-тихите 
посоки имат в източния полухоризонт азимути: 22о30’, 67o30’, 112o30’, 157o30’ и съответни в 
западния полухоризонт (Интернет - Кула на ветровете 2016). 

   

 

За да добие читателят представа, колко некоректна задача представляват опитите да се докаже 
връзката между посоките на улиците в римските градове с безветрени (тогава, между V в.пр.Хр. и 
V в.сл.Хр.!) посоки, се налага да припомня накратко съвременните представи и понятиен апарат 
за описване на ветровете. 
Самото понятие за „посока на вятъра” не е дефинирано точно и масовата му употреба е съвсем 
безкритична. Проблемът е, че вятърът представлява движение на вискозен и нееднороден 
флуид, чието поведение може да се опише адекватно само чрез променливо във времето поле 
от вектори-посоки. В такъв смисъл за една посока просто не може да се говори строго.  
„Въздухът тече в общия случай неравномерно, а на пориви, на пулсации. ... Посоката на 
вятъра също изпитва бързи колебания. ... Флуидът само при малки скорости е в 
състояние на ламинарно течение: течението е безвихрово, всичките частици се движат 
успоредно помежду си. Щом скоростта достигне определена граница, течението придобива 
друг характер. То се завихря, токовите линии стават безпорядъчни и преплетени, при това 
по различен начин във всеки момент: появява се турбулентност. ... Критичната скорост 
е около 4 м/с” (Бернштейн, Брюкман 1935). 
„Вятърът се характеризира чрез два основни показателя: посока и скорост, които се 
отличават с голяма променливост. Поради това, за да се определи посоката и скоростта 
на вятъра, те трябва да се наблюдават най-малко 2-3 минути” (Димитров 1962). 
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„Въздушните потоци в атмосферата не са ламинарни: те представляват преместване на 
отделни вихри с различни размери, с различни скорости и посоки на преместване... Най-
изменчиви са скоростите и посоките на вятъра близко до земната повърхност, особено при 
сложен релеф. Моментните стойности на скоростта и посоката на вятъра в една 
неподвижна точка са променливи характеристики. Известно е, че скоростта за къс интервал 
от време може да се мени многократно, а посоката – до 180о. ... Измерването на средните 
стойности на скоростта и посоката на вятъра с голяма точност има смисъл само 
когато тези данни се използват за пресмятания. ... При по-широко използване на данните 
прекомерните изисквания за точност при измерването на скоростта и посоката на 
вятъра са излишни и само усложняват ненужно измерителната апаратура и 
методиката на наблюденията. Изборът на един или друг метод за измерване ... трябва да 
се определя в зависимост от целта на измерванията и характера на необходимите данни” 
(Кедроливанский, Стернзат 1953).  

 
Моментно разпределение на локалните посоки на вятъра над Балканския п-в: 

http://windandfun.info/graphics/windspeed 

Азимутът като стойност на „посока на вятъра” е резултат от сложно двойно усредняване – 
отначало във времето, а после и в пространството. Във всяка отделна точка в приземния 
слой на терена посоката на въздушното течение се мери примерно на всеки 10 секунди с точност 
от порядъка на 3о по азимут, стойностите се осредняват за 10-на минути, за един час и за един 
ден, по-нататък за период до една година или дори за три-пет години. Тази процедура трябва да 
се извършва синхронно в подходящо избрано множество от точки в интересуващия ни район – в 
случая в района на един древен град, т.е. примерно в кръг с радиус 1-2 км. Средните по време 
стойности на посоката трябва после да се усреднят и по всички точки от изучаваната 
пространствена област. (Желева – Интернет 2017)  
Поради сложната математическа процедура, която се изисква за коректно и точно определяне на 
„посоката на вятъра”, практически се ползва процедура, датираща още от времето на 
елинизма и Древния Рим, но твърде приближена: посоката на вятъра се описва чрез 16 
посоки (румбова скала), т.е. чрез 16 сектора, всеки от които широк по 22,5о: N, NNE, NE, NEE, E, 
ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NWN. При мореплаването се ползва 32-румбова 
скала (1 румб = 11о 15’). Оказва се, че дори при днешните модерни условия всяка данна за 
посоката на вятъра се посочва с голяма азимутална размитост, неопределеност, неточност от 
цели 22.5о (16 х 22.5о = 360о). По тази причина предлаганата в редица модерни 
археоастрономични публикации проверка доколко улиците в римските градове са съобразени с 
посоката на античните ветрове, която проверка се извършва с помощта на високоточни 

http://windandfun.info/graphics/windspeed
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прибори (теодолити или поне с оптични компаси-клинометри), е некоректна и дори безсмислена. 
(Интернет – посока на вятъра 2016) (Cesar-Gonzalez et al 2014)  

●ПРОБЛЕМ № 4● 

Римската държава никога не е разполагала с метеорологична система за продължителна 
регистрация на посоката на вятъра в описания смисъл, особено на местата, където са основани 
нови градове. Точно поради това днес изобщо не можем да проверим информацията, която 
римските урбанисти са имали в момента на полагането на уличната мрежа на древноримските 
градове за тогавашните ветрове, понеже посоката на ветровете се е менила по неизвестен начин 
за 2 хиляди години. Препоръката на Витрувий се базира върху съвсем умозрителни 
натурфилософски съображения за посоките на ветровете с претенции за вечност и 
универсалност, които днес са съвършено неприемливи. По тази втора причина 
изследователската програма, предложена от (González-García et al 2014), губи смисъл в още по-
голяма степен: “На пръв поглед изглежда, че детайлните препоръки, дадени от Витрувий, не 
са спазени прецизно. Бихме очаквали по-добро съгласие между ориентацията на улиците и 
линиите, разделящи ветровете в схемата на Витрувий. Все пак нашият тест показва, че 
има тенденция секторите на главните ветрове да се избягват. ... За да проверим по-
надеждно този казус, се налага да се извършат нарочни теренни проучвания и да се сравни 
ориентацията на градската улична мрежа с посоката на преобладаващите ветрове” 
(González-García et al 2014).  
Съвременните ориентационни измервания могат да претендират, че проверяват съответствието 
между римската урбанистика и напътствията на Витрувий за ветровете, но е въпрос доколко 
такава проверка има смисъл, след като /1/ напътствията на Витрувий нямат силата на канон 
(религиозен или държавен, имперски); /2/ напътствията на Витрувий за ветровете се конкурират 
равноправно с поне десетина други съображения на античните римски урбанисти в 
практическата работа по трасирането на новите градове; /3/ ветровата схема на Витрувий няма 
дори силата на експериментално проверен факт – тя е чист постулат и не е потвърдена нито в 
древността, нито днес; затова тя просто не може да се приеме за вярна. 
Много по-интересно и важно би било да се провери съответствието между практическата римска 
урбанистика и действителните ветрове в тогавашната епоха по местата на новооснованите 
градове, но това не е по силите дори на модерните метеорологични познания.  

ІІ-4. БЕЛЕЖКИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРИЕНТАЦИЯТА 

Именно поради честото отклонение на главните римски улици от точните 

географски посоки, напоследък бе предприето изучаването на древноримската 

урбанистика по статистически методи в рамките на археоастрономичния 

подход. Използването на ориентационната статистика върху множество от еднотипни 

паметници само по себе си методологически не е добре обосновано и често носи много 

рискове от неверни заключения от данните.  

В статията (Gonzalez-Garcia et al, 2014 MAA) се публикуват резултати от 

измервания на уличната ориентация в 47 римски селища в днешна Испания. За да 

избегна претрупването на оригиналния чертеж, тук възпроизвеждам само един сектор 

от цялата ъглова диаграма, който обхваща дефиниционния азимут на улиците decumani 

в източна посока. Както се вижда, „ветрилото” на ориентациите е доста гъсто и 

неравномерно, без видима тенденция и не дава убедително доказателство за наличието 

на строго определени правила за ориентиране спрямо универсалните витрувиеви 

безветрени посоки. 
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●ПРОБЛЕМ № 5● 

Статистическият подход е сравнително смислен и полезен (плодотворен, продуктивен) главно в 
случаите, когато ансамбълът от еднотипни обекти зависи от един критерий. Макар че 
дори и тогава не носи особена информация. На практика статистическият анализ може да се 
окаже неадекватен дори при множества, за които е известен главният и единствен критерий.  
Основният проблем при римските градове е, че там ориентациите зависят от много съображения 
освен безветрените посоки. Множеството разнообразни урбанистични съображения са в 
йерархия, която все още не ни е позната, а и не е ясно доколко е задължителна или е само 
препоръчителна. При анализ на ансамбъл от еднотипни обекти, които зависят от 
няколко фактора с неизвестна йерархия статистическият подход – дори и адекватен - е най-
слабо информативният и сам по себе си е недостатъчен за разкриване на истинските мотиви и 
съображения при даден строеж.  
Ще дам тук няколко примера за слабата информативност от чисто статистическия ориентационен 
подход при анализа на еднотипни археологични и/или архитектурни обекти. 

●5-А● 

Пример №1: Християнските храмове – непременно на изток (обаче на практика от североизток 
до югоизток!). 
„Литургичните в източното православие са наложили ориентацията нае църквите най-общо 
в посока изток-запад, така че олтарът да е обърнат към изгрева на Слънцето. Източната 
ориентация освен ритуална има също така и богата семантична натовареност. Освен като 
реминисцентен израз на култа към Слънцето, изтокът е посоката, от която християните 
очакват да се появи месията в деня на Второто пришествие. По традиция началото на 
строителството на нова църква е започвало рано сутрин при изгрев слънце в деня на 
светеца-патрон. Тогава се е освещавало мястото и се е полагал първият камък откъм 
олтарната стена, така че сградата да е ориентирана в посока към слънчевия изгрев. Тази 
посока се смята за изтока на светеца. И понеже посоката на слънчевия изгрев се изменя през 
различните сезони на годината, то и църквите на различните светци-патрони имат 
различна ориентация” (Конаклиев 2008).  
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Тази хипотеза е експериментално проверена от (Spinazzè 2016) за храмове в Италия. Авторът 
стига до следните заключения: 

 
(Spinazzè 2016) 

“Данните са от следните географски райони: Швейцария, Италия (Венето, долината Аоста, 
Пиемонт, Ломбардия, Емилия Романя, Тоскана). … Археоастрономичните резултати от 181 
сакрални средновековни постройки до романската епоха показват, че при 169 от 181 (93.3%) 
обекта главната ос сочи към изгрева на слънцето или луната в значим астрономичен или 
литургичен ден. … Изследването показва, че преобладават две ориентации: [1] ориентации 
според слънчевия изгрев или залез през четирите църковни празнични дни, свързани с 
Богородица в средновековието: Благовещение, Сретение, Успение и Рождество Богородично 
(73 of 181 = 40.3%), и [2] ориентации към изгрева или залеза на слънцето в деня на 
съответния светец-патрон (56 of 181 = 30.9%). … Въпреки че църковните предписания 
препоръчват оста на черквата да е насочена по линията на равноденствието, малко са 
средновековните сакрални постройки, ориентирани по слънчевия изгрев в равноденствието 
(6 of 181 = 3.3%). За сметка на това много са средновековните черкви, ориентирани към 
слънчевия изгрев на 25 март (34 of 181 = 19.3%). Това обстоятелство вероятно е свързано с 
факта, че датата 25 март има дълбоко религиозно значение, докато равноденствието е 
просто една астрономична дата. Тук си струва да се отбележи, че в първите векове на 
християнската ера ориентирането в посоката на астрономичния равноденствен изгрев (т.е. 
Изток – Запад) е било по-разпространено. И напротив, през Средновековието все повече 
сакрални сгради се ориентират към изгрева в дни с дълбоко религиозно значение. Макар че 
липсват ранносредновековни документи, които ясно да декларират традицията за 
ориентирането на черквите към слънчевия изгрев или залез в дните на Богородичните 
празници или в дните на светеца-патрон, постройките сами я изразяват чрез своята 
ориентация.” 
Както се вижда, ситуацията изобщо не се свежда до опростената представа за ориентация към 
изгрева в деня на светеца-патрон. Налице са няколко критерия за ориентация, които си 
взаимодействат йерархично: /1/ Най-обща раннохристиянска доктринална препоръка – 
ориентация към географския изток, т.е. към слънчевия изгрев при равноденствие; /2/ Ориентация 
към слънчевия изгрев в деня на светеца-патрон на черквата; /3/ Ориентация към слънчевия 
изгрев в някакъв особено ценен църковен празник в местната общност. Най-общият критерий се 
спазва винаги в една или друга степен, макар с течение на вековете тълкуването му да се 
разширява, като разширението му не се смята за извънканонично – ориентация не само в 
географския изток, а в целия източен сектор, в който слънцето изгрява през годината. 
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Обяснителната му сила е най-малка. Критериите от по-нисък ранг не са универсални, но именно 
те вземат превес при практическото определяне на ориентацията за конкретния обект.  

●5-Б● 

Пример №2: Вариации на ориентацията в ислямските надгробия към Мека, на изток или на юг. 
На практика ориентацията им варира по азимут в интервал до 15-30 градуса дори в рамките на 
едно и също гробище! 
„Макар и свещена посока, киблата не се абсолютизира в ислямската практика, понеже не 
винаги населението в един район и в една епоха има достатъчни астрономически и 
географски познания, за да определи локално посоката кибла с достатъчна точност. 
Възприетата в даден район кибла нерядко се отличава от точната с 10-15о. Дори в рамките 
на едно и също ислямско гробище се случва ориентацията на гробовете да варира в 
интервал от 35о. Причините са различни – недостатъчни астрономични познания в даден 
район и дадена епоха, различната представа на местното население къде се намира Мека, 
специфични локални съображения за ориентиране на гроба или за молитвата” (Petersen, 
2013). 
Такова ъглово разпределение би могло да се тълкува археоастрономически в рамките на 
соларната парадигма, т.е. че има връзка главно с изгрева през лятното и зимното слънцестоене. 
Това би било голяма интерпретативна грешка, причинена от непознаването на историческия 
фон. За да се изясни ситуацията във всеки конкретен случай, се налага да се извърши не по-
точно азимутално измерване на терен, а да се извърши задълбочено изследване на етно-
конфесионалните групи, обитаващи съответния район, понеже всъщност особеният вид на 
ъгловото разпределение се дължи на наличието на 4 вида ориентация на ислямските надгробия 
и има съвсем слаба връзка със слънцето (Цонев 2016).  
 

 

●5-В● 

Пример №3:  
В рамките на три българо-испански експедиции 2006, 2008 и 2011 г. бе измерена ориентацията 
на 110 долмена в България, разположени в Странджа, Сакар и Източните Родопи.  
Първата експедиция осигури данни за 31 долмена само от българската част на Странджа 
планина, чиято ъглова диаграма имаше следния вид (González-García et al 2008): 
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Втората експедиция обогати данните с долмени от Дервентските възвишения, Сакар планина и 
Източните Родопи, така че общият брой измерени обекти достигна 85: 

  

(González-García et al 2009) (Tsonev, Kolev 2013) 

Третата експедиция добави още 25 долмена от трите планини. Пълната хистограма включва 
данните за 110 долмена (Tsonev, Kolev 2013): 
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Общият вид на разпределението не се мени. Очевидно най-общата закономерност изисква 
ориентация към слънчевия полухоризонт, което отговаря на най-дълбоко вкоренения местен култ 
– соларния. Забележим превес на някаква ориентация (пик в посока Ю/ЮЗ, 198о) има в Странджа 
и само там, но той не е свързан с изгрев или залез нито на Слънцето, нито на Луната. В другите 
две находища ориентациите са практически еднородни. Интерпретацията на данните бе сложна 
и мина през няколко етапа. 
Отначало за долмените в българския дял от Странджа бе изказана хипотезата (González-García 
et al 2009), че в древността, в епохата на създаването на долмените, по посоката на пика в 
хистограмата са били видими на залез някои важни обекти от южната небесна полусфера, които 
днес вече не се виждат от северната полусфера, а именно: звездите α и β от съзвездието 
Кентавър и съзвездието Южен кръст. Всички тези обекти са били елементи от съзвездието 
Кентавър такова, каквото е било възприемано в древността. От друга страна митологичното 
същество кентавър, на което е наречено съзвездието, напомня на едно местно божество, 
наречено Тракийски конник. Така насочването на долмена към азимута, където се появявало 
древното съзвездие Кентавър, било оказване на почит към Тракийския конник. Тази хипотеза 
цели да обясни югозападния пик в разпределението, но има съществена слабост и затова е 
неприемлива: постулира връзка между митологията от две твърде различни епохи: времето на 
строежа на долмените (ХV - VІІ в.пр.Хр.) и времето на култа към Тракийския конник (ІІ-ІV 
в.сл.Хр.).  
Пикът на Ю-ЮЗ си остава и до днес необяснен. Може би ще възникне някаква идея за 
обяснение, но тя ще е специфична само за Странджа. Сложността на ситуацията е във факта, че 
ние имаме достъп само до половината странджански долмени, които са на българска територия. 
Докато не се попълни базата данни за Странджа с турските долмени никакво сериозно 
изследване не е възможно. За съжаление актуалната политическа обстановка в района на 
Балканите няма да позволи да се осъществи то в близко бъдеще.  
Тъй като за Сакар планина разполагаме със сравнително пълна база данни, решихме да проучим 
по-подробно тамошните долмени от археоастрономично гледище.  

 
(Tsonev, Kolev 2013) 

Очевидно е търсенето на слънчевата посока, избягването на севера - почти равномерно 
неспецифично насочване по целия южен полухоризонт. Това е основният 
ориентационен принцип. Той, обаче, не е способен да обясни ориентацията на конкретните 
обекти.  
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След по-подробно проучване забелязахме два по-конкретни принципа за ориентиране. Първият  
се реализира главно в Южен Сакар и го означаваме като „топоцентричен” ориентационен 
принцип: преобладаващият брой долмени са ориентирани към върхове, където е отбелязано 
присъствие на древни тракийски светилища. Вторият  се реализира главно в Северен Сакар и го 
означаваме като „съседски” ориентационен принцип: някои долмени са насочени не толкова 
към характерна височина, а по-скоро към друг долмен в същия район. 
Следователно, отсъства единен и задължителен принцип. Налице са поне три принципа, които 
при това се намират в йерархична зависимост – един по-общ и два по-конкретни. По-общият се 
спазва винаги, но има по-малка сила при вземане на решението. За ориентацията на конкретните 
долмени решаващи са принципите от по-нисък ранг, които, обаче, не се спазват във всички 
случаи (Цонев, Колев, Динчев 2011).  
 
ИЗВОД ОТ ПРИМЕРИТЕ № 1,2,3: Статистическият ориентационен подход не е особено 
продуктивен при анализа на множества от еднотипни обекти. Неговата слаба информативност 
проличава особено ярко, когато ориентацията на обектите се управлява от няколко принципа 
(критерия) едновременно, които при това са подредени в неизяснена докрай йерархия. Колкото 
по-общовалиден е критерият за ориентация, толкова по-слаб и ниско информативен е той при 
анализа на конкретните обекти.  



286 

ІІІ. ОРИЕНТАЦИОННИ ДАННИ ЗА РИМСКИТЕ ГРАДОВЕ ПО ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ  

 
Римска пътна мрежа в България. Обърнете внимание – при Улпия Ескус е имало мост над Дунав. 

http://pelagios.org/maps/greco-roman/ 

 
(Аладжов 2010) 

Когато в българската историческа литература се стига до въпроса за римските 

градове на наша територия, се завързва сериозен спор дали римското нашествие в 

Древна Тракия изобщо заварва някакви селищни структури, които могат да се нарекат 

градове в някакъв смисъл, който при нужда може да се уточни. Много правдиво е 

описана сложната ситуация в работата (Балабанов 2012):  

„Дискусиите в българската научна литература напоследък се съсредоточиха главно върху 

въпроса за възникването на градовете [в Древна Тракия]. Най-старата теза, че тази форма на 

http://pelagios.org/maps/greco-roman/
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поселищен живот в Тракия е била реализирана едва през елинистическата епоха [ІV-І в.пр.Хр.], главно 

под въздействието на гръцката колонизация и мерките на Филип ІІ Македонски, в крайна сметка бе 

отхвърлена. ... Както навсякъде по света водещо място в процеса на развитие на селищните форми са 

играли икономическите фактори и преди всичко – развитието на стоково-пазарните отношения. ... 

[Гръцката и македонската колонизация на Тракия заварват] интензивни търговски операции... развито 

частно стоково производство... напреднал процес на разделение на труда... навлизане на пазарни 

отношения в ежедневието... развито керамично производство на грънчарско колело... Веднага трябва 

да се отбележи във връзка с това, че икономическият потенциал на страната, както и различните 

географски условия, не са облагодетелствали развитието на селища и икономически центрове сравними 

по мащаби с най-големите полиси в Елада. Причините за това са две. ... [Труден и скъп сухоземен 

транспорт и отсъствие на евтин робски труд, който от една страна създава евтини стоки, но от друга 

натрупва като цяло голям общ принаден продукт.] ... Трудностите при концентрацията и преноса на 

готови стоки до техните потенциални потребители неминуемо са довели до други форми на развитие 

на икономическите центрове в Тракия. Без да бъдат особено големи и богати, съответно без да бъдат 

укрепени, благоустроени и украсени аналогично на значителните елински полиси, те са били 

многобройни и значително по-аморфни от гледна точка на формалните си характеристики, социална 

структура и икономически профил. ... Поради това е логично, когато става дума за градове в Древна 

Тракия, да се имат предвид не толкова мегаполиси от типа на Атина от времето на Перикъл, колкото 

агломерации около един център... [Примери за селища от градски тип в Тракия преди елинизацията, 

респ. преди нахлуването на Филип ІІ:] при с.Васил Левски, Карловско; Пловдив – на Небет тепе; Кабиле; 

Перник – хълма Кракра; Шумен – хълма с крепостта; Хелис в Сборяново; Анхиало – Поморие; 

Севтополис + Беломорието и Тракийския Херсонес]... Анализът на писмените исторически извори и вече 

многобройните археологически паметници позволява решително да се отхвърли становището, че до 

походите на Филип ІІ Македонски Древна Тракия е била една почти изключително селска страна. ... В 

същото време дори по-късно, през елинистичната епоха, за Древна Тракия са останали характерни 

сравнително малките градчета. ... Външните влияния – навлизането на гръцките колонии, персийската 

окупация, дейността на Филип Македонски – несъмнено са катализирали икономическите процеси в 

страната. Без наличието на съответните автохтонни предпоставки, обаче, всеки опит за налагане на 

нови градове в историята на Античността е бил обречен на неуспех.” 

Следователно, има основания в Тракия да се предполага съществуване на 

тракийски, елинистични, ранноримски и късноримски селища от градски тип, които са 

доказани и проследени археологически в различна степен. Те подлежат на 

продължително бъдещо изучаване.  

Не е излишно тук да отбележим, че в същата епоха съвсем сходни процеси 

протичат и в западната половина на Балканския п-в, която днешната историографска 

конвенция (не съвсем ясно с какви сериозни основания!) означава като Илирия в широк 

смисъл, респ. населението - илири, за разлика от източната половина – Тракия в широк 

смисъл, респективно населена от – траки (Wilkes 1992). Приликата между Илирия и 

Тракия е толкова впечатляваща, че се изразява дори в следното:  

„Археологичните находки засега не са в състояние да запълнят пролуката между края на 

Римската Илирия и десети век.” 

По повод урбанистиката на римските градове по българските земи в 

монографията (Иванов, Иванов 1998) намираме следната препоръка: 

„Заслужава да се направят точни геодезически измервания на ориентацията на другите 

новоосновани от римляните градове в ... днешна България, за да се установят евентуалните 

отклонения от световните посоки и да се потърсят обективните причини (геофизически и 

исторически) за тях. Там, където римските градове са били построени върху останките на по-стари 

селища, често тяхната улична мрежа е повлияна от по-старата. В тези случаи изгревът на слънцето 

се отнася до изграждането на старото селище.” 

В настоящата работа опитвам да поставя началото на тази широко замислена 

изследователска програма като давам за пръв път обобщаваща таблица за ориентацията 

на декумануса в източна посока при досега изследваните тракийски и/или римски 
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градове по българската територия. Представям същите данни и в графичен вид за по-

голяма нагледност. Основният източник са публикуваните от археолозите чертежи, 

поради което данните не са с добра точност, както вече бе отбелязано по-горе. Така 

събраната информация показва, че не е възможно подвеждането на всичките римски 

градове у нас под общ знаменател, а се налага да се извърши търпеливо подробно 

изследване за всеки отделен град, понеже ориентацията на уличния му репер е 

специфична. 

Таблица: Ориентации на български римски градове по литературни данни  

Град (* - град извън 

днешна България) 

Отклонение на 
декуманус от изток 
(„+” по часовника, „-” 
обратно) 

Метод  Източник 

Абритус / Разград -6о Чертеж Аладжов 2010 

+2о Чертеж Иванов 2006 

+2о Текст Иванов, Иванов 1998 

0о Чертеж http://www.entusiasti.net/app/uploads/2016/09/23.Abritus.jpg 

Августа Траяна / Ст. 
Загора 

+10о Чертеж Аладжов 2010 

Деултум / Дебелт -7о Чертеж http://www.aircrashconsult.info/BG/Deultum-
Debelt/Deultum.htm; 
Вагалински и др. 2013 

Диоклецианополис / 
Хисаря 

-30о Чертеж Аладжов 2010 

-28о Чертеж Маджаров 2016 

Ескус / с.Гиген +33о (?!) Чертеж Аладжов 2010 

+25о Чертеж Иванов 2006 

+25о Чертеж Иванов, Иванов 1998 

+24о 18’ Текст Иванов, Иванов 1998 

Кабиле / до Ямбол -22о (? некор. деф.) Чертеж Табло при музея Кабиле 

+45о Чертеж Рабаджиев и др. 2017 

* Константинопол +7о  Чертеж Аладжов 2010 

Никополис ад Иструм / 
с.Никюп 

+4о Чертеж Аладжов 2010 

+4о 30’ Текст Иванов, Иванов 1998 

-2о Чертеж Иванов 2006 

Нове / Свищов 0о Чертеж Аладжов 2010, Ivanov 2012, Иванов 2006 

+5о - +6о Текст Иванов, Иванов 1998 

Пауталия / Кюстендил -15о западен дял, 
-30о източен дял 

Чертеж Аладжов 2010 

Пистирос / Септември +45о Чертеж Гоцев и др. 2017 

Севтополис -19о (?!) Чертеж Китов, Агре 2002 

+40о Чертеж Chichikova, Thracia 2016 

Сердика / София +13о, +14о, +15о Чертеж Генчев 2012 

+15о  Текст Генчев 2012 

+17о Чертеж Аладжов 2010 

+19о Чертеж Иванов 2006 

+15о Чертеж Динчев 2014 

* Тропеум Траяни -2о Чертеж Аладжов 2010 

Филипопол / Пловдив -6о 30’ Чертеж Аладжов 2010 

-8о Чертеж Кесякова 1994 

-15о Чертеж  Иванов 2006 (най-качествен чертеж) 

+16о (?!) Текст Кесякова 1994 

Хелис / Сборяново 0о ? Чертеж Интернет-Хелис 1): Табло при обекта Хелис 

* Херсонес / п-в Крим -5о Чертеж Аладжов 2010 

* Юстиниана Прима +23о Чертеж Аладжов 2010 

Ятрус / с.Кривина -10о (?!) Чертеж Аладжов 2010 

-22о Чертеж:  Ivanov, Danube Limes 2012 

 

http://www.entusiasti.net/app/uploads/2016/09/23.Abritus.jpg
http://www.aircrashconsult.info/BG/Deultum-Debelt/Deultum.htm
http://www.aircrashconsult.info/BG/Deultum-Debelt/Deultum.htm
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Интернет-Хелис 1):  

https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B

7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&t

bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=

2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM - Табло при археологичния обект Хелис. Снимка Тодор Манолов. 

 

Индивидуалното проучване за ориентацията на уличния репер във всеки трако-

римски град е част от огромен и продължителен проект, чието осъществяване предстои. 

На този етап си позволявам като начало да насоча вниманието само към 3-4 случая, 

които представляват особен интерес, понеже се отнасят до приемствеността в 

развитието на градовете в различни епохи.  

В България има поне два основни типа римски градове – без и с трако-

елинистични предшественици. Развитието на градове и селища, които водят началото 

си от тракийската епоха и успяват да оцелеят в следващите векове, при прехода към 

римската епоха и по-късно към Средновековието понякога (макар и незадължително) е 

съпроводено не само със завъртане на уличната мрежа, но и с леко топографско 

изместване, напр. Кабиле – Ямбол; Небет тепе – Филипопол в низината между 

тепетата.  

Предшественик (тракийски или ранноримски) е регистриран и относително по-

внимателно проучен в три случая: Улпия Ескус (Кабакчиева 1994), Сердика (Генчев 

2012) и Филипопол/Тримонциум (Балабанов 2012), (Пейков 1999) и др. И в трите 

случая ориентировката на римската улична мрежа от късноримската епоха (ІІІ-ІV в.) се 

отклонява в някаква степен от предримската или ранноримската, т.е. новото 

строителство не наследява завареното местно строителство. Завареното местно 

строителство при Ескус (Кабакчиева 1994) (Иванов, Иванов 1998) и Сердика (Генчев 

2012) най-вероятно е било ориентирано според географските посоки, докато при 

Филипопол/Тримонциум ситуацията е по-сложна и изисква специално внимание.  

https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcGVzPHRAhUEVRQKHXc5DMQQsAQIGQ&biw=960&bih=493&dpr=2#imgrc=QN8RvVfy_DX7pM
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(1) ЕСКУС: 

Разкопките показват, че Улпия Ескус има два строителни етапа: ранноримски и 

късноримски. Ранноримският е установен от Кабакчиева и уличната му система е 

ориентирана точно по географския репер, т.е. съгласно типовия римски урбанистичен 

проект. Според археоложката това е бил първоначалният военен лагер на мястото, 

построен преди втората военна кампания срещу даките, водена от Марк Улпий Траян. 

„Систематизирането на археологическите данни от ранноримския период дава възможност да 

се направи изводът, че под центъра на римската траянова колония се намират останките от Ескус от 

І в.н.е. – римския военен лагер или цивилното селище към него” (Кабакчиева 1994). 

 
Улпия Ескус – дълбокият сондаж в северозападната част от Форума, който свидетелства за 

съществуването на ранноримски Ескус (І етап) под траяновия Ескус (ІІ етап). (Кабакчиева 1994) 

Уличният репер на късноримския град Улпия Ескус ІІ, обаче, заложен след 

втората и победна кампания на Марк Улпий Траян срещу даките, е силно завъртян по 

часовата стрелка спрямо географския репер, респ. спрямо Улпия Ескус І:  

„Там, където римските градове са били построени върху останките на по-стари селища, често 

тяхната улична мрежа е повлияна от по-старата. В тези случаи изгревът на слънцето се отнася до 

изграждането на старото селище. ... Геодезическите измервания на Кардо максимус [в Улпия Ескус] 

установиха, че той се отклонява с 24
о
18’ от посоката север-юг към североизток-югозапад. Ако са 
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верни наблюденията на Г.Кабакчиева, че откритите от нея останки от стени в сондажа в 

северозападния ъгъл на форумния двор имат ориентация изток-запад, а не 24
о
18‟, трябва да се приеме, 

че ориентацията на новооснования град не се е съобразила с посоката на останките на завареното 

селище в м.Градището” (Иванов, Иванов 1998). 

 
План на Улпия Ескус ІІ, автор Ст.Даскалова. Отклонение от точните посоки 24

о
 18‟ (Иванов 2006). 

Следователно, от археоастрономично гледище въпросът за ориентацията на 

уличната система в късноримския град Улпия Ескус не е решен и изисква формулиране 

на хипотези. 

 

Фърков и Коларов изказват ПЪРВАТА ХИПОТЕЗА: декуманус максимус в 

Улпия Ескус ІІ е ориентирана на изток към изгрева на слънцето в рождения ден на 

императора – основател на града - Марк Улпий Траян (Farkov, Kolarov 2016):  

“В сакралната геометрия на форумния архитектурен ансамбъл авгурите и агрименсорите са 

кодирали рождената дата на римския император Марк Улпий Траян – 18 септември, като са 

трасирали декумануса и кардото на фундаменталната координатна система съгласно с движението 

на слънцето на тази дата”.  

Тук има проблем, създаден от грешка при цитиране на чужда публикация. 

Идеята за рождения ден на императора Фърков и Коларов са взели от монографията 

(Иванов, Иванов 1998), където четем следното:  

“Така например улиците на Абритус /до Разград/ имат само 2
о
 отклонение... Военният лагер... 

в Нове /Свищов/ показва отклонение на улиците на 5-6
о
 от световните посоки... Декуманус максимус на 
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град Никополис ад Иструм има отклонение 4
о
30‟ към североизток, което ... отговаря на 31 март или 18 

септември. Ние приемаме 18 септември, защото той е рожденият ден на император Марк Улпий 

Траян, основателя на града....” 

Както се вижда оттук, при (Farkov, Kolarov 2016) има две неточности. ПЪРВО: 

Изгревът на слънцето откъм азимут 90
о
 + 4

о
30‟ наистина отговаря на датата 18 

септември, но това се отнася не към Улпия Ескус, а към Никополис ад Иструм! ВТОРО: 

Този изгревен азимут отговаря ДНЕС на дата 18 септември според действащия от ХVІ 

век Григориански календар. Няма гаранция, че той е отговарял на същата дата по 

предишния Юлиански календар в 53г.сл.Хр., когато е роден Марк Улпий Траян; тогава 

е действал Юлианският календар, въведен от 1 януари в 45 г. пр.Хр. 

Декуманус максимус в Улпия Ескус сочи към точка с пълен азимут 90
о
 + 24

о
 

18‟ = 114
о
 18‟, а оттам слънцето изгрява ДНЕС не на 18 септември, а на 13 ноември, ако 

се отчита математичният хоризонт (вж. он-лайн калкулатора 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php - SUN OR MOON ALTITUDE/AZIMUTH TABLE), и 

евентуално на 12-ти ноември, ако се отчита реалният хоризонт. Видимият хоризонт на 

югоизток от Улпия Ескус в посока с азимут 114
о
 18‟ е хълмист и ъгловата му височина 

се определя от надморската височина на Ескус (приемаме 100м) и на Лиса планина 

край гр. Омуртаг (кръгло 1100м), т.е. разликата във височините е 1км. Лиса планина е 

отдалечена на 165км. Тогава: h = arctg (1км/165км) = arctg (0.0061) = 0
о
 21‟. Това може 

да отмести изгревния азимут с около 1 ден спрямо математическия хоризонт.  

Извод: уличната ориентация в Улпия Ескус няма нищо общо с рождения ден на 

Марк Улпий Траян 18 септември. Изгревният азимут А= 114
о
 18‟ води до дата около 

средата на ноември. Трябва да се търси друга хипотеза за ориентацията в Ескус, която 

да клони към късната есен и зимното слънцестоене.  

 

ВТОРА ХИПОТЕЗА: Може би ориентацията в Улпия Ескус е свързана с 

рожден ден, но не на самия император, а на баща му със същите три имена - Марк 

Улпий Траян Старши 30-100 г.н.е. Императорът дотолкова много е ценял и обичал 

баща си, че през 113 г. след смъртта му го обожествил чрез титлата divus Traianus pater.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BB

%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_(%D1%81

%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80). 

Около 100 г.н.е. [непосредствено преди началото на първата война срещу 

даките] синът, императорът Марк Улпий Траян, основал град-колония в Северна 

Африка с пълно име Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi (съвременният град 

Timgad в Алжир). Избирайки това име, синът изразил висока почит към баща си Marcus 

Ulpius Traianus, майка си Marcia и сестра си Ulpia Marciana. Предположих, че такава 

почит може да се свърже според традицията с рождения ден на високо ценения баща 

при ориентация на улици в римски град. 

От уличната система на тази колония в Алжир, обаче, не можем да получим 

обяснение. Декуманите на Тимгад са завъртени на около 25
о
 срещу часовника, което 

клони към лятното слънцестоене, докато декуманите на Ескус са завъртени на 24
о
 18‟ 

по часовника, което, както споменах, клони към късна есен и зимното слънцестоене. За 

съжаление не разполагам с точната рождена дата (месец и ден) на бащата. 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://en.wikipedia.org/wiki/Timgad
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Ulpius_Traianus_%28senator%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Ulpius_Traianus_%28senator%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Ulpius_Traianus_%28senator%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcia_%28mother_of_Trajan%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulpia_Marciana
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И така, малко вероятно е завъртането на уличната система в Улпия Ескус-

Гиген да е свързано с рождения ден както на императора Марк Улпий Траян, така 

и на баща му Марк Улпий Траян Старши. 

 

ТРЕТА ХИПОТЕЗА: Може би ориентацията в Улпия Ескус е свързана не с 

рожден ден на видна личност, а с някакво особено важно събитие. Какво би могло 

да е то? Събитие от такъв ранг, според мен, може да е окончателният завършек на 

втората война с даките, в която те били разгромени и земите им още в същата година 

били превърнати в провинция Дакия.  

Войните за завоюване на Дакия почнали още в І в.пр.Хр. и завършили чак в 106 

г. Те са първият и основен военен подвиг на императора Марк Улпий Траян, а също 

така неговата голяма гордост. За тази акция той 5 пъти бил обявяван за император и 

освен това му било дадено званието Dacicus през 102 г. Втората кампания 105-106 била 

особено жестока, изтребителна и завършила със самоубийството на Децебал и 

разрушаването на столицата Сармизегетуза. Траян ценил високо тази своя победа и 

именно заради нея в 111 г. заповядал да почне строежът на най-големия паметник в 

негова чест – т.н. Траянова колона. (Траян/Дакия – Интернет). 

Хипотезата ми е следната: уличната система на Улпия Ескус е в съгласие с 

изгрева на слънцето на 13/12 ноември; вероятно тогава – в късната есен – да е 

приключила с пълен успех втората военна кампания срещу даките, водена от 

императора Марк Улпий Траян; вероятно тази именно знаменателна дата да е 

била увековечена чрез ПРЕтрасирането на уличната система на града Улпия 

Ескус ІІ към слънчевия изгрев в деня на триумфалния финал.  

 

ЧЕТВЪРТА ХИПОТЕЗА: Може би ориентацията на уличната мрежа е свързана с 

големия римски мост над Дунав. Предполагам, че стремежът на строителите е бил 

мостът да е сравнително къс (т.е. почти перпендикулярен към р.Дунав и в тясна част от 

руслото й) и да избегне обширните заблатени места по румънския бряг.  

В посока запад/северозапад първото препятствие е р.Искър, чието прекосяване 

изисква втори мост, а второто препятствие е твърде ниският заблатен бряг на Дунав 

при румънското с.Орлеа в този посока. Брегът в посока север/североизток към 

румънския град Корабия би бил по-удобен, доколкото е най-издигнат спрямо околните 

низини. Наистина в тази посока мостът би могъл да се опре върху остров, което ще 

подобри устойчивостта на цялото съоръжение, но строежът на мост косо спрямо 

руслото на реката противоречи на цялата римска строителна практика. 

Предположението на К.Шкорпил за перпендикулярно разположение на моста се вижда 

от неговата карта на района (Митова-Джонова 1979), но то няма нищо общо с посоките 

на улиците в античния град. Засега въпросът за връзката на уличния репер с пътищата и 

моста остава открит.  
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Коментирайки точността на археоастрономичните полеви измервания, 

публикацията (González-García et al 2014) отбелязва:  

“За да определим ъгловите стойности използвахме високопрецизен компас-клинометър Suunto 

360PC/360R. Грешката на отделното измерване е ±¼º за азимута и  ±½º за ъгловата височина. Трябва 

да се има предвид, обаче, че грешката в азимута може да се окаже по-голяма в зависимост от 

степента на съхраненост на различните обекти”.  

С този проблем се сблъскваме и при Улпия Ескус. Състоянието на разкопаните 

старини е далеч от идеалното и не дава основание изгревният азимут да се мери с 

точност от 1 ъглова минута (24
о
 18‟), респективно да се свърже достатъчно точно и 

сигурно с определена изгревна дата. 

Не е ясно как е определена посоката на декумануса в Ескус с такава точност. 

Видимата дължина на улицата е около 40м. Да приемем, че в единия край е теодолитът, 

а в другия край е мерната летва. Да допуснем, че забождаме мерния стълб 

последователно в две точки на 10 см една от друга. Тогава ъгълът между така 

дефинираните 2 посоки ще бъде: arctg(0.1/40) = acrtg(1/400) = arctg(0.0025) = 0
o
 20‟. 

Следователно, неопределеността от разполагането на мерната летва върху терена с 

археологичните разкопки е доста по-голяма от точността на измерването. С други думи, 

точността на мерене (1‟) надхвърля практическата неопределеност от самата теренна 

ситуация на археологичния обект (20‟) и в такъв смисъл не увеличава убедителността 

на интерпретациите.  

Можем да обобщим, че въпросът за уличната ориентация в Улпия Ескус е далеч 

от убедителното си решаване.  
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Улпия Ескус, състояние на разкопките на форума –най-добре запазената част от останките на града. 

Самолетна снимка (Farkov, Kolarov 2016) 

  
Улпия Ескус, южният край на Форума с декуманус 

максимус. Снимка. (Farkov, Kolarov 2016) 
Улпия Ескус – чертеж на същия участък от 

Форума. (Иванов 2005) 

(2) СЕРДИКА: 

“Цяла поредица от ритуали са били изпълнявани при основаването на римските селища, за да 

бъде основан градът или дори крепостта на правилното място, в правилния момент и с нужната 

ориентация. Ритуалът, описан от Solinus съгласно с изгубено съобщение от Varro, се базирал върху 

етруската традиция и се предполага, че е бил церемониалът, изпълнен от римляните при основаването 

на Рим. Според този ритуал първите стъпки извършвал авгурът, който търсел в небесата знаци къде 

да се разположи темплумът (templum) – символичният образ на небесния свод, където трябва да се 

изпълни целият церемониал. По-нататък вол или бивол изорава първата бразда, чрез която дефинира 

помериума (pomerium) – свещената граница на новия град, където трябва да се построят градските 

стени. После се изкопава кладенец (mundus), където се дават в жертва първите плодове. Предполага 

се, че близо до това място градостроителите поставяли громата (groma) – инструмента, който 

ползвали, за да маркират ориентацията на градската улична мрежа, следвайки съответните принципи 
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и критерии. В този смисъл е ясно, че основаването на един град било свещенодействие” (González-

García et al 2014). 

Арх. Хр.Генчев успява да открие следи от изпълнението на описания общ ритуал 

в конкретния случай на ранноримска Сердика, наричана от него „тракска”.  

„Cardo е латинското название на етруското понятие за оста „север-юг” на Всемира. Всичко в 

пространството, както и небесните тела, се разполага и върти около тази ос. Decumanus-ът лежи по 

напречното направление „изток-запад”. ... В древността царете основават и устрояват градовете 

според наставленията на авгура, свещенослужителя, предсказателя. ... Северът е висшият в 

йерархията на световните посоки. ... Поради това авгурът ориентира скрупульозно бъдещия етруски 

град съобразно Cardo-то и Decumanus-а. ... Там, където авгурът забива „гегата‟ си, става свещено 

място – Templum. В основата му се изкопава яма-кладенец-шахта, наречена Mundus. {Той е запазен и 

експониран, например, в днешния Рим.} ... Разчертаването на успоредните на Cardo-то улици – cardines 

– както и на decumani, успоредните на Dumanus-а става с помощта на трасировъчния инструмент 

groma {чието начално месторазполагане Locus gromae е до Mundus-а} – непосредствено до северната 

страна на подлеза „Света Петка Самарджийска”. Под Locus gromae би трябвало да е Mundus-ът – 

ямата, засипана с годините - каптажът на тракската Serdica. {От Locus gromae точно на север е 

разположена т.н. Северна порта, разкрита и пак затрупана в 1999 при ремонта на кръстовището 

между ул.Екзарх Йосиф и бул. Княгиня Мария Лиуза.} Оста на отвора на северната порта Porta 

Praetoria е насочена строго на север. Главната улица (тракското Cardo) водила към нея, прилежащите 

сгради на термите, както и тракският каптаж, са ориентирани спрямо световните посоки, ... така че 

да се съобразят с географския меридиан”. (Генчев 2012) 

Обръщам внимание на читателя, че „тракският” каптаж, за който споменава 

Х.Генчев, е самостоятелен обект, който е отличен от мундуса, не съвпада с него!  

Според чертеж, взет от публикация на С.Бобчев от 1989, античният 

(„тракският”) каптаж е близо до южния ъгъл на джамията „Баня баши”, има квадратно 

сечение и е ориентиран по географския репер (Dintchev 2014). 

 

На чертежите за разкопките, изложени в Ларгото през 2016г. (Шалганов и др. 

2016, вляво на следващата фигура) античният каптаж също е показан южно от 
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джамията. До него е начертан дъговиден зид от басейн. Снимката в центъра на 

фигурата е фиксирала отгоре състоянието на разкопките в 2012г. Десните две снимки 

са от март 2017 и показват мястото на античния „тракски” каптаж и зида от басейн до 

него.  

 

Според арх. Хр.Генчев мундусът – ритуалната шахта, до която громата била 

забита в началния момент от трасирането на уличната мрежа (Locus gromae) – се 

намирал в североизточния край на днешния подлез до черквата „Св.Петка 

Самарджийска”. Оградил съм обекта с черен кръг на следващата фигура, чиито 

оригинал е взет от (Генчев 2012): 

 

Генчев дава и чертеж на мундуса:  
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В този чертеж ме смущава само надписът в горния ляв ъгъл: „пл. Бански”. Той 

позволява да се допусне, че изобразената върху него шахта не е в подлеза при 

„Св.Петка Самарджийска”, а по на север, до южния ъгъл на джамията, понеже именно 

там е площад „Бански”. Там, обаче, тя би се оказала на мястото на античния каптаж и, 

съответно, би трябвало чертежът да изобразява каптажа, а не сакралната шахта-мундус. 

Последното си противоречи с изричното твърдение на арх. Хр.Генчев, че шахтата-

мундус била непосредствено в северния ъгъл на подлеза при храма „Света Петка 

Самарджийска”. 

Любопитна подробност: мундусът на антична Сердика е оцелял до днес като е 

възкръснал – случайно или не - под друга форма: под формата на модерния асансьор, 

който изкачва посетителите от нивото на подлеза „Света Петка Самарджийска” нагоре 

до днешното градско нулево ниво точно пред ъгъла на ЦУМ! Арх. Генчев нарича това 

прераждане „дух-покровител на града” - “genius loci”. Мундусът, описван от 

Хр.Генчев, не е нанесен върху най-съвременната археологическа карта на софийския 

център, публикувана от (Динчев 2014), и затова съм го добавил там с червен 

правоъгълник. Така асансьорът се превръща в своеобразен паметен знак за отдавна 

унищожения мундус. Една парадоксална проява на паметта на самия град, която се 

проявява неосъзнато в делата на неговите строители... 

Ситуацията е онагледена в следващите четири фигури:  
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Общ вид на днешните представи за тракската и римската Сердика. Виждат се: /1/ минерален каптаж 

до южния ъгъл на джамията и /2/ предполагания от Хр.Генчев мундус (Locus gromae) в североизточния 

ъгъл на подлеза при „Св.Петка Самарджийска”. Този чертеж също не е съвсем точен. (Динчев 2014) 
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Центърът на днешна София. Отляво надясно: Булбанк, „Св.Петка Самарджийска”, статуята на 

София, асансьорът от подлеза, ЦУМ. На тротоара с червеникавокафяви плочи е трасирана главната 

улица Декуманус Максимус, която леко се отклонява от Ларгото. Сн. Л.Цонев 2017. 
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Върху по-стария чертеж от С.Бобчев, показан по-горе в текста, личи само 

западната кула от северната порта, понеже публикацията е от 1989г., а източната кула 

на същата порта е била разкрита едва в 1999г. от Шалганов и колектив. Много скоро 

след разкопките тази кула била отново зарита, понеже се намира точно на 

кръстовището между ул. Екзарх Йосиф и бул. Кн. Мария Луиза и трайната й 

експонация за публика не е възможна. Източната кула от северната порта е означена 

върху всичките по-нови публикации след 1999г. 

 

 

 

 
Северната порта на Сердика Porta Praetoria, разкопки 1999г. Шалганов и др. Вижда се източната 

кула на портата, разкрита тогава за пръв път (Шалганов и др. 2016). 

 

 

 
(Шалганов и др. 2016) 

 
(Българската история... 2014) 

Северната порта Porta Praetoria. Виждат се двете кули на северната порта, както и кардо 

максимус на тракската Сердика  

В 2016 г. след завършването на съвременното подземно оформление на Ларгото 

върху пано в метростанция „СУ Св. Кл. Охридски” бе публикувана компютърна 

възстановка на античната Сердика според най-новите данни. За изобразяването на 

античния град е избран ракурс откъм точния север, откъм северната (тракската) порта, 

подробно дискутирана тук (сн. Л.Цонев, 2017). 
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Сравнението между тракския и римския кардо максимус показва, че уличният 

репер на късноримската Сердика е бил завъртян по часовника на 15
о
 по 

топографски съображения. Те са коментирани подробно в монографията (Генчев 

2012). Според Генчев хълмът с храма „Св.София” е много по-удобен практически 

като ориентир за геодезична работа и за земеразделянето в близката околност на 

Сердика, осъществявано от римските агримензори (гр. „агрос”, лат. „агер” = нива, 

обработваема земя; лат. „мензура” = мярка), отколкото точният изток.  

Нещо повече: ако проследим топографията в по-големи граници, се оказва, че 

посоката на Декуманус Максимус съвпада с трасето на основната римска 

магистрала на Балканите – Dia Diagonalis – чак до началото на Вакарелските 

възвишения, където магистралата завива на юг, за да се насочи към прохода Траянови 

врата. Ситуацията е онагледена върху следващите топографски карти с все-поголям 

териториален обхват:  

 
Чертеж от сайта http://kodeks.uni-bamberg.de/bulgaria/SofiaHistMaps.htm, където са добавени уличните 

мрежи на древния и съвременния град в повече подробности за ориентация на зрителя. 

http://kodeks.uni-bamberg.de/bulgaria/SofiaHistMaps.htm
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Топографски чертеж с по-голям обхват (Dintchev 2014), където съм добавил за нагледност 

географските посоки, бележещи оригиналния тракски или ранноримски уличен репер. 
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Топографска карта на още по-обширен район около Сердика в 1878г. Тя илюстрира удобството, което 

осигурява завъртеният по-късен геодезичен репер за земеразделянето в полето. От сайта: http://eria-

bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/ 

 
Посоката, която късноримският Декуманос Максимус задава на изток, съвпада с трасето на 

стратегическата римска магистрала Виа Диагоналис чак до Вакарелските възвишения. 

http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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(3) ФИЛИПОПОЛ/ТРИМОНЦИУМ: 

Филипопол/Тримонциум е особен случай, понеже градът е възникнал като 

тракийско средище (протоград) върху Трихълмието (Небет-, Таксим- и Джамбаз-тепе) 

и в ранната си фаза е изцяло съобразен с неговия неправилен контур, т.е. там 

географската ориентация на улиците практически е била невъзможна. Общата 

историко-икономическа концепция, очертана в (Балабанов 2012), се съгласува добре с 

изводите от разкопките в Пловдив, проведени през 50-те и 60-те години на ХХ век 

(Ботушарова 1965):  

„Археологическите проучвания затвърдиха представата ни за изграждането на 

елинистическия Филипопол върху Трихълмието и за пръв път показаха приемствеността от 

първоначалното тракийско селище от края на бронзовата епоха с елинистическия, римския, 

късноантичния и средновековния град. ... Първоначалното тракийско селище ... се намери 

непосредствено върху естествения скалист масив на хълма. ... Апогея си тракийското селище е 

достигнало в навечерието на македонското владичество в Тракия. На нас не се отдаде да открием 

укреплението на това тракийско селище от пределинистическата епоха. Допускането за укрепено 

тракийско селище на Небет-тепе, което напоследък беше добило известна категоричност, при 

разкопките се оказа неоснователно. ... Тракийското селище не е прераснало бързо в елинистически 

град в истинския смисъл на думата. През втората половина на ІV в.пр.н.е. Филипопол трябва да е бил 

малко селище, недобре благоустроено... Обграждането на Филипопол през елинистическата епоха с 

крепостна стена ние нямаме основание да отнесем по-рано от ІІІ в.пр.н.е. Крепостната стена не е 

била изградена непосредствено след македонското завоевание в Тракия (342 г.пр.н.е.). ... 

Археологическите разкрития показват, че Филипопол през втората половина на ІV в.пр.н.е. не е бил 

още значителен град и неговото укрепяване след разпадането на Македонската държава подкрепя 

това наблюдение. ... Укрепяването на Филипопол след македонското владичество говори за тясната 

зависимост на неговото развитие с интересите на цяла Тракия през една от най-бурните за нея епохи 

ІІІ-І в.пр.н.е. ... През римската епоха Трихълмието е било обградено с крепостна стена за втори път ... 

Римската крепост Филипопол е била изградена през ІІ в.н.е. по времето на Марк Аврелий (172 г.н.е.)... 

Сериозни поправки римската крепост е претърпяла през късната античност ІV-VІ в.н.е. ... Силното 

укрепяване на Трихълмието е било извършено през късноантичната епоха. ... От римския Филипопол, 

който се смята за най-значителния град в Северна Тракия, забележителни останки върху Трихълмието 

досега не са открити. ... Градът през ранната римска епоха с неговите значителни жилищни квартали 

и обществени сгради се е развивал преди всичко извън Трихълмието. ... Градът докъм средата на ІІІ 

в.н.е. е заемал сравнително най-обширна площ в низината. ... Към V в.н.е. е била изградена и втора 

крепостна стена, която е обграждала града в низината. ... Досегашните изследвания, макар и на 

отделни паметници, все повече ни затвърдяват представата за ясно изявен тракийски елемент в 

религиозно-битовите прояви на града. Нещо повече, те ни дават правото да твърдим, че 

населението във Филипопол е било малко податливо към римската култура в най-широк смисъл на 

думата. ... Тракийският конник-херой е божеството, което е било почитано от компактната маса на 

населението”. 

И така, през елинистична епоха в Тракия икономическото замогване на района 

довело до постепенна консолидация на местните тракийски поселища в посока към 

една по-значителна протополисна формация. В края на Предхристовата и началото на 

Христовата ера селището прераснало в град и обхванало цялото Трихълмие заедно с 

южния му склон и било оградено със здрави каменни стени. В римската епоха градът 

(Тримонциум) се пренесъл към подножието на Трихълмието и значително се разраснал 

в равнината в южна посока, като се сдобил и с нова стена (Кесякова 1994).  
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Елинистичният Филипопол. Черните точки (●●) – обект от източния некропол (Боспачиева 1997). 

Най-често уличната схема на Филипопол се показва в непълен чертеж.  

Показва се само правоъгълен участък на запад и на юг от Трихълмието, който е 

преобладаващ по площ и който бихме могли условно да наречем „правилен”.  

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Roman_Trimontium%28Phillipopolis%29.JPG 

Най-често публикуваната схема на улиците във Филипопол: „правилният” участък. 

Не се показва, обаче, системата улици в триъгълника от Малката базилика, 

Източната крепостна врата, Небет-тепе и Синагогата. Уличната система в този 

загадъчен триъгълник може да се види много рядко. Там тя има ориентация, която 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Roman_Trimontium%28Phillipopolis%29.JPG
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силно се отклонява от преобладаващата, и затова нейния участък ще наричам 

„неправилен”. Той се вижда ясно поне на две изображения: 

 
Рядко срещано пълно представяне на градоустройствената система на Филипопол от ІV в.пр.Хр. до VІ 

в.сл.Хр. Макетът е създаден от арх. Матей Матеев. Източник: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%

D0%BB#/media/File:Philippopolis_urban_plan.jpg 

 
Още една демонстрация на двата дяла в уличната система на Филипопол (Попова 2013) 

Наличието на два участъка с различна ориентация на уличната мрежа налага те 

да бъдат разгледани поотделно. 

Улична ориентация в източното подножие на Трихълмието.  

Развитието на уличната мрежа в Тримонциум несъмнено има връзка поне с два 

значими фактора: (i) търговското корабоплаване по р. Хеброс (Марица) и (ii) основната 

сухопътна артерия – Виа Диагоналис.  

Да проследим отначало сухопътната транспортна артерия. Пътят идвал до 

Филипопол по десния бряг на реката, а източно от града преминавал върху левия й 

бряг. За целта източно от града бил изграден голям мост. Давам няколко карти за 

сравнение: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB#/media/File:Philippopolis_urban_plan.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB#/media/File:Philippopolis_urban_plan.jpg
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Преходът над Хеброс според Картата на Пойтингер. Преходите от Филипопол на изток през реката 

са дори два, но това може да е условност на изображението – мостовете едва ли са били също два. 

Източник: (Ценова 2017). 
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Картата от статията (Preshlenov 2012) маркира познавателното равнище на 

българските специалисти в 1958г., но не дава надеждни детайли. А в ситуацията 

„Филипопол – Хеброс” наистина има проблем, който не е решен задоволително.  

Руслото на реката в римската епоха се е различавало значително от днешното. 

Днес реката минава през Пловдив в посока от запад на изток практически 

праволинейно само с една лека дъга, заобикаляйки Небет тепе от север. Една модерна 

археологическа топографска карта (Божинова, Христева 2014) проявява логическа 

непоследователност като изобразява древния Пловдив в комбинация с днешното 

течение на р.Марица и съвременните представи за трасето на Виа Диагоналис 

(щрихованата линия). Според тази карта римският път излизал от Източната порта и се 

насочвал към предполагаемия мост в североизточна посока, приближавайки се косо, 

под остър ъгъл към руслото на реката: 

 
Топографска карта на древния Пловдив (Божинова, Христева 2014). 

От гледището на римската урбанистика това предположение е съмнително. 

Римляните практически винаги ориентират моста перпендикулярно към руслото на 

реката, т.е. по най-късия и икономичен вариант, а близките градски улици съответно са 

успоредни и перпендикулярни на моста. Подобно е положението с римския Лондон, 

римския Париж, римския Аугст в Швейцария и др., за които се споменава в началния 

раздел от настоящата студия.  

Особено полезно е да се разгледа планировката на град Рим, през който река 

Тибър образува многобройни меандри. Рим не може да се разглежда като пример за 



312 

уличното планиране в римската урбанистика, понеже градът се е формирал постепенно 

векове преди гръцкият архитект Хиподам да предложи ортогоналната улична мрежа, а 

римският архитект Витрувий да я „узакони” в рамките на империята. Днешният град е 

наследил една полицентрична или звездообразна планировка. Но планът на града 

убедително показва друго свойство на римската урбанистика, което отговаря на 

всичките известни факти от историята на римската империя: над Тибър римляните са 

построили множество мостове през различни епохи и те ВИНАГИ са перпендикулярни 

към руслото на реката, т.е. това е принцип, който римските урбанисти никога не са 

нарушавали: 

 

За щастие в обзора (Лещаков 2006) намираме една твърде нетрадиционна карта 

на филипополския ареал в античността, която съществено се отличава от обичайните 

представи и помага да се предложи разумно решение на проблема „Филипопол – 

Хеброс”. Тя е начертана и публикувана от Йордан Детев върху основата на 

дългогодишни изследвания, проведени от неговия баща - археолога Петър Детев 

(Детев, Детев 2003). Показаният тук вариант е обработен от Кр. Лещаков.  

Картата е логически издържана, вътрешно съгласувана, понеже показва 

древното селищно състояние в района Филипопол / Тримонциум в комбинация с 

древното русло на р. Хеброс (Марица). Тя предлага нова представа за транспортните 

комуникации в античността. Според нея реката, идвайки от запад и подминавайки 

Небет тепе, най-напред завивала рязко под 90
о
 на юг, приемала водите на р. 
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Белащенска, където се формирало неголямо езеро, и едва тогава правела втори завой – 

този път на изток - и продължавала пътя си към Адрианопол: 

 
Карта от публикацията (Лещаков 2006). 

Повече детайли върху топографията на района източно и югоизточно от 

Трихълмието срещаме в по-нова археологична карта при (Божинова, Христева 2014), 

която за удобство съпоставям с картата на П.Детев: 

 

 

 
Фрагмент от картата на 

(Лещаков 2006) / П.Детев. 

Фрагмент от картата на (Божинова, Христева 2014). 

Вдясно извън градската стена: обект от източния 

некропол - вж. (Боспачиева 1997). 
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Още един детайл от ситуацията край източната стена дава (Топалилов 2012): 

съвсем близо, само на около 70 м североизточно от източната порта (обект 62 върху 

картата) са открити следи от античен и средновековен некропол (обект 63 върху 

картата). Ориентировъчна обобщена схема за некрополите в античния Филипопол 

намираме при (Ботушарова 1971): 

  
(Ботушарова 1971) (Топалилов 2012) 

Детев дава следната информация за топографията около южната селищна могила 

Ясатепе (Детев 1948): 

„Селищната могила Ясатепе се намира в югоизточната част на гр. Пловдив. Тя е възникнала 

до блатото, което се е образувало от разливане водите на Белащенската река. ... [Следващото 
изречение е взето от резюмето на френски език в края на статията, стр.13 – бел. Л.Цонев:] Тя се намира в 

границите на днешния Съдийски квартал. ... [Следващото изречение е взето от бележка под черта № 1 от 
първата страница на статията, стр.1 – бел. Л.Цонев:] В обсега на гр.Пловдив има втора могила със същото 

име Ясатепе, която се намира в северната му част до брезовското шосе.”  

За топографията на същия терен – вж. картата от (Божинова, Христева 2014) по-

горе - Боспачиева дава описание, което се съгласува с това на Детев (Боспачиева 1997): 

„Теренът тук е бил обезличен от наводнения, заблатяване или преместване на коритото на 

р.Марица. Налице е хиатус, белязан с наносен слой пясък с дебелина около 1 м между елинистическия и 

ранноримския културен пласт. ... Освен на Трихълмието следи от живот преди идването на римляните 

са открити и в източното му подножие. В равнината тези предримски културни пластове са 

обезличени от разливите на р.Марица. Единствено незасегнато е останало Трихълмието”. 

Изложението дотук ми дава основание да формулирам следната хипотеза „А” за 

руслото на реката и за римския мост над нея в античността: античната река Хеброс е 

обтичала Трихълмието от изток в посока север-юг и в такъв случай римският мост, 

започвайки от източната крепостна врата на североизток, е бил перпендикулярен към 

реката, която ситуация е в съгласие с цялата римска строителна практика.  

Въпросите около проблема „Филипопол – Хеброс”, обаче, не се изчерпват само с 

моста, но включват също плавателността на реката и евентуалното пристанище на 
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Филипопол. Анализирайки богат монетен материал, Димитър Цончев заключава 

(Цончев 1957): 

„През елинистично и римско време р.Хеброс (Марица) е била плавателна от устието си до 

територията на Филипопол. ... Щом такива лодки и кораби са плавали по Марица, следва при 

определени градове или въобще при някои селища, разположени по бреговете й, да е имало и съответни 

речни пристанища, като например в Адрианопол, Филипопол и др., където е ставало натоварването 

и разтоварването на пренасяните стоки.” 

Към току-що формулираната хипотеза „А”, добавям още една хипотеза „Б” за 

пристанището, а именно: удобното място за пристан на Филипопол е бил отново 

древният бряг източно от Трихълмието, недалеч от източната крепостна порта.  

 
Карта на античния Филипопол от (Божинова, Христева 2014), допълнена с един обект от некропол при 

източната порта (●) според (Топалилов 2012), с хипотезата за руслото на р.Хеброс / Марица в 

античността според картата на П.Детев (Лещаков 2006) и с хипотезите за разположението на 

пристана на Филипопол и моста над р.Хеброс според Л.Цонев. 

В подкрепа на това предположение мога за изтъкна няколко факта.  

Първо. При такова русло на реката, пътят и съответният мост, които тръгват от 

Източната порта в североизточна посока, пресичат реката перпендикулярно, което е 

по-разумно от инженерно гледище и отговаря на обичайната практика на римските 

урбанисти. Твърде вероятно е и в случая на Филипопол да са играли роля подобни 

съображения - мостът би се оказал перпендикулярен към речния бряг, но спрамо 

тогавашното русло на р.Хеброс (Марица). Там най-вероятно е било и пристанището. 

Поради неговата водеща икономическа роля е естествено и уличната мрежа по 

източните склонове на Трихълмието да е била насочена не на изток, а на североизток, 

така че се оказва също перпендикулярна към тогавашното русло, откъдето започвал 

античният мост. 

Второ. Ако човек влезе през източната порта и тръгне навътре в града към 

източните бани и голямата базилика, той се оказва в най-внушителната и монументално 

оформена улица на римския град. Тя е единствената с ширина от 13-14 метра, докато 

всички останали са до 7 м. От двете си страни е оформена с тротоари и покрити 
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пространства с особена планировка, която напомня търговски площи, свързани с 

пристанището. 

 

http://www.romanplovdiv.org/bg/east-gate 

 
Разкопките при Източната порта на Филипопол (Мартинова-Кютова, Пировска 2011) 

През източната порта са били посрещани двама римски императора – Каракала 

(на власт 211 – 217г.) и Елагабал / Хелиогабал (на власт 218 – 222г.) посещавали 

Филипопол. И със сигурност са влезли в града през тази специална улица. 

При разкриването на обекта се забелязват издълбани коловози в настилката на 

улицата, което дава основание да се смята, че трафикът през портата с каруци и 

колесници е бил оживен. Коловозите в римския паваж едва ли са се образували от 

трафик на колесници; много по-вероятно е да са следи от каруци с тежък товар, които 

системно са минавали по тази улица, т.е. от търговска дейност,  типична за район около 

пристанище 

(https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%

D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB) 

Трето. Ако жител на Филипопол се движи по същата основна улица, но навън, 

след като излезе през източната порта се оказвал до пристанището, където голям мост 

http://www.romanplovdiv.org/bg/east-gate
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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го прехвърлял над р. Хеброс и му позволявал да продължи по левия бряг на реката, по 

прочутия път Виа Диагоналис към Византион / Константинопол. Връзката на пътя, 

моста и пристанището е най-естествена от урбанистично и транспортно гледище (Мая 

Мартинова–Кютова 2008).  

Четвърто. Малко вероятно е пристанът да е бил западно от Трихълмието. Там 

локалната междина между двете съседни тепета Сахаттепе и Таксимтепе е запълнена 

изцяло от античния стадион. Както стадионът, така и релефът, не позволяват строеж на 

широки улици, които да поемат оживен стоков трафик. 

Накрая ще спомена, че досега все пак е археологически разкрит поне един 

античен пилон за мост над р. Хеброс, датиран във ІІ-ІІІ в.сл.Хр. (Топалилов 2012). 

Разположен е на североизток от стария град, на десния бряг на днешната р. Марица. 

Ориентацията му е приближено на югозапад, към Източната порта, т.е. вероятно натам, 

където е бил другият край на моста и в съседство с него – античният пристан. С поред 

мен този пилон се е намирал на левия бряг на античната р. Хеброс. Другите пилони 

не бива да се търсят на североизток в съвременното русло на реката, а на югозапад, но 

там има гъста жилищна застройка, която затруднява археологичния достъп. Тази 

посока на разсъждения не е развита по-нататък с подходящи разкопки.  

 
Античният пилон за мост над р.Хеброс (Топалилов 2012). Забележете ориентацията. 

Досега не са ми известни археологически разкопки, които да регистрират 

древния пристан за дебаркиране (дебаркадер, тераса на акостиране) във Филипопол. 

Ако изключим цитирания по-горе пасаж от статия на Димитър Цончев, в 

археологическата литература не се поставя въпроса за античното пристанище, дори в 

една толкова подробна и акуратна обзорна монография за римския Филипопол като 

(Топалилов 2012). Река е имало и тогава. Тя е била плавателна и тогава – както се 

вижда от някои монети или древни писмени извори. Имало е и мост. Дори един 

античен пилон за мостова колона е оцелял до днес и е разкрит от археолози. Тогава 

защо липсва научен интерес към вероятното местоположение на пристана и моста? 

Част от отговора намираме в (Божинова, Христева 2016):  

„Селището през почти всички епохи ... попада в централната част на съвременния град. 

Късните структури са унищожили в основната част по-ранните следи. Археологическите проучвания в 

града са почти изцяло зависими от инвестиционни проекти, като често петна се застрояват без дори 

наблюдения. Последното е правило за територията на града извън централната част. Единствено 

Трихълмието и малка част от южното и източното му подножие са защитени като археологически и 

архитектурен резерват „Старинен Пловдив” с прилежащите му зони, където археологически 

проучвания трябва да предхождат всяко инвестиционно намерение. Поради това границите на 

селището остават неясни и липсват картирани махали, работилници, ферми и други сателитни обекти 

както за елинистическата, така и всички други епохи.” 
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Друга част от отговора според мен се състои във факта, че представите ни за 

римските мостове са доста по-ясни, отколкото за римските пристанища.  

Приемам, че по своя вид и конструкция филипополският пристан едва ли се е 

отличавал съществено от запазения и до днес римски дебаркадер при крепостта 

Тримамиум на Дунав недалеч западно от Русе. По римско време крепостта е била 

снабдявана с муниции, оръжие и храни именно с кораби по р.Дунав. Тогавашна 

каменна платформа за акостиране до крепостта Тримамиум (Тримамио) днес може да 

се види в условията на маловодие, когато Дунав се отдръпва и оголва брега. 

Стандартният бряг на реката Дунав е полегат, песъчлив и тинест. Укрепеният от 

римляните пристан представлява една много стабилна тераса от просто насипани (без 

да са зидани) и трамбовани ломени камъни, която издига брега, хоризонтира го и го 

превръща в стабилна площадка (платформа) за акостиране. Подобен ще да е бил и 

пристанът на Филипопол.  

 
Северно от устието на р.Ореше укрепеният бряг свършва и преминава в стандартен песъчлив. 

 
В подножието на самата крепост Тримамиум дунавският бряг е укрепен и пригоден като пристан за 

акостиране на кораби в римската епоха чрез струпване и трамбоване на едри ломени камъни. 

В светлината на това описание допускам, че ако при изкопни работи строители в 

Пловдив попаднат на слой грубо струпани ломени камъни – каквито биха били 

останките от древен пристан, наподобяващ онзи при крепостта Тримамиум – вероятно 

не биха предизвикали изобщо интерес у разкопвача или собственика на парцела, 

понеже гледката никак не напомня археологичен обект. Затова е обяснимо, че подобни 

ситуации вероятно не са били съобщавани на съответните специалисти. 

Обобщавам предложеното решение за ситуацията „Филипопол – Хеброс”: 
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Сега се насочваме към анализ на ориентацията на уличната мрежа в останалата 

по-голяма и „правилно застроена” част от града, южно от досега разисквания квартал.  

Улична ориентация на юг от Трихълмието.  

В сърцевината на стария тракийски град [името му подлежи на доуточняване – 

евентуално „Одриса” според (Кисьов 2004)] в най-високата част на Небет тепе, в 

предполагаема храмова постройка бил открит олтар от изпечена глина с форма на 

ниска пресечена пирамида – есхара. Тя е датирана убедително във ІІ в.пр.Хр. въз 

основа на отпечатъци от монети, които са били апликирани върху есхарата още при 

създаването й (Кисьов 1996). Днес тя се съхранява в музея. В търсене на обяснение за 

посоките се насочвам именно към това култово огнище. 

 

 

http://podtepeto.com/gl

asove/arheolozi-

otkriha-donzhon-na-

nebet-tepe/ 

 
 Макет на древния Пловдив в римската епоха (Радев 2008) 

Изборът ми да се насоча именно към този глинобитен олтар е продиктуван от 

съображението, че царското култово огнище в древността е било фокус на целия 

обществен живот (Gardner 1967). Върху разположението и ролята на есхарите в Тракия 

се спира подробно (Чичикова 1975), когато описва находките в Севтополис: 

„Градът бил основан от тракийския династ Севт ІІІ, който след победата срещу Лизимах 

успява да създаде независима тракийска държава южно от Стара планина и по поречието на река 

Тунджа ... според принципите на елинистическата фортификация и урбанизация... Както дворецът, 

така и другите жилища в своето архитектурно планировъчно решение следва съвременните образци на 

елинистическото строителство, но се отличава с някои особености, които говорят за по-стари 

традиции. Една от характерните черти на севтополското жилище е наличието на глинобитен 

жертвеник [εσχαραι] в главното помещение. При разкопките бяха открити около 30 сравнително добре 

запазени такива жертвеници. ... Във всяко жилище бе открит по един жертвеник. В двореца имаше два 

жертвеника – единият, по-съхраненият, бе открит в светилището на Великите богове, а вторият, 

силно повреден, в тронната зала. ... Жертвениците [в целия град – бел. Л.Ц.] са разположени срещу 

входа и в центъра на помещението и [в случаите, когато са квадратни или правоъгълни – бел. Л.Ц.] 

http://podtepeto.com/glasove/arheolozi-otkriha-donzhon-na-nebet-tepe/
http://podtepeto.com/glasove/arheolozi-otkriha-donzhon-na-nebet-tepe/
http://podtepeto.com/glasove/arheolozi-otkriha-donzhon-na-nebet-tepe/
http://podtepeto.com/glasove/arheolozi-otkriha-donzhon-na-nebet-tepe/
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страните им са ориентирани по направление на стените на помещението. ... Репертоарът от 

растителни орнаменти е същият както през ранната елинистична епоха, но технологията на 

орнаментацията – чрез отпечатване на шнур – носи следи от стари традиции от къснобронзовия век. 

... В основата на тракийските религиозни вярвания, свързани с култовите жертвеници, лежат стари 

традиции, водещи началото си от критско-микенския култ. Първообраза на тези олтари.жертвеници 

намираме още в средноминойския период (края на ІІІ – началото на ІІ хилядолетие пр.н.е.). В критските 

жилища домашното огнище било централен пункт и култово място в дома, от което се развил 

олтарът-жертвеник и масата за дарове, където се извършвали възлияния и се поднасяли дарове на 

домашните божества. В двореца, „свещения дом‟ на царя-жрец, също имало култов жертвеник, 

където самият владетел лично извършвал възлияния и поднасял дарове на боговете. ... Тракийските 

олтари имат още по-голяма близост с олтарите в дворците в Микена, Пилос и Тиринт, в 

континентална Гърция от късния бронзов век (втората половина на ІІ хил.пр.н.е.). ... Олтарът в 

тронната зала в Севтополис по своите размери се доближава до микенските и върху него, подобно на 

микенските владетели, тракийският цар извършвал приношения. Заедно с другите паметници от ІV 

в.пр.н.е., откритите в Тракия тракийски олтари-жертвеници свидетелстват за тясна връзка с 

критско-микенския култ и представляват отглас от пределинската култура през ІІ хилядолетие 

пр.н.е. в Средиземноморието в Тракия през ІV – началото на ІІІ в.н.е., а също така са свидетелство за 

ранните контакти на Тракия с микенския свят. ... Ако в частните жилища върху олтаря-жертвеник се 

извършвали възлияния и се принасяли жертви в чест на домашните божества, то дворцовите олтари 

били свързани с най-важния официален култ на града, чийто главен жрец бил самият цар”. 

Подробна информация за съдбата на централната (ще я наричам за определеност 

„дворцова”) есхара от Небет-тепе намираме при (Радев 2007). Тя била открита при 

разкопки от А.Пейков на 4 август 1975г. Била оставена на терен, на открито, захлупена 

за защита само с един дървен сандък, цели 4 години, докъм 1979г. След това била 

отделена от терена и след спешна първична реставрация била експонирана в 

Археологическия музей в Пловдив отново в сандък със стъклено покритие. В периода 

1981-1989 била дискутирана нуждата от повторна реставрация (РЕреставрация), която, 

обаче, започнала едва в края на 1989 и продължила няколко години. При приемането на 

есхарата липсвал повече от половината оригинал; по-голямата част от общата й площ 

била гипсова възстановка. Радев прави важна забележка, че в Севтополис били открити 

поне 35 подобни есхари, квадратни или правоъгълни, които ВИНАГИ БИЛИ РАЗПОЛОЖЕНИ 

В СРЕДАТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВИНАГИ ОРИЕНТИРАНИ УСПОРЕДНО 

НА СТЕНИТЕ ИМ. Прилагам тук цялата визуална информация за пловдивския обект, с 

която разполагам. 

 

  
Основната есхара в Небет тепе в оригинал на 

терена (Пейков 1999). 
Същата есхара -  фронтална снимка (Радев 2008). 
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Ядрото на тракийския град на Небет тепе. А – храмова постройка с есхара (Пейков 1999). 

 
Поглед към храмовата постройка от изток. На заден план вдясно се вижда есхарата  

на терена, временно покрита с дървен сандък. (Радев 2008) 
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Според обобщаващо проучване на Т.Макиевич глинобитни опалени (изпечени) 

олтари „есхари” се срещат в Европа като 4 етногеографски типа: скитски, трако-

дакийски, келтски и германски (Кръстева 2011). Глинобитните олтари се създават 

основно в тогава по-слабо развитите области от континента и представляват по-евтин 

като изработка отзвук от културното влияние по границите с тогавашните по-

напреднали и по-богати общества - Древна Гърция и Древен Рим: там олтарите са по-

разточителни и представителни съоръжения, иззидани от добре обработени квадри, по-

рядко от печени тухли (Gardner 1967). Според публикацията (Кисьов 2004): 

„В Тракия, Европа и Средиземноморието ... този тип култови съоръжения (олтари, есхари и 

др.) са разпространени в периода от VІ в.пр.Хр. до ІV в.сл.Хр. ... Типологически глинобитното 

съоръжение от Небет тепе принадлежи към тип ІV, подтип С, разпространени в Тракия през периода 

от края на VІ до І в.пр.Хр. ... Към този тип ІV – подтип С спадат и всички останали олтари, открити в 

Кабиле, Пистирос, село В.Левски и други райони на Древна Тракия”.  

Трако-дакийският тип се датира в периода ІV-І в.пр.Хр. и оформлението му е 

локално специфично (Байраков 2013), (Нехризов 2013). Украсата на дворцовата есхара 

в Пловдив има корени в тракийската култура. Според наблюдението на Пейков 

орнаментът в центъра напомня две кръстосани двойни брадви (лабриси). За всеки 

случай ще напомня, че единичен владетелски лабрис е гравиран върху лицевата стена 

на големия долмен от с. Голям Дервент, Дервентски възвишения (според официалната 

датировка долмени в Тракия се строят в периода ХІІ-VІ в.пр.Хр.), а също така 

присъства в стенописната украса на гробницата в с.Александрово, Хасковско 

(датирана в ІV в.пр.Хр.), (Петров 2009). Пейков отбелязва, че кръстовидната симетрия 

на квадратната есхара от Небет тепе съдържа в себе си идеята за ориентиране по 

световните посоки, макар и в зачатъчен и недостатъчно категоричен вид (Пейков 1999).  

Да съпоставим дворцовата есхара с уличната мрежа на Тримонциум. Ръбовете на 

есхарата са леко отклонени от меридиана с около 10
о
 обратно на часовника. Кардините 

на Тримонциум в низината са отклонени с около 15
о
 също на запад от точния север. 

Следователно, римските кардини се отличават само на около 5
о
 от съответния ръб на 

есхарата. Като отчетем не особено високата точност на чертежите на Ат.Пейков и 

факта, че ориентацията на страните на есхарата никога не е била прецизно мерена, 

докато е била на оригиналното си място на терена, отлика от около 5
о
 е пренебрежимо 

малка. С други думи, УЛИЦИТЕ НА РИМСКИЯ ТРИМОНЦИУМ СА ПРАКТИЧЕСКИ УСПОРЕДНИ 

НА РЪБА НА ЦАРСКАТА ЕСХАРА.  

Радев (2007) вероятно цитира дневника на разкопките на Ат.Пейков, когато 

твърди, че дворцовата есхара от Небет-тепе била ориентирана с диагоналите си точно 

по магнитния север. Това важно обстоятелство не се потвърждава от чертежа, 

публикуван от самия разкопвач (Пейков 1999). Тъй като дворцовата есхара отдавна е 

отделена от терена и е прибрана в музея, по-точно измерване за проверка на това силно 

твърдение вече не е възможно.  
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Цитаделата на Небет тепе и царската есхара в храма - по чертеж на (Пейков 1999).  

Снимката на есхарата е добавена от Л.Цонев. 

  
Филипопол – предшественик на 

Тримонциум (Пейков 1999) 
Уличната мрежа в „правилния” дял на 

Тримонциум (Иванов 2006) 
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За щастие в началото на 90-те години на ХХ в. в западното подножие на Небет 

тепе е открита втора добре запазена есхара с почти идентична орнаментика (Колева 

1997): 

 

За разлика от публикациите на Пейков, тук авторката дава точен чертеж за 

разположението на втората есхара (ул. „4-ти януари” е завъртяна на -45
о
 от точния 

север):  

 

Ръбовете на втората есхара са отклонени с 11-12
о
 от географските посоки 

обратно на часовника, т.е. ориентацията й практически съвпада с главната есхара 

на самия връх на Небет тепе.  
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Резюмираме: при Филипопол има /1/ две класически тракийски есхари с много 

близка орнаментика; /2/ и двете са разположени практически в сърцевината на царския 

квартал на тракийското селище; /3/ ориентациите на страните им са идентични; /4/ 

страните и на двете есхари не са колинеарни със зидовете на помещенията или с 

крепостните стени наоколо, но са практически колинеарни с уличната мрежа южно от 

Трихълмието („правилният участък” от Филипопол). Обектът с втората есхара е 

изследван по-коректно от билото на тепето и е датиран по-достоверно в ІV-ІІІ в.пр.Хр.  

Това „почти съвпадение” НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАДЦЕНЯВА, понеже няма достатъчно 

доказателства, че е съзнателно реализирано, НО НЯМА ПРИЧИНА И ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГВА, 

понеже е факт.  

Да обърна внимание на „почти съвпадението” във Филипопол ме предизвика 

обстоятелството, че подобно и дори по-точно съвпадение наблюдаваме в най-

категорично тракийския град у нас – в СЕВТОПОЛ/ИС.  

(4) СЕВТОПОЛ/ИС: 

Съвпадащата ориентация между страните на царската есхара, стените на 

храмовото помещение и двата ортогонални набора от улици в Севтополис също така 

може и да не е непременно каузално явление. Сигурно е, обаче, че декуманите в 

Севтополис не са соларно ориентирани (вж. таблицата и съответната фигура по-горе) и 

в по тази причина за ориентацията на улиците в Севтополис трябва да се търси друга, 

несоларна хипотеза. Тук е уместно да се отбележи, че градът въплъщава елинистичния, 

а не римския урбанизъм, понеже съществува само около 1 век и то доста преди появата 

на римляните на Балканите. Спецификата на случая се изразява във факта, че 

ориентацията на улиците в Севтополис е много близка до онази граница (азимут почти 

45
о
), където декуманите и кардините са неразличими по дефиниция, т.е. не може да се 

каже с определеност коя от двете системи улици е „почти” север-юг и коя е „почти” 

запад-изток.  

В развитието на Севтополис се предполагат два етапа, но ранният е проучен 

съвсем недостатъчно, за да се коментира ориентацията му, и това положение едва ли 

ще се компенсира в бъдеще поради потапянето на целия обект под водата на язовир 

Копринка. Според (Тачева 2000):  

„Севтополис възникнал на мястото на по-раншна одриска царска резиденция според 

Д.П.Димитров, разрушена вероятно около 335/325 от Антипатър; там одриският цар Севт ІІІ 

въздигнал град по елинистическата мода около 330/323. ... Градът преживял смъртта на основателя си 

и бил разрушен [някъде в периода 275/239 пр.Хр. – т.е. съществувал не повече от 1 век].” 

По-подробно описание намираме у (Чичикова 2014): 

„Севтополис... е издигнат върху развалините на неголямо селище от времето на Филип ІІ, в 

последните десетилетия на ІV в.пр.Хр. ... При изграждането му са приложени принципите на 

елинистическия урбанизъм, за който е характерен ортогоналният или т.н. тетрагонален план. 

Севтополис е построен ... на левия бряг на Тунджа, на малък полуостров с равна повърхност и високи 4-

5 м стръмни брегове, изрязани от завоите на реката [Тунджа] от югоизток и от притока й Голяма 

Варовица от северозапад и североизток. ... Теренът се снишава постепенно само в източния си край , 

където слиза до нивото на речното корито.  ... Мрежата от надлъжни и напречни улици, пресичащи се 

под прав ъгъл, очертават правоъгълни инсули или квартали. Дългите им страни са ориентирани в 

посока северозапад – югоизток с отклонение от 35
о
 на запад, наложило се вероятно от климатични 

и теренни съображения. ... Особеност в плана на Севтополис е открояването в уличната мрежа на 

две главни артерии. Едната главна ос № І води от северозападната порта и завършва при агората... 
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Втората № ІІ с посока северозапад-югоизток пресича целия град. ... Двете главни улици са широки 6м [а 

всичките останали са широки] 3.50-4м. ... Градът е имал жилищна и градска канализация. Каналите, 

съставени от глинени тръби, ... са разположени по средата на улиците, главно на тези с наклон на 

юг и изток.”  

М.Чичикова смята, че в мястото, където главната улица № ІІ е достигала стената 

на града, е имало трета градска порта (Чичикова 2014):  

„Защо е била необходима и какво е било предназначението на тази порта? На първо място – 

положението й е осигурявало връзка на града с реката. Единствено в тази част на полуострова, на 

който е изграден Севтополис, теренът се спуска плавно към р. Тунджа и слиза до нивото на коритото 

на реката, на мястото, където р. Голяма Варовица се влива в нея. Тук е било разположено и 

пристанището на града, в което са пристигали гръцки и други стоки по пълноводната тогава река.”  

 

 
„Декуманите” имат среден азимут 133-135

о
, т.е. 43-45

о
 южно от точния изток (Chichikova 2016) 
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Горният чертеж, но вече ориентиран по географските посоки, а не по улиците. 

 
Географски ориентиран план на Севтополис с повече топографски детайли. 
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Най-подробен топографски чертеж, който обхваща както руслото на р.Тунджа, така и на нейния 

приток, който заобикаля Севтополис от североизток. Източник: 

http://www.sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/bg_obekt.php 

ЕДНА ХИПОТЕЗА за уличната ориентация в Севтополис е от чисто утилитарно 

естество и особено ясно се забелязва от последния чертеж, а именно: тя е съобразена с 

локалния наклон на терена с цел добро оттичане на канализационната мрежа – каквито 

случаи има в доста древногръцки и римски градове.  

Астрономът Д.Колев забеляза, обаче, едно любопитно обстоятелство, което 

позволява да се формулира ВТОРА ХИПОТЕЗА, но вече от сакрален топографски 

характер. Д.Колев обърна внимание, че декуманите в Севтополис на югоизток сочат в 

пряка видимост към прочутото тракийско скално светилище-трилит, наречено 

„Мегалита” и разположено по северния склон на Средна гора над с.Бузовград.  

http://www.sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/bg_obekt.php
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Топографски анализ за ориентацията на декуманите в Севтополис. Д.Колев 2017. 

 

 
 

Царската есхара в Севтополис (Chichikova 2016) 

Л.Цонев от своя страна забеляза, че подобно наблюдение е приложимо и към 

„правилния участък” от Филипопол: кардините в късноримския Пловдив сочат на 

север/северозапад (азимут приближено А = -15
о
) в пряка видимост към район, където се 

намират близко разположени няколко многозначителни тракийски паметника, всеки от 

които има достатъчен потенциал да бъде сакрална символна топографска мишена:  

/1/ мегалитният кромлех до с.Старо Железаре;  

/2/ храмът-мавзолей при с.Старосел и  

/3/ царската резиденция на вр. Кози грамади. 

В резюме, има основания да се предположи, че ориентацията на уличната мрежа 

във Филипопол и Севтопол/ис/ е свързана с тракийски сакрални топоси. По такъв начин 

ситуацията с двата града напомня „топоцентричния” ориентационен принцип, 

забелязан при долмените в Сакар планина и описан по-горе като проблем ● 5-В ●. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата студия не претендира фундаментално и окончателно да изясни 

всичките въпроси, които се пораждат при взаимодействието между археоастрономията 

и римската урбанистика. Тя акцентира върху някои интердисциплинарни проблеми, 

които са изкристализирали постепенно и вече налагат повишено внимание и от двете 

страни. Така ще се избегнат слабости и грешки при изграждането на картината за 

състоянието, материалната дейност и религиозните представи на древните общества, 

което е основна цел на двете научни направления. 
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ABSTRACT 

This study aims to clarify numerous interdisciplinary problems that arise at the interface between arheo-

astronomy and ancient Roman Urbanism. The general scheme of a Roman city as well as its concrete 

implementation in the new cities built during the territorial expansion of Ancient Rome is described. The author 

discusses in detail various situations where it is possible to make mistakes in interpreting the street system 

orientation of the Roman cities. Referred to are those weaknesses in the description and publication of 

archaeological sites that do not allow adequate and reliable archaeo-astronomical analysis. All the published data 

about the street orientation in Roman cities in Bulgaria are collected and presented here for the first time. Several 

classical Roman cities in Bulgaria are commented that have inherited earlier Thracian or Roman settlements 

(Ulpia Escus, Serdica, Philippopol/is, Seuthopolis). 
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